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 عضو هيأت علمي )مرتبه علمي: استاديار( سمت:   حسنعلي ازگلينام و نام خانوادگي: 

 خدمات فناوري مديركل دفتر مركزي ارتباط با صنعت و      

                  نوآوري و تجاري سازي/ معاونت  مكانيکپژوهشكده  پژوهشكده/مديريت:نام 

 شاه عالم/ مالزي :كشور/شهر    1398 رديبهشتا 14الي  3تاريخ سفر: 

 سفر:  موضوع

  بازديد                            شركت در همايش خارجي                همايش داخلي  شركت در

 ساير                               ي خارج شركت در كارگاه                       شركت در نمايشگاه 

 توضيح ساير: 

 SIRIMو به میزبانی مؤسسه  کشور مالزی شاه عالمشهر  Concord Shah Alam محل هتلمورد اشاره که در  ارگاهک

همچنین، مدعوین شرکت داشتند. ، افریقایی و امریکای التین آسیاییکشورهای مختلف از  مدرسان و سخنرانانیبرگزار شد، 

های در حوزه های صورت گرفتهها و ارائهسخنرانیاغلب مختلف دسته بندی شده بودند.  هایاز کشور هاییکارگاه در قالب گروه

گیری از انرژی لزوم بهره، یندهای صنعتیتأمین آب گرم مورد نیاز فرآ، های خورشیدیخشک کن، انرژی خورشیدیتخصصی 

حل یک نمونه مورد تهیه و همچنین  های فسیلی در کشورهای مختلفخورشیدی حرارتی برای کاهش استفاده از سوخت

مطالعاتی به عنوان پروژه گروهی در مورد طراحی سیستم کلکتور خورشیدی برای تأمین آب گرم مورد نیاز یک کارخانه تولید 

قابل توجهی برخوردار و صنعتی دارای کیفیت باالیی بوده و غالب سخنرانان از سوابق دانشگاهی بود که  روتئینیمحصوالت پ

توسعه در حوزه از نقطه نظر منابع انسانی های کشور پتانسیلجایگاه و و همچنین  علمیهای ، بر ظرفیتکارگاهبودند. در این 

توسط اینجانب  های خورشیدی و تولید آب گرم یا بخار از منابع خورشیدیانرژی خورشیدی به ویزه در حوزه آب شیرین کن

های های دانشگاهی و تحقیقاتی سایر کشورها )به ویژه کشور میزبان( در حوزههای همکاری با مجموعهتأکید شده و زمینه

-ری و اطالعات با تمرکز بر ظرفیتایجاد مکانیزمی برای تبادل فناوچون  واردیبررسی شد. مانرژی تجدیدپذیر علوم و فناوری 

انرژی  مختلف صنعتهای گیری از تجارب متخصصین ایرانی در حوزه، بهرههای باالی علمی موجود در سازمان و سطح کشور

و های پژوهشی پیشنهادات طرحو تبادل های انرژی خورشیدی محصوالت و خدمات حوزه، تجاری سازی خورشیدی حرارتی

حاضر در و سایر کشورهای های علمی و صنعتی ایران عنوان محورهای اصلی همکاری سازمان پژوهشبه ،مشترککاربردی 

 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همایش و کارگاه مذکور

انجام  WAITROهای به عنوان یکی از زیرمجموعه SAIRAای از سوی دفتر آلمان مؤسسه همچنین در این کارگاه، ارائه

های های نوآور کشورهای مختلف به منظور دریافت خدماتی همچون بورسیهوه تعامل محققین و شرکتشد که در آن نح

 تحصیلی و یا دریافت تسهیالت مالی برای توسعه محصوالت یا خدمات فناورانه آموزش داده شد.

که از انرژی خورشیدی حرارتی به منظور تأمین هایی بود های کارگاه مورد اشاره، برگزاری بازدید از محل کارخانهاز دیگر برنامه

های خوراکی مورد هایی در زمینه صنایع غذایی پروتئینی و ژلهگیرند. بدین منظور کارخانهبهره میآب گرم مورد نیاز فرآیند 

 بازدید قرار گرفت. 

های همکاری با دپارتمان مدیریت نههایی برای توسعه زمیدر نهایت، براساس تعامالت صورت گرفته با مجموعه میزبان، برنامه

باشد. بدین منظور، در اولین گام، یک اکنون توسط اینجانب درحال پیگیری میمورد بحث قرار گرفت که هم SIRIMانرژی 

های موجود در سازمان و نیازسنجی و مذاکرات صورت گرفته، تهیه شده که فایل شرح خدمات حوزه انرژی براساس پتانسیل

 آتی برای ایشان ارسال خواهد شد.  ظرف روزهای



 :، زمان، مكان(نام)شامل   عنوان كارگاه
WAITRO Capacity Building Program On Solar Thermal Technology for Industrial 

Application 28th April – 4th May 2019, Shah Alam, Selangor, Malaysia 

هتل ، 4318 ماه اردیبهشت 41 الی 8 یروزها ،مالزیکشور  شاه عالمشهر  ،تیانرژی خورشیدی حرارتی برای کاربردهای صنع

 کنکورد

 ارائه شده:  /سخنرانيعنوان مقاله / پوستر
Solar Thermal Desalination for Production of Potable Water in Iran 

 :خالصه

داده  شیرا کاهش و مصرف آنها را افزا ایران یآب یمنابع ت،یجمع شیو افزا ریتبخ شیهوا، افزا یدما شیافزا ،یکاهش بارندگ

وارد  ،شونده داشته باشند دیمترمکعب آب تجد 4۰۱۱کمتر از  انهیکه سال یسازمان ملل همه مناطق یهاطابق گزارشم است.

 1۰تا  ۵۰ یمدارها نیب رانیکشور ا. آب قرار دارد یبحران تیدر وضع نکیاهم رانیاوصاف ا نیا اند و بامرحله بحران شده

نقاط جهان در رده  نیب یدیخورش یانرژ افتیبه لحاظ در ییایمنطقه جغراف نیا ،واقع شده نیکره زم یدرجه عرض شمال

زده شده  نیوات ساعت بر متر مربع در سال تخم لویک ۵3۱۱تا  48۱۱ نیب رانیدر ا دیتابش خورش زانیباال قرار دارد.م یها

فقط از  م،ی. در روش مستقمیمستق ریو غ می: مستقشوندیم میر عملکرد به دو دسته تقساز نظ کننیریشآب یهاستمیس است.

 یکمک یبه عنوان انرژ تهیسیاز الکتر م،یمستق ریدر روش غ یول شودیآب استفاده م یسازنیریش یبرا دیخورش یگرما یانرژ

 ورشیدی عبارتند از:کن خشیرینعوامل مهم در تعیین فناوری موردنظر برای آب .شودیاستفاده م

  ؛یدیخورش یبا انرژ سازییکپارچه یبرافناوری پیشنهادی مناسب بودن 

 ؛یبا توجه به مصرف انرژ ندیفرآ ییکارا 

 سازی درنظر گرفته شده است؛که برای شیرین ایدرموجود آب  تیظرف 

 ؛زاتیتجهذاری برای خرید گ هیسرما نهیهز 

  زاتینصب تجه یبرا ازیمورد ن نیزممیزان در دسترس بودن. 
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 ........................ توضيح ساير:
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