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  مواد غيرفلزي ي گروههااخبار آزمايشگاه
  

  آزمايشگاه سراميك و پليمر -1
ي پژوهشي هاآزمايشگاه سراميك و پليمر پژوهشگاه نيرو ضمن ارائه خدمات آزمايشگاهي به پروژه

گزارش  30، تعداد 1398شش ماه نخست سال مقره، در  RTVپژوهشگاه از جمله پروژه مرتبط با پوشش نانو 

ي غيرالكتريكي مقره) با هماهنگي آزمايشگاه فشار قوي هاي خطوط نيرو (آزمونهاآزمون، عمدتاً مربوط به مقره

 ي توليد كنندة مقره ارائه نموده است.هاشركت ي برق وهاپژوهشگاه، به متقاضيان شامل شركت توانير، شركت

، 1398پاييز ، در هاي پژوهشي پژوهشگاههي به پروژهآزمايشگاه، ضمن ارائه خدمات آزمايشگاهمچنين اين 

هاي غير الكتريكي مقره) با هماهنگي هاي خطوط نيرو (آزمونگزارش آزمون، عمدتاً مربوط به مقره 22تعداد 

توليدكنندة  هايهاي برق و شركتشامل شركت توانير، شركت ،آزمايشگاه فشار قوي پژوهشگاه، به متقاضيان

  مقره ارائه نموده است.

  

  آزمايشگاه سيم و كابل -2
ي پژوهشي هاهشگاه نيرو ضمن ارائه خدمات آزمايشگاهي به پروژهآزمايشگاه سيم و كابل پژو

گزارش  65، تعداد 1398شش ماه نخست سال مقره، در  RTVپژوهشگاه از جمله پروژه مرتبط با پوشش نانو 
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ي برق، شركتهادي هوايي به متقاضيان شامل شركت توانير، شركتهاآزمون، مربوط به انواع كابل قدرت و 

  ندة سيم و كابل و صنايع مصرف كنندة اين اقالم ارائه نموده است.ي توليد كنها

آالت، امكان كنترل آزمايشگاه يراق kN 1000همچنين با ساخت يك اتاقك براي دستگاه كشش افقي 

-  Stressدماي محيط آزمون فراهم گرديده و پس از انجام مطالعات و تهيه نرم افزار مورد نياز، آزمون

Strainي نوعي اين محصول بوده و سابق بر اين عمدتاً در آزمايشگاههاايي كه از مهمترين آزموني هوهاديها

ندازي گرديد. طي اهشد، براي نخستين بار در كشور راي كانادا و مجارستان) انجام ميهاي خارجي (در كشورها

و نمايندگان كارفرمايان ي مشانير و قدس نيرو هاي تير و مرداد، آزمون مذكور در حضور ناظرين شركتهاماه

دي هوايي پرظرفيت محصول يكي از شركتهاي مربوطه، توسط آزمايشگاه سيم وكابل روي پنج نمونه هاپروژه

قرار گرفت.  هاي آزمون ارائه شده به متقاضي، مورد تاييد مشاورين پروژههاي داخلي انجام گرديده و گزارشها

ي طراحي خطوط هوايي نيرو در محاسبات كشش فلشخط، مورد هاري حاصل از اين آزمون در نرم افزاهاداده

  گيرد.استفاده قرار مي

هاي پژوهشي آزمايشگاه سيم و كابل پژوهشگاه نيرو ضمن ارائه خدمات آزمايشگاهي به پروژه

 ،گزارش آزمون، مربوط به انواع كابل قدرت و هادي هوايي به متقاضيان 82، تعداد 1398پاييز در  ،پژوهشگاه

هاي توليد كنندة سيم و كابل و صنايع مصرف كنندة اين اقالم ارائه هاي برق، شركتشامل شركت توانير، شركت

  نموده است.
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همچنين، مسئول آزمايشگاه سيم و كابل، در تهيه دستورالعمل و مشخصات فني كابل فاصله دار و 

در دست تدوين است، مشاركت  هادي هوايي با روكش ضخيم كه توسط دفتر مهندسي توزيع شركت توانير

  فعال داشته است.

