
 
 
 
 

 

  RFP-400-104  2از  1برگ 

 چالش فناورانه

 RFP-400-104شماره: 

 LED یاز منابع نور یریگبهره یبرا نینو یهاروش
 قرارداد توسعه محصول، لیسانس و ثبت دارایی فکری، مشارکت در تولید محصول های فناورانه/کسب و کار:فرصت

بندی کلی و زمان 

 مراحل اصلی کار:

 ماه 1    فناوریمفهومی ارزیابی تخصصی اثبات  : 1گام  

 ماه 2  بکار گیری فناوری و پیاده سازی نمونه آزمایشی : 2گام  

 ماه ۴  عملیاتی  بکار گیری فناوری و پیاده سازی نمونه : ۳گام  

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

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

 مقدمه

و  یاشتهر یهامعمول مانند المپ یبا منابع نور سهی)نسبت شدت نور به مصرف برق( در مقا یانرژ ییاز نظر کارا LEDبر  یمبتن یمنابع نور

را در  یبازار رو به گسترش LED یهامناسب، المپ متیو ق یاز نظر عمر کار نیهستند. همچن یبارز یهاتیمز یفلورسنت دارا یهاالمپ

 ایمشهود و  یازهایمعمول به ن یکه بتواند فراتر از کاربردها یبه نحو LED یهاالمپ ینوآورانه برا یکاربردها جادیدارند. ا رانیجهان و ا

 چالش فناورانه است. نیا ینهفته بازار پاسخ دهد موضوع اصل

 های کلیدی موفقیتمعیار
 یاماکن خاص و استفاده تخصص ییروشنا یبرا LED یهاالمپ یهایتوسعه کاربر یمناسب برا یو راهکارها هادهیچالش ارائه ا نیهدف از ا

طراحان  ازیمورد ن ژهیجلوه و ای یینورها جادیو ا اهانیانسان، رشد گ یمانند حفظ سالمت ییکاربردها یآن برا یو نور پرداز یاز خواص نور

 است. یو کشاورز یصنعت ،یخانگ یادار یهاطیمح ،یمعمار

 پیشنیازها:
 توجه به شرایط محیطی 

o های خاصنیازهای نوری محیط 

o الزامات زیست محیطی 

o الزامات زیبایی شناختی 

  در محل اجراتوجه به مالحظات اجرایی طرح 

o های متنوعابعاد و اندازه 

o های متنوع عمومی و خاص منظورهامکان نصب و اجرای طرح در محیط 

o و هنری بصری ،های سالمتی جسمیتوجه به جنبه 

 توجه به مالحظات اقتصادی طرح 

o های ساخت و تولیدهزینه 

o های نصب و اجراهزینه 

o و مصالح مهندسی مواد 

 :فناورانه مالحظات و نیازها
 ییبایو ز یسالمت ،یاز منظر انرژ یشنهادیپ یدر کاربردها ازیوجه به الزامات مورد نت 

 هاآن یبعد یهاتوسعه ایموجود و  یاهیپا یهایحصول با فناور تیقابل 

 :یتبجذا دارای هایراهکار
 که تا کنون مورد توجه بازار قرار نگرفته است ییهاکاربردها و راه حل 

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

 مبرهن است یادیها تا حدود زو متداول که عدم استقبال از آن یعاد ییکاربردها هیارا 
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 پیشنهادات فنیی محوراجزای 
 لحاظ شود: اول گامزیر باید در تنظیم پیشنهاد  موضوعات محوری

 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) 

 برنامه توسعه طرحرو و پیش هایچالش  

  ارزیابی و تحویل گیری طرح در مقیاس نمونه پیشنهادی برایشرایط 

 در مقیاس نمونه بودجه بندی و زمانبندی طرح 

  صنعتیظرفیت توسعه و تولید در مقیاس 

 رزومه علمی، فنی و اجرایی پیشنهاد دهنده 

د. شوبت و شماره آن برای شما ارسال میدر دبیرخانه هیدروتک ث 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
 .پیشنهادات فنی باید حاوی اطالعات و شرح روشن برای انتقال مفاهیم باشد ولی نباید حاوی اطالعات محرمانه باشد 

 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 اقتصادیهای پتانسیل 

 امکان پذیری فنی و اقتصادی 

 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 / 18 اعالم فراخوان چالش 

 بهار 18/12/1۴11
  1۴11 / 12 / 18 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 

 1۴11 / 18 / 11 نمونه یساز-ادهیو پ یفناور یریگبکارتخصصی  یابیارز : ۳ گام یها و داورطرح یابیارز  پاییز 11/1۴/1۴11

 1۴11 / 18 / 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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