


2020دستاوردهای اینورود 
دکتر ميگون پوری: ارائه دهنده 

تکفارممدیر عامل شتابدهنده سازمانی 
سازمان راهداریمحصوالت جدید توسعه طراحی و اجرایی رویداد -کميته علمیرئيس 



2020ويژگيهای رويداد اينورود 
TPSشکل گيری رویداد مبتنی بر نيازهای اعالمی از طرف سازمان راهداری و مبتنی برحل مساله  1.

InnoRoadطرحاصلیمحورهای tpsبرمنبقزیرصورتبه2020

:اندشدهتصویبسياستگذاریکميتهدرسازمان
کشورهایراهشبکههوشمندپایش
روستاییوفرعیهایراهبرایاقتصادیروسازی
راههانگهدارینوینهایروش
بحرانمواقعدرسریع النصبوسبکپل های
(اجتماعیمشارکت)روستاییهایراهراهداریمالیتامين
حفاظانواعاقتصادیوفنیبهينه سازی
هاراهخط کشیکيفيتودوامافزایش



ین همکاری بازیگران مهم اکوسيستم نواوری فناورانه در کشور در ا
2020رویداد در قالب کنسرسيوم اینورود

2020ويژگيهای رويداد اينورود 



2020ويژگيهای رويداد اينورود 
.1

.2

يت ها نيست و به عنوان شروع  لخاتمه فعا2020برگزاری رویداد اینورود . شکل جدیدی در کشور است2020فرآیند طراحی و اجرای رویداد اینورود 
ل هيچ طرحی در رویداد حذف نمی شود و پيوسته در حا. استمرحله شتابدهی مبتنی بر الگوی نوین توسعه و تجاری سازی محصوالت جدید  

.  بازطراحی و توسعه خواهد بود



2020ويژگيهای رويداد اينورود 
.1

.2

.3 .

(یمدر شرایط کرونا و تحر)حضور پرشور اساتيد دانشگاهی و نخبگان کشور از دانشگاههای مختلف کشور و جهان4.

پروژه ملی و بين المللی72استارت طراحی و اجرا و توسعه 
حضور شرکت های دانش بنيان برای اثر گذاری در زیست بوم نواوری و کارآفرینی سازمان راهداری1.
حضور کارکنان، مدیران و نخبگان سازمان راهداری و شرکت در این رویداد2.
ارایه طرح های نوآور توسط شرکتهای فعال و زنجيره تامين حوزه راهداری3.
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شرکت کنندگاندسته بندی 



طرح های نواورانه با ارائه . 8
سطح نواوری باال 

های نوین تجاری سازی طرح -
شده یکتا در جهان، 

سطح نواوری ارتقا طرح های -
جهانفناورانه ملی در 

طرح فناور برای حل ارایه -
گلوگاههای توسعه فناوری 

0کشورراهبردی 
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طرح جدید بين المللی با نواوری جهانی طرح ملی  توسعه پلت فرم فناوری 
راهبردی حوزه راهداری و حمل ونقل 

اولين بار در کشور-هوشمند 

طرح ملی برای توسعه محصول راهبردی 
اولين بار در کشور-سازمان راهداری

2020ويژگيهای رويداد اينورود 



ويژگيهای رويداد
رفتهدر ایران و ارایه طرح های بين المللی از کشورهای پيشطرح های شرکت کننده گستردگی . 9
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سیرجان تهران بیرجند ارومیه یزد رشت تبریز قم مشهد ماهشهر استرالیا امریکا
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منطقه جغرافيایی
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مناطق بغير از تهران



ويژگيهای رويداد
پوشش دادن طرح های ارسالی به کليه حوزه های راهبردی مورد نياز سازمان راهداری،. 10
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زیرساخت های فناورانه راهداری و حمل 
ونقل جاده ای

نوینتوسعه خدمات مبتنی بر فناوری های تمحصوالت فناور، تجهیزات و ماشین آال
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2020ويژگيهای رويداد اينورود 
طرح های ارسالیMRL ,TRLفناوری و ساخت و توليد  امادگی سطح باالی. 11
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فناورانه رویداد اینورود 
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طرح های منتخب فناورانه
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2020ويژگيهای رويداد اينورود 
ارسالیطرح های MRL ,TRLفناوری و ساخت و توليد  امادگی باالیسطح . 11
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طرح های دارای بلوغ تجاری سازی وآماده ورود به بازار سازمان راهداری و حمل 
ونقل جاده ای