هاي هوايي در تير ماه، اين آزمون در پاييز سال جاري در هادي Stress-Strainپيرو راه اندازي آزمون 

هاي مربوطه، توسط آزمايشگاه سيم هاي مشانير ومنيران و نمايندگان كارفرمايان پروژهحضور ناظرين شركت

آالت، روي سه نمونه هادي هوايي خطوط انتقال، انجام اه كشش افقي آزمايشگاه يراقوكابل با استفاده از دستگ

  هاي آزمون به متقاضيان تحويل گرديده است.گرديده و گزارش
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هاي پژوهشي آزمايشگاه سيم و كابل پژوهشگاه نيرو ضمن ارائه خدمات آزمايشگاهي به پروژه

 ،گزارش آزمون، مربوط به انواع كابل قدرت و هادي هوايي به متقاضيان 82، تعداد 1398پاييز در  ،پژوهشگاه

هاي توليد كنندة سيم و كابل و صنايع مصرف كنندة اين اقالم ارائه هاي برق، شركتشامل شركت توانير، شركت

  نموده است.
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  هاو كنفرانس ها، سمينارهابرگزاري همايش
 

 

  ايران برق مهندسي هاي يافته تازه ملي كنگره هفتمين
 1398 ماه اسفند  – ايران تهران،.بهشتي شهيد دانشگاه المللي بين هاي همايش  مركز

هفتمين كنگره ملي تازه يافته هاي مهندسي برق ايران در اسفندماه امسال، در دانشگاه شهيد بهشتي 

  برگزار مي شود. محورهاي كنگره شامل موارد زير است. 

 محور هاي كنگره

 توليد علم در مهندسي برق

 الكترونيك

 مخابرات

 كنترل

 قدرت

 مهندسي پزشكي

 مهندسي كامپيوتر

 نرم افزار

 مصنوعيهوش 

 و           معماري كامپيوتر

 فن آوري اطالعات و ارتباطات  
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  دانشگاه تبريز 1399خرداد  8-6امين كنفرانس مهندسي برق ايران 28
وهشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران را با همكاري دبيرخانه دائمي دانشگاه تبريز ميزباني بيست

ها به عهده خواهد داشت. اين كنفرانس در شهر تبريز، شهر اولين 1399ماه خرداد  8الي  6كنفرانس در تاريخ 

هاي فني، ارائه آخرين يافته در صدد است همزمان با گسترش دانش فني، محيطي پويا جهت تبادل نظر علمي و

كميته برگزاري كنفرانس از كليه پژوهشگران،  .پژوهشي و همچنين تشويق مشاركت محققان بوجود آورد

هاي مختلف مهندسي برق، كامپيوتر و مهندسي پزشكي دعوت نظران، متخصصان و عالقمندان در زمينهصاحب

هاي موضوعي كنفرانس هستند، از طريق علمي در زمينههاي نمايد مقاالت خود را كه حاوي آخرين يافتهمي

هاي آموزشي و همزمان با برگزاري كنفرانس، كارگاه .سامانه اينترنتي مربوطه، به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند

هاي مرتبط برگزار خواهد نظران دانشگاهي و صنعتي و سازمانهاي تخصصي نيز با حضور صاحبنمايشگاه

 .شد
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  برنامه هاي اجراشده در هفته پژوهش
  

هاي تابعه و مراكز پژوهشي وزارت نيرو و با با مشاركت وزارت نيرو و شركت هفته پژوهش  جشنواره

هاي دانش هاي دولتي و خصوصي ، شركتحضور حداكثري تمام ذي نفعان صنعت آب و برق اعم از حوزه

 در آذرماه برگزار گرديد.هاي فناور نوپا ها و شركتبنيان، دانشگاه

علمي و كارشناسان گروه غيرفلزي برگزار گرديد، به شرح زير ضا هيئته با همت اعكبخشهايي از اين چشنواره 

  باشد: مي
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 برنامه ميز دستاوردها

       
كه داراي  بودهاي تحقيقاتي در اين برنامه هدف ارائه و رونمايي از محصوالت بدست آمده طي پروژه

به  يعني داراي نمونه آزمايشگاهي هستندپنج يا شش  (TRL)نمونه اوليه قابل ارائه در سطح آمادگي فناوري 

كارآمد در محيط آزمايشگاهي و يا محيطي نزديك به محيط عملكرد واقعي باشند كه در  عنوان نمونه روميزي

ها . هدف از اجراي برنامه ارائه اين محصوالت و توانمنديآستانه مرحله آمادگي براي ورود به بازار قرار دارند

اين برنامه مورد استقبال  باشد.سازي محصول مين براي تكميل مسير تجارياالفعظر ساير ذيبراي جلب ن

