
 
 

 

 

 

 نوآورانه یهاطرح یفرم ثبت نام مقدمات

 

 

F101 

 

 

 هیاطلاعات اول -1

سازی موتور سنکرون طراحی و شبیهعنوان طرح: 

مغناطیس دائم پربازده با چگالی توان بالا جهت عملیاتی 

 های دریاییشدن آن در کاربردهای رانشی سیستم

 م: ینام ت

دانشگاه شهید های الکتریکی آزمایشگاه تحقیقاتی ماشین

 رجایی تهران

 اطلاعات تماس:

 p.naderi@sru.ac.irل: یمیا           90116982190  شماره تماس اول: پیمان نادری  :یو نام خانوادگ نام

 میسرپرست ت ■م   ینده تینما □

 

 د.ییل نمایر تکمیم را در جدول زیت یمشخصات اعضا -1

 ینام و نام خانوادگ 
زان یم

 مشارکت

در سمت 

 میت
 میف هر فرد در تیخلاصه وظا یکد مل

 کل فرایند طراحی و شبیه سازی 2120216221 سرپرست 69 پیمان نادری 1

 پیاده سازی نرم افزاری و گزارش نویسی  عضو %19 ملیحه حیدری 1

 پیاده سازی نرم افزاری و گزارش نویسی  عضو %19 نژادآرمان رمضان 2
 

همراه  تیان با محدودیبه دانشجو یها، دسترسدانشگاه یلیکرونا و تعط یماریبا توجه به مشکلات به وجود آمده به سبب ب *

گاه لان دانشیم آورده نشده است. هر سه کارشناس از تازه فارغ التحصین مشخصات کامل سه تن از کارشناسان تیهم یاست برا

 خواهند بود.

 

 د.یح دهیخود را بصورت خلاصه توضا کسب و کار یده یا -2

 

 

 .ه ساخته شده استینمونه اول □    .قات و مطالعات انجام شده استیتحق □    هیده اولیا □است؟  یاده شما در چه مرحلهیا

 محصول در حال کسب درآمد است □   .شدن است  یمحصول آماده صنعت □   .و ساخته شده است یمحصول کاملا طراح □

 

 ندارد. د:یرا ذکر کن ت طرحیوبسا

 

 

 



 د.ییطرح را مشخص نما یرا حل خواهد کرد؟ حوزه تخصصی فناور یا کسب و کار شما چه مشکلیده یا -2

هر چند طراحی و بررسی رفتار موتور الکتریکی مورد نظر این طرح در دنیا موضوع جدیدی نیست، اما در داخل کشور دارای توجهات 

روز دنیا جهت طراحی و ساخت توجه کمتری شده است. اثبات کارایی چنین موتوری با توجه به راندمان کمتری بوده و به  دانش فنی 

وری و حجم و وزن آن، یک جایگذین بسیار مناسب در کاربردهای متفاوت از جمله حمل و نقل و خودرویی و همچنین کاربردهای و بهروه

 نار مصارف صنعتی و خودرویی از مزایای اثبات فناوری چنین موتورهایی است. سازی مصرف انرژی، در کصنعتی خواهد بود. لذا بهینه

 

از طرفی دیگر، هر چند که چنین موتورهایی دارای سابقه تحقیقاتی در دنیا هستند، اما انواع مختلفی از آنها به طور مستمر توسط 

استفاده بهینه در کاربرد صنعت کشتیرانی، سعی در ارائه محققان به طور جدید در حال پیشنهاد است که در این طرح نیز به منظور 

 خواهد شد. و مناسب این کاربرد یک ساختار جدید

 

 د.یح دهید، توضیاداشته یت قبلین بازار فعالیاگر در ا .دیح دهیتوض ؟ن حوزه داردیدر ا یا تخصص قبلیم شما تجربه یا تیآ -2

منظبق بر عنوان طرح است. کلیه مقالات چاپ شده اینجانب در تخصص، علاقه و پیشینه پژوهش اینجانب به عنوان مجری طرح، کاملا 

تعریف شده دانشجویان اینجانب نیز نامه های ارشد و دکتری های معتبر خارجی در حوزه طرح بوده و دروس تدریس شده، پایانژورنال

  در همین حوزه است. 

