
 
 
 
 

  RFP-400-102  2از  1برگ 

 چالش فناورانه

 RFP-400-102شماره: 

 یدیخورش یهاپانل یخنک کار یبرا نینو یروش

 
 قرارداد توسعه محصول، لیسانس و ثبت دارایی فکری، مشارکت در تولید محصول های فناورانه/کسب و کار:فرصت

کلی و مراحل زمان بندی 

 اصلی کار:

 ماه 1    فناوریمفهومی ارزیابی تخصصی اثبات  : 1گام 

 ماه 2     سازی نمونه آزمایشیبکارگیری فناوری و پیاده : 2گام 

 ماه ۴     عملیاتی  سازی نمونهبکارگیری فناوری و پیاده : ۳گام 

 فنی بر اساس پیشنهاد فنی مشخص خواهد شد. جزئیات تامین مالی و پشتیبانی حمایت مالی و پشتیبانی فنی:

 استان سمنان یپارک علم و فناورمرکز نوآوری هیدروتک،   حامیان چالش:

 مقدمه

 یعمر بهره بردار شیو افزا یدیخورش یهاکاهش صدمات به سلول ،یکیمهم در بهبود راندمان الکتر یعامل کییفتوولتا یهاخنک کردن پانل

 یهاال مانند خنک کنندهفع ریمتنوع فعال و غ یهاشامل روش کییفتوولتا یهاپنل یخنک کار یقابل استفاده برا یهاستمیباشد. سیها مپانل

دار و . . . ه(، سطوح پریو اجبار یعیطب ییبا هوا )جابجا یفاز دهنده، خنک کار رییآب، مواد تغ یاسپر ایآب در گردش و  ک،یکترترموال

 باشد.یدر حال توسعه م یبیمتنوع و ترک یهایبا طراح زین یدیجد یهاباشد که روشیم

 های کلیدی موفقیتمعیار
یاز به های بدون نیا روشهای غیر فعال به کمک روش کییفتوولتا یهانلاپ یکاهش دما یمناسب برا کاریراهچالش ارائه  نیهدف از ا

بهره برداری تابستانی در ایران مورد نظر است که باید  طیبر اساس شرا هشد یطراح یخنک کار ستمیباشد. سیممصرف مواد یا انرژی 

 .و عملکردی را پاسخگو باشد یاقتصاد اتحاظالم

 پیشنیازها:
 یاتیعمل یطیمح طیتوجه به شرا 

o و . . .( ، تابش آفتاب)دما، باد، باران یمیاقل طیشرا یآمارهای داده 

o  یطیمح ستیز الزامات 

 طرح در محل اجرا ییبه مالحظات اجرا توجه 

o یتجار یهاپانل یهاو اندازه ابعاد 

o موجود یدیمزارع خورش یطرح رو ینصب و اجرا امکان 

o دیجد یدیخورش یهاپانلروی طرح  یاجراو  نصب امکان 

 طرح یبه مالحظات اقتصاد توجه 

o دیساخت و تول یهانهیهز 

o نصب و اجرا یهانهیهز 

o یو مصالح مهندس مواد 

 :فناورانه مالحظات و نیازها
  کییفتوولتا یهانلاپعملکرد بهینه  یدماتوجه به 

 دمای تابستانی طرحعملکرد مناسب در 

 :یتبجذا دارای هایراهکار
 حرط یتابستان یدر دما نهیعملکرد به یمحدوده دما یبرا یبدون مصرف مواد و انرژ ایفعال  رینوآورانه غ یهااستفاده از روش 

 :ذابج نا هایراهکار
 های متعارف مهندسی موجود در بازار بدون نوآوریاستفاده از روش 

 هایی با مصرف مواد یا انرژی استفاده از روش 
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 پیشنهادات فنیی محوراجزای 

 لحاظ شود: اول گامموضوعات محوری زیر باید در تنظیم پیشنهاد 
 کیشمات ریتصاوطرحواره و  یا اگرامیبه همراه بلوک د شرح اجمالی از فناوری پیشنهاد شده 

  المللیدر سطح ملی یا بین در فناوری پیشنهاد شدهنوآوری 

  مرحله فعلی توسعه و سطح بلوغ فناوری طرح پیشنهاد شده(TRL) 

 رو و برنامه توسعه طرحپیش هایچالش  

  گیری طرح در مقیاس نمونهارزیابی و تحویل پیشنهادی برایشرایط 

 در مقیاس نمونه بندی و زمانبندی طرحبودجه 

  صنعتیظرفیت توسعه و تولید در مقیاس 

 رزومه علمی، فنی و اجرایی پیشنهاد دهنده 

د. شوآن برای شما ارسال میدر دبیرخانه هیدروتک ثبت و شماره  techchal@hydrotechie.com های فنی ارسال شده به آدرس پیشنهاد

 های زیر استفاده نمایید:جهت کسب اطالعات بیشتر از روش
 
Phone: 021-77240012-13 
Email:  techchal@hydrotechie.com 

 
 

 :توجه
  اطالعات محرمانه باشد.پیشنهادات فنی باید حاوی اطالعات و شرح روشن برای انتقال مفاهیم باشد ولی نباید حاوی 

 تواند به پیشنهاد ضمیمه شود.یمهای کمکی نیز در صورت نیاز فایل 

 شود:یارها و در مراحل زیر ارزیابی میپیشنهادات فنی دریافتی بر اساس مع  :یفن شنهاداتیپ ارزیابی

 های کلی علمی و فنیشایستگی 

 و بازار های اقتصادیپتانسیل 

 اقتصادیپذیری فنی و امکان 

 های عملیاتی و اجرایی پیشنهاد دهندگانتوانمندی 

 :چالش تقویم و برگزیده یفن شنهاداتیپ خابتان و ارزیابی اجرایی فرایند

 چالش های فصل تقویم چالش های چالشگام
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 1۴11 / 12 / 11 اعالم فراخوان چالش 

 بهار 11/12/1۴11
  1۴11 / 12 / 11 هاایدهنام و ارسال  ثبتشروع 

 1۴11 / 12 / 11 یفناورمفهومی اثبات تخصصی  یابیارز :1گام  یها و داورایده یابیارز 

 1۴11 / 12 / 21 چالش 1 طرح برتر فصل یمعرفو  دهیبرگز یهادهیا اعالم 
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  1۴11 / 12 / 21 یشینمونه آزما یسازادهیو پ یفناور یریگبکارچالش:   2گام  دهیبرگزی هامستندات طرحتهیه 

 1۴11 / 1۴ / 10 چالش 2گام  یحضور یجلسات داور یها و برگزارطرح یابیارز  تابستان 21/12/1۴11

 1۴11 / 1۴ / 10 چالش 2برتر گام  هایطرح یمعرف 
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 1۴11 / 1۴ / 11 نمونه یسازادهیو پ یفناور یریگبکارچالش:    ۳ گام دهیبرگزی هامستندات طرح لیتکم 

 نمونه یسازادهیو پ یفناور یریگبکارتخصصی  یابیارز : ۳ گام یها و داورطرح یابیارز  پاییز 11/1۴/1۴11
11 
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 1۴11 / 11 / 11 چالش  ۳ برتر گام هایطرح یمعرف 
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 زمستان ----- ---- / -- / -- ورود به فصل بازار یابی، تجاری سازی و عملیات اجرایی طرح 
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