هاي مختلف شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، شركت مديريت منابع آب ايران، موسسه شديد بخش

گرفت. اين هاي تجديدپذير و شركت توانير قرار تحقيقات آب، پژوهشگاه نيرو، برق حرارتي، سازمان انرژي

  بخش همچنين مورد استقبال بازديد كنندگان نيز قرار گرفت.
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  هاي پژوهشگاه نيرواز آزمايشگاه دتور علمي بازدي
هاي هاي پر استقبال چشنواره، تور بازديد از آزمايشگاهبه همت اعضا گروه غير فلزي، يكي از برنامه

نفر از مهمانان جشنواره، از هفت آزمايشگاه، فشار قوي، رله و حفاظت،  34پژوهشگاه نيرو بود. در اين بازديد، 

سنجش كيفيت، سيم و كابل، آب و بخار، سوخت و روغن و يراق آالت بازديد نمودند و كارشناسان نتخصص 

ند و به سئواالت بازديدكنندگان پاسخ دادند. آزمايشگاه ها، توضيحات كاملي در مورد آزمايشگاه ها ارائه نمود
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 كريدور خدمات ايده تا بازار پژوهشگاه نيرو
هاي الزم بنيان، زير ساختكريدورهاي خدمات ايده تا بازار به عنوان يكي از اركان توسعه اقتصاد دانش

سازند. اين زير را فراهم مي سازي دارد)ها و استعدادها به يك نوآوري (كه قابليت تجاريبراي تبديل ايده

هاي پژوهشي، ارائه خدمات ها و يافتهگذاري فناوريها، ارزشها شامل ارزيابي قابليت تجاري سازي طرحساخت

اي به منظور توسعه فناوري است كه در مندي از خدمات مشاورهاي، اعتباري، بازاريابي و بهرهحقوقي، بيمه

عه فناوري، توسعه محصول، توسعه توليد و توسعه بازار به شرح ذيل تبلور يافته مراحل پنج گانه توسعه ايده، توس

  است.
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توانند به تنهايي در هاي امروزي نميبا پيچيدگي و تخصصي شدن فضاي كسب و كار جهاني، شركت

خدمات به شركت هاي دانش بنيان هاي فوق موفق عمل كنند. بنابراين كريدورها با تسهيل در ارائه ي زمينهكليه

توانند در يك مجموعه متمركز و گسترش مراكز خدماتي فعال در زمينه ارائه خدمات و مشاوره هاي تخصصي مي

  زمينه ساز تحول سريع در عرصه فناوري براي تضمين رشد پايدار اقتصادي و حفظ برتري اقتصادي باشند.

آفرين و با دامنه گسترده در جهت  اي كاربردي، ارزشبايد بصورت ايدهتوسعه ايده: در اين مرحله ايده نوآورانه  •
 وري و رشد اقتصادي توسعه يابد.افزايش بهره

توسعه فناوري: در اين عرصه يك محصول نوآورانه تحت مالكيت مشخص بايد به صورت يك دستاورد قابل  •
 ضه گردد.نمايش، كارآمد و قابل انتقال بر اساس يك نگاه مبتني بر بازار عر

توسعه محصول: در اين مرحله بايستي تسلط بر فناوري در قالب يك محصول مشخص، افزايش يابد و با ايجاد و  •
هاي الزم جهت توليد با ثبات، آمادگي ارائه محصول به مشتريان پيشرو و حضور در بازار هدف تقويت زيرساخت
 اوليه حاصل شود

وهاي توليد، مدل كسب و كار و ساختار سازماني نهايي شده باشد و توسعه توليد: در اين مرحله بايستي سناري •
 هاي توليد در مقياس صنعتي، آماده فروش محصول در بازار هدف شود.شركت با تقويت زيرساخت
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توسعه بازار: در اين مرحله توليد كننده بايستي طي يك برنامه مشخص بازاريابي، محصول خود را به مشتريان  •
 نامه هاي مدون براي توسعه بازار و ارتقاء محصوالت را در دستور كار خود داشته باشد.ارائه داده و بر

  
 

هاي حاضر در جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو مستندسازي شركت  

در پژوهشگاه  1398آذر ماه سال  25و  24در جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو كه در تاريخ 

شركت فعال و دانش بنيان از مناطق مختلف كشور در حوزه صنعت برق و  60به نيرو برگزار گرديد، نزديك 

هاي شركت كننده در اين جشنواره محصول محور بودند و آخرين دستاوردهاي آب حضور داشتند. اكثر شركت

ها غرفهها، با هريك از مسئولين خود را در اين حوزه ارائه دادند. به منظور آشنايي با محصوالت فناورانه شركت

ها هاي مربوطه را تكميل كنند. در اين فرماي انجام شد و از هريك از آنها درخواست گرديد كه فرممصاحبه

اطالعاتي مبني بر مشخصات شركت شامل نام شركت، زمينه فعاليتي و محل و شماره تماس ذكر شده است. 