 

 د.یح دهیتوض ،دیاان بالقوه خود صحبت کردهیاگر با مشترد؟ یادهیا محصول مورد نظر خود را  در بازار سنجیده یا ایآ -8

کارایی ایده و محصول در دنیای صنعت یک امر اثبات شده در جهان است و در کل کشورهای صنعتی استفاده از این موتورهای پربازده 

شفاف و  اثبات شده است. در  در حال جایگذینی با حذف موتورهای قدیمی است. بدیهی است که اثبات کارایی آن یک موضوع کاملا

 سازی این موتورها خدمات شایانی به صنعت نظامی، خودرویی و مقوله بهینه سازی مصرف انرژی خواهد شد. ایران نیز با بومی

 

 کلاترفع مش یبرا ینیگزیا محصولات جایند یان شما در حال حاضر از فرآیرد؟ اگر مشتریگ یده شما در کدام دسته قرار میا -0

 د.یح دهیند، توضینماید استفاده مخو

 ن محصول موجودیگزیجا □     افته محصول موجودیبهبود  □     دیجد یکنولوژت □     اربرد نوآورانهک □

 شود. لذا چنین محصولی یک جایگذین مناسب استدر شرایط فعلی و در صنایع موجود از موتورهای قبلی کم بازده استفاده می

 

گر ب شما شوند. ایتوانند رقینده میا در آیب شما بوده یدر حال حاضر رق ید چه کسانیح دهید؟ توضیخود را نام ببر یرقبا -6

 د.یح دهیتوض ،شودیگران مید که مانع ورود آسان دیار داریدر اخت یا دانشی یتکنولوژ

 شرکت موتوژن-1

 شرکت الکتروژن-1

 های آسانسور سازیشرکت-2

   که البته به زعم من و با اطلاعات از سازندگان موتورهای الکتریکی و البته از نوع قدیمی و معمولی هستند سه شرکت فوقهر 

 ای ندارند.ای به تحقیقات توسعهمن علاقه

 خودروسازان و صنایع نظانی-2

 

 



 

 

 .دیر پاسخ دهیدر مورد مدل کسب و کار خود به سوالات ز -0

 ر     یخ □بله   □د:   یرا دارده خود یا قصد کسب درآمد از ایآ

 .دیح دهید توضیقصد کسب درآمد دار یاآورانهاگر به روش نو □س   یارائه سرو □روش محصول     ف □ست؟ یمدل کسب درآمد شما چ

 

 ان بالقوه شما باشند:یتوانند مشتر یم یچه کسان

 خودروسازها

 های رانشی پربازده و چگالی توان بالا نیاز داشته باشند کلیه صنایع نظامی که به سیستم

 های آسانسورسازیشرکت

 

 .دییذکر نما ؟زان استیده به چه مینده ایشما از آ ین درآمدیتخم

 ذهنیت خاصی ندارم

 

 .دیر پاسخ دهیخود به سوالات ز یدر مورد قراردادها -19

 کند؟یت میفعال ده متمرکز بوده وین ایا یم شما بر رویت یاز چه زمان

و رزومه ( متمرکز بر این موضوعات بوده 1266کل فضای تحقیقاتی اینجانب پس از فراغت از تحصیل اینجانب از دوره دکتری )سال 

 است.علمی اینجانب گواه بر این موضوع 

 د.ییشان را ذکر نمایه و سهام ایزان سرمایم .دیح دهید، توضیاداشته یگریه گذار دیاگر سرما

 خیر

 د.ییزان فروش و نام سازمان را ذکر نمایم .دیح دهید، توضیاداشته یگرید یا کشورهایاگر فروش به سازمان 

 خیر

 .دیمورد درخواست خود را ذکر کن یه نقدیزان سرمایم

 التحقیق جهت حمایت مالی از تحقیقات نیاز است. در شرایط فعلی به حق

 

 یشگاهیو آزما یامکانات کارگاه □    یکار یضاف □    یلات مالیام و تسهو □د: یینمان ییاز خود را تعیامکانات و خدمات مورد ن

 ریسا □    یو حقوق یکمک در امور ادار □    مشاوره کسب و کارخدمات  □    یمشاوره تخصصخدمات  □

 

ن کار اختصاص خواهند یبه ا ماه بعد 8م به صورت کامل وقت خود را تا یت یک از اعضایده شما، کدام یرفته شدن ایدر صورت پذ

 د.یح دهیتوض داد؟

 خودم

 

 

 د.ین فرم ارائه دهیمه و به همراه ایخود را ضم یلیحات تکمیل مستندات و توضیدر صورت تما

 د:ییر ارسال نمایتماس ز یل اطلاعات، فرم را به نشانی** پس از تکم

 90116969112-91111009226-باز، شماره تماس:  یمرکز نوآور

 