لی طرح های دارای قابليت توسعه فناوری های پيشرفته و راهبردی با مزیت م
وبين المللی حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای 



2020ويژگيهای رويداد اينورود 
ار و ادامه رویداد اینورود  درقالب برنامه توانمندسازی مدون طرح های شتابدهی مبتنی بر الگوی مهندسی کسب وک. 12

مدیریت طراحی و توسعه و تجاری سازی محصول جدید در شتابدهنده تخصصی سازمانی تکفارم  



يوم بازیگران مهم اکوسيستم نواوری فناورانه در کشور در این رویداد در قالب کنسرسادامه همکاری 
با هدف توسعه اکوسيستم نواوری و کارآفرینی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 2020اینورود

شناسایی مسایل مهم فناورانه کليه بخشهای سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای

فرهنگ سازی نوآوری فناورانه در سازمان راهداری، ارتقا 
مانسطح بلوغ فناوری و سطوح آمادگی پذیرش نواوری ساز

ارتقا سطح چابکی فرآیند های سازمانی با هدف بهبود
عملکرد اکوسيستم



ری سازمان بازیگران اکوسيستم نواوفيمابيناین رویداد پایلوتی برای توسعه همکاریهای انجام 
ازمان زیست بوم نوآوری و کارافرینی فناورانه ستوسعه ایجاد و منجربه در نهایت که خواهد بود

.  می شودراهداری و حمل ونقل جاده ای  

ول توسعه محصو نواوری ایجاد کارخانه برنامه ریزی برای
با هدف و حمل ونقل جاده ای جدید سازمان راهداری 

حل ایجاد فرآیند پایدار توسعه نواوری فناورانه و استمرار
حمل ونقل مسایل مهم فناورانه در سازمان راهداری و 

ای کشورجاده 
 .



تعداد طرح هاويژگي هاخوشه بندی طرحهارديف
طرح های فناورانه بين 1

المللي
خارجي طرح هايي که با مشارکت محققان بين المللي و توسط يک محقق يا نهاد در کشورهای

.  ارائه شده باشد و منجر به ارتقا فناوری و توسعه نواوری فناوری ملي گردد
3

طرح های  منتخب توسعه 2
فناوری های ملي

حل مي شوند و عالوه بر کمک بهسطح ملي اين طرح ها موجب  توسعه فناوری های نوين  در 
مونه اين گونه طرح ها ن. مساله سازمان راهداری، منجربه رفع گلوگاه فناورانه کشور گردد

دسته بندی  اين . داخلي ندارند  و موجب ارتقا سطح فناوری های ملي مي شوند

6
(ارايه طرح ها در نمايشگاه و رويداد دمودی)

3
دستاوردهای نوآوری های 

فناورانه رويداد 
2020اينورود

های آماده اجرا و عقد قرارداد هستند و سطوح آمادگي فناورانه مناسب برای اين طرح
آماده تجاری سازی محصول دارند وهيچ نيازی به  جذب سرمايه برای توسعه محصول ندارند و

برای ورود به بازار سازمان راهداری هستند

11
(رونمايي از طرح ها در نمايشگاه و رويداد دمودی)

بازاريابي  وعقد قراداد

طرح های منتخب فناورانه4
در مرحله  تجاری سازی

هستند و با ارائه خدمات مشاوره ای 6و7بين  TRLآين طرحها دارای سطح آمادگي فناورانه 
ا زنجيره تخصصي توسعه محصول وتجاری سازی توسط شتابدهنده تکفارم  آماده همکاری  ب

.ارزش سازمان راهداری است

4
(رونمايي از طرح ها در نمايشگاه و رويداد دمودی)

برنامه ريزی توسعه و تجاری سازی

طرح های منتخب در مرحله5
شتابدهي

.بوده و منطبق بر نيازهای سازمان مي باشند6و 4بين TRLطرح های فناورانه با 
امکاناتي برای ارايه NPDاين طرح ها بايد عالوه بر توانمندسازی و ارايه مشاوره تخصصي 