، در خصوص نوع و مشخصات فني ها درخواست گرديد ضمن درج اطالعات شركتكنندهبنابراين از شركت

هاي حمايتي آنها از ها و درخواستمحصوالت ارائه شده توضيحاتي ذكر نمايند. همچنين در مورد نيازمندي

هاي تكميل شده جهت وزارت نيرو گفتگوهايي انجام شد كه در فرم هاي مربوطه درج شده است. در پايان فرم

دهنده هاي ارائهاين فعاليت آشنايي و تعامالت بيشتر با شركتآوري گرديد. هدف از انجام مستندسازي جمع

  باشد.  محصوالت فناورانه در حوزه برق و آب در جهت پيشبرد و ترقي آنها مي
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  غيرفلزي گروه مواد ي خبرگيهابرگزاري پنل

  ي اتمام يافته گروه مواد غيرفلزيهاپروژه
 دستورالعمل استفاده از مقره بتن پليمري در صنعت برق 

  مدير پروژه: دكتر حسام فالح آرائي

  خالصه پروژه:

. روندمي شمار به مهم اجزا از كي يهاو انتقال، مقره عيقدرت و خطوط توز يهادر بحث شبكه

 در تجهيزات اين اهميت دهندهنشان الكتريكي انرژي توزيع و انتقال توليد، در هامقره كاربرد چشمگير فراواني

به  در هزينه احداث خط وتجهيزات  سايرنسبت به  ترسهم قيمتي پايين عليرغم تجهيز اين. است برق شبكه

ي بيروني عموما از نوع هامقره. است و تعداد زياد همواره مورد توجه بوده در پايداري خط دليل نقش حساس

مورد توجه قرار گرفته، مقره بتن  اربسي امروزه كه هااز مقره يگرينوع دد. ي، پرسالني و كامپوزيتي هستنهاشيش

داشته و بر خالف شيشه و پرسالن،  نييپا ديتول نهياست كه هز يدر واقع كامپوزيت يمرياست. بتن پل يمريپل

بتن پليمري بطور امروزه مواد  .شودفرآيند مي محيطنداشته و در دماي  ازيباال ن يبه دما ديتول يبرا

كار انجام شده در موسسة و  ي الكتريكي توسعه پيدا كرده استهاآميزي براي استفاده در ساخت مقره موفقيت

ي توليد اين محصول به عنوان جانشين هاتحقيقات الكتريكي در آمريكا باعث توسعه فرموالسيون و تكنيك

موالسيون و شناخت ماهيت ساختاري مقره بتن در پروژه حاضر، پس از بررسي دقيق فر .پرسالن شده است

برداري از اين محصول ارائه گرديد. ي فيزيكي، مكانيكي و الكتريكي الزم االجرا جهت بهرههاپليمري، آزمون

بر روي مقره بتن پليمري ساخته شده در پژوهشگاه نيرو گزارش شد. همچنين در  هانتايج هريك از اين آزمون
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مقره بتن  يهاو آزمون يفن يابيارز يهااريالزامات، مع نييدستورالعمل تع"حت عنوان ، دستورالعملي تهاانت

جهت ثبت در شركت توانير تدوين شد. نظر به اهميت موضوع تعيين  "خط يياتكا لوولتيك 33و  20 يمريپل

تنظيم و در ، اين سند هاي فني موثر بر عملكرد آنهامشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و توجه به معيار

ي توزيع نيروي برق، سازندگان و مشاورين هاكميته تخصصي متشكل از كارشناسان پژوهشگاه نيرو، شركت

كيلوولت اتكايي خط  33و  20ي بتن پليمري هاطرح شده است. گيرندگان سند موظفند در هنگام خريد مقره

اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي ي هوايي توزيع برق، آن را در پيوست هامورد استفاده در شبكه

دات هاو ارزيابي، بر اساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارائه شده، نسبت به ارزيابي پيشن

  اقدام كنند.

  نتايجچكيده 

ي مقره بتن هاي ارزيابي فني و آزمونهادستورالعمل تعيين الزامات، معيار"تدوين دستورالعمل  -1
 "كيلوولت اتكايي خط 33و  20يمري پل

 ي سراميكي، كامپوزيتي و پليمريهاي مقره هاو بررسي استاندارمطالعه  -2

 انواع و مزاياي استفاده از مقره بتن پليمريمطالعه و بررسي  -3

 ي موادي، الكتريكي مورد استفاده در مقره بتن پليمريهاآزمون مطالعه و بررسي  -4

 ي مورد استفاده براي مقره بتن پليمريهاآزموني پذيرش هامعيارمطالعه و بررسي  -5

 ندات پروژه:تمس

  :گزارش فاز اول ؛ كد گزارشPTPN37/T01 
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  :گزارش فاز دوم ؛ كد گزارشPTPN37/T02 

  :گزارش فاز دوم ؛ كد گزارشPTPN37/T03 

 "كيلوولت  33و  20ي مقره بتن پليمري هاي ارزيابي فني و آزمونهادستورالعمل تعيين الزامات، معيار
 " اتكايي خط

  

  
  

 در صنعت برق هاتدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه استفاده كامپوزيت 

  مدير پروژه: دكتر فاطمه دبير

 قطعات توليد. باشد كامپوزيتي مواد عمده كنندگانمصرف از يكي كه دارد اينرا پتانسيل برق صنعت

 جمله از قوي فشار انتقال خطوط از ناشي بار تحمل براي باال استحكام و سختي با سبك، بسيار كامپوزيتي
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 دنيا نقاط از بسياري در كامپوزيتي عرضي يهابازو و هاتير امروزه. است بوده برق صنعت در موفق بسيار موارد

 در هاكامپوزيت از استفاده توسعه  .ندا هداد نشان نيز را خوبي نتايج و كرده پيدا كاربرد انتقال و وزيعت و خط در

 و تجهيزات كيفيت ارتقاء به منجر تواندمي كشور برق صنعت مختلف يهابخش در رفته كار به تجهيزات

  شود. هاآن تعميرات و نگهداري برداري،بهره نصب، يهاهزينه كاهش

تدوين سند "ي با عنوان اهپروژ برق، صنعت در هاكامپوزيت استفاده توسعه منظور به و راستا اين در

 17/4/98تعريف شده بود كه در تاريخ  "در صنعت برق هانقشه راهتوسعه استفاده كامپوزيتراهبردي و 

 راه نقشه و راهبردي سند كميسيون فني فاز آخر آن نيز برگزار شد و مورد تاييد كارفرما قرار گرفت. تدوين

مي برق شبكه كارآيي ودبهب سبب هاآن كردن كامپوزيت كه را تجهيزاتي از دسته آن بتوان تا بود ضروري امري

 اين فناوري و دانش اكتساب روش بتوان نيز و كرد بنديدسته منطقي صورت به را هاآن و كرده شناسايي شود،

  .كرد تعيين هامعيار به توجه با تكنيكي و فني يهانيازمندي و ملزومات همراه به را كامپوزيتي تجهيزات

  

سازي و انتقال سوخت نوين ذخيرهي هاتدوين سند راهبردي و نقشه راه روش
  هيدروژن

  مدير پروژه: دكتر فاطمه دبير

  

تواند به سه طريق شود كه ميهيدروژن يكي از مسائل پراهميت محسوب ميسوخت پاك سازي ذخيره

سازي به كمك گاز فشرده با مشكالتي همچون محدود گاز فشرده، مايع و يا حالت جامد انجام گيرد. ذخيره
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نيازمند  مايع صورت به سازيرو خواهد بود. همچنين ذخيرهبهچگالي حجمي و خطر تركيدن مخزن روبودن 

درصد اتالف روزانه وجود خواهد  3الي  2مصرف باالي انرژي براي سرد كردن بوده و نيز بر اثر تبخير ميزان 

د، شوي فلزي ميهادريدداشت. لذا استفاده از حالت جامد كه شامل مواد نانو ساختار سبك به خصوص هي

ي نوين هاتدوين سند راهبردي و نقشه راه روش "در اين راستا پروژه اي با عنوان  توصيه گرديده است.

كميسيون فني فاز آخر آن نيز  20/5/98كه در تاريخ  تعريف شده بود "سازي و انتقال سوخت هيدروژنذخيره

 نينو يهاو نقشه راه روش يسند راهبرد نياز تدو يهدف اصل قرار گرفت.برگزار گرديد و مورد تاييد كافرما 

 يگردآور ي،سوخت ليمستقل از پ يتيو با هو انرژيحامل  كيبه عنوان  يدروژنيسوخت هو انتقال يسازرهيذخ

 يهااستياقدامات و س ،يدهاشنياكتساب پ يهاروش ،يتوسعه فناور يهاراهبرد ،يمختلف فناور يهاحوزه

 يصنعت مهين ،يشگاهيآزما زاتيساخت تجه ي وطراح يدانش فن ينهيدر زم يشامل اقدامات فن يفناور سعهتو

حوزه در  نيدر ا يشبكه خبرگان و بانك اطالعات يگردآور نهيدر زم يرفنيغ دگاهياز د نيو همچن يو صنعت

  .باشديداخل و خارج از كشور م

  

  تهيه شده به روش الكتروريسيساخت ابرخازن بر پايه نانو الياف كربني 

  
كه به  "ساخت ابرخازن بر پايه نانو الياف كربني تهيه شده به روش الكتروريسي"پروژه اي با عنوان 

ي مسلح رسيده بود، توسط آقاي دانش اميري و به مديريت خانم هاي برتر نيروهاتاييد مركز نخبگان و استعداد

  دكتر رياحي با موفقيت به پايان رسيد.
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از انجام اين طرح، ساخت ابرخازن برپايه الكترود نانو الياف كربني بوده و مقرر شده بود  هدف

سازي اين الياف با اكسيد فلزي نيكل موليبدات نيز توسط روش الكتروريسي صورت گيرد. كاهش كامپوزيت

يابي الكترود و ابرخازن مشخصهي بر پايه نانو الياف كربني، هاي ساخت و امكان توليد انبوه الكترودهاهزينه

  مورد نظر و افزايش ظرفيت ويژه و چگالي انرژي الكترود نيز از جمله اهداف اين پژوهش بود.

 

 بتوني يهاپايه تهج يورتانيپلي سوپرآبگريز يهابررسي پايداري محيطي پوشش
  ي مذكورهانيمه صنعتي پوشش توليد و برق شبكه

  

  دمهدي داراي دكتري مهندسي پليمراز دانشگاه وسترن انتاريو كانادا: اميرحسين سيپروژه پسادكتري

خطوط شبكه توزيع برق يكي از مراحل رسيدن برق از توليد كننده به مصرف كننده است و يكي از 

 ايويژه اهميت از هاآن مطلوبسازهاي عملكرد كه است بتني يهان اجزاء شبكه توزيع برق، پايهپركاربردتري

 در هانمك و هاسولفات وجود مانند نامناسب پيراموني شرايط بتون يپاياي عدم عوامل از يكي. دارندخوربر

 فوالدي بتن يهادرسازه رطوبت و مضر شيميايي مواد نفوذ سبب به فوالد خوردگي و بتني سازه پيرامون

 سال چند گذشت از بعد برق نيروي توزيع خطوط در بتوني يهاتير از بسياري در هاآرماتور خوردگي. باشدمي

 يهااستفاده از پوشش .كندمي ايجاد شبكه در را زيادي مشكالت كه شودمي برق تير سقوط و شدن خم باعث

به خاطر  هاپوشش نيمشكل را حل كند. ا نيتواند امي يزشوندگيراحت تم تيبه خاطر خاص زآبگريفوق

بر روي  هاآلودگي تجمع از ومانعهستند باد  انيجر ايبه راحتي قابل شستشو با باران  زييفوق آبگر تيخاص
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ماده با  بياز ترك ديبا هاپوشش نيا تهيه ي. برادكننيم شوند و آب را به طور كامل ازسطح خود دورسطح مي

 يورتانيينانوپل يهااده نمود. پوششدر سطح استف يزبر جاداي جهتكم مثل تفلون و مواد نانو  يكشش سطح

اعمال  پروژه نازاي هدفاز خود نشان دادند.  يمناسب هواييبوده و مقاومت آب و يزيسوپرآبگر تيخاص يدارا

تماس قطره آب با سطح، مقاومت در برابر نور  هيزاو شاتيو انجام آزما يصفحات بتن يپوشش مذكور بر رو

مذكور، پوشش  شاتيابعد از انجام آزم تيهاباشد. در ن يجذب آب به بتن م زانيم يريماورا بنفش و اندازه گ

 شود)يانتخاب م لوتياز پست به صورت پا يپست برق (قسمت كيدر  يبتون يهاهيپا يبر رو زيسوپرآبگر

 مهين ديتول ق،يتحق نيا ييهان فهدشود.  يم شيآزما يعيطب طيماه در شرا 3تا  2گردد و به مدت ياعمال م

  شركت فناور است. جاديو ا هاپوشش نيا يصنعت
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  گزارش جلسات
  

در مرداد ماه با حضور متخصصان داخل و خارج دومين جلسه شوراي راهبري حوزه شيمي و مواد 

  در اين جلسه مسائل زير به بحث و تبادل نظر پرداخته شد: برگزار گرديد.پژوهشگاه 

 لزوم تشكيل شوراي راهبري و وظايف شورا )1

 ساله 5به منظور تعيين برنامه  هاي تخصصي گروه هالزوم انتخاب محور )2

 ي تخصصي گروه پژوهشي متالورژيهابررسي محور )3

 ي تخصصي گروه پژوهشي مواد غير فلزيهابررسي محور )4

  ي تخصصي گروه پژوهشي شيمي و فرآيندهابررسي محور )5



                                                                              

18 

 

ی                                          رف واد  وه  ی  د  دا ز  (و   )١٣٩٨پا

  كارگاه آموزشي

  
 علم و فناوريگذاري نگاري و سياستآينده

ساعت در كارگاه توامندسازي با عنوان  16به مدت  مواد غيرفلزي شركت اعضاي هيات علمي گروه

اين دوره با توجه به ماموريت پژوهشگاه در شركت نمودند.  "گذاري علم و فناورينگاري و سياستآينده"

عت برق و انرژي و جهت ي آينده نگاري و سياست پژوهي صنهاخصوص انجام مطالعات و اجراي پروژه 

  رح زير بود:شتوامندسازي پژوهشگران در اين حوزه برگزار شد و برنامه آن به 

در اين دوره سخنرانان به ضرورت آينده نگري و توانمند سازي اعضا، تاريخچه و مدل اجرائي آينده 

  ي پايش، ارزيابي و بازنگري سند نانو پرداختند. هاي آن، تجارب داخلي آينده نگاري و مدلهانگري، روش
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  اخالق علمي و حرفه اي، اخالق مهندسي
در كارگاه دانش افزايي با در شهريور ماه ساعت  16به مدت مواد غيرفلزي عضاي هيات علمي گروه ا

از طرف  هااين دوره شركت نمودند.با حضور دكتر توانائي "اخالق علمي و حرفه اي، اخالق مهندسي"عنوان 

علمي برگزار مي شود. با توجه به  تمندسازي و دانش افزايي اعضاي هياندرجهت تواو  د مقام معظم رهبريهان

تخصص مهندسي اعضاي شركت كننده در اين دوره در داخل پژوهشگاه نيرو، بحث و تبادل نظر راجع به 

  اخالق مهندسي صورت گرفت.

  

 موضوع با نيرو پژوهشگاه علمي هيات اياعض توانمندسازي و افزايي دانش كارگاه
  »زندگي سبك«

علمي پژوهشگاه نيرو با حضور جمعي از اعضاي هيات» سبك زندگي«افزايي با موضوع كارگاه دانش

اين كارگاه دو روزه به همت دفتر امور هيات علمي پژوهشگاه نيرو و با .آذرماه برگزار شد 12و  10در تاريخ 

ها، با حضور جناب آقاي دكتر استادان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه همكاري مركز هم انديشي

در اين .عبدالعظيم كريمي عضو هيأت علمي پژوهشگاه تعليم و تربيت به عنوان مدرس دوره، برگزار گرديد

 كارگاه كه با مشاركت گسترده اعضاي هيات علمي برگزار شد مباحث مختلفي همچون آسيب شناسي سبك

هاي مرتبط با تفكر نقاد مورد بحث و زندگي، تربيت و سبك زندگي اسالمي، سبك فرزند پروري و مهارت

 .تبادل نظر قرار گرفت
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 مقاالت منتشر شده
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