خدمات آزمايشگاهي و کمک های مالي سيدماني برای توسعه محصول ارايه نمود

31
  NPD2, BEمبتني بر الگوی نوين طراحي شده  مبتني بر  شتابدهيبرنامه 

(فرآيند نوين شتابدهنده سازماني تکفارم) 

طرح های منتخب 6
استارتآپي

طرح های در مرحله توليد مفهوم
ايده های نوآور

17
محصولطراحيومفهومتوسعهبرنامه

طرح72تعداد نهايي طرح های پذيرفته شده در رويداد

گزارش آماری در خصوص ويژگيهای رويداد



1399تا دی ماه 1398آذر ماه 
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طرح جدید بين المللی با نواوری جهانی زه طرح ملی  توسعه پلت فرم فناوری راهبردی حو
اولين بار در -راهداری و حمل ونقل هوشمند 

کشور

طرح ملی برای توسعه محصول راهبردی سازمان
اولين بار در کشور-راهداری

2020دستاورد های فناورانه ملی و بين المللی رویداد اینورود 
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طرح های دارای بلوغ تجاری سازی وآماده ورود به بازار سازمان راهداری و حمل 
ونقل جاده ای

بين طرح های دارای قابليت توسعه فناوری های پيشرفته و راهبردی با مزیت ملی و
المللی حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای 

Chart Title



دستاوردهای نواورانه  ویژه تجاری سازی و توسعه فناوری های راهبردی رونمایی از 
2020در مرحله نخست رویداد اینورود 

(ایراهداری و حمل ونقل جاده مبتنی بر حل مساله فنی سازمان )





دستاوردهای نواوری فناورانه رونمایی از 
2020رویداد اینورود 

آماده پرتاب به بازار سازمان طرح های دانش بنيان فناور )
(ایراهداری و حمل ونقل جاده 

فناورانه آماده ورود به بازارنوآوری دستاوردهای 
عنوان طرحردیف

(ویژه بحران)طراحی پل کابلی نفر رو 1
طراحی سامانه پشتيبان تصميم مدیریت نگهداشت پل2
ن های توليد ماده مسلح کننده سلولی خاک دارای اتصاالت دوخت ماشينی و الما3

کششی ویژه
بار آب 3000خطوط ترافيکی پوسيده راه ها به روش واترپالست امحای دستگاه 4

(کورس عملياتی بلند)پرفشار و سخت کار 
اصطکاک دوره ای راه هاتست دستگاه توليد5
سيستم هوشمند تشخيص سرعت خودرو6
ارائه محصول نرم افزار بهينه سازی خط پروژه مسيرهای راه و راه آهن7
بار آب پرفشار و سخت کار 3000قيرزدایی آسفالت راه ها به روش واترپالست 8

(کورس عملياتی بلند)
ی و سامانه پایش مستمر خرابی های رایج روسازی راه ها با تکيه بر هوش مصنوع9

فناوری اینترنت اشياء
سامانه هوشمند پایش سالمت راه10

11
ASPA Design

طراحی بهينه روسازی های آسفالتی بر اساس حداقل سازی هزینه ساخت
بر پایش شبکه راهها بوسيله یک روش کم هزینه و تمام اتوماتيک مبتنی12

تکنولوژی هوش مصنوعی
ز پدیده و جابجایی سنجی با استفاده اارتعاش اندازه گيری طراحی دستگاه نوین13

ماره



طرحهای توسعه فناوری راهبردی با رونمایی از 
مزیت ملی و بين المللی

2020رویداد اینورود 
راهداری و مبتنی بر حل مساله فنی سازمان )

(ایحمل ونقل جاده 

های پيشرفته و راهبردی توسعه فناوری طرح های نواورانه 
عنوان طرحردیف

کپل های جدید تنظيم شونده سریع الحداث با قطعات مدوالر سبو توسعهطراحی1
طراحی، توسعه و تجاری سازی سيستم توزین در حال حرکت در راه های کشور2
نصب تخصصی نصب ایمنی نيوجرسی در محورهای جاده ایماشين توليد 3
هدف جلوگيری از هشدار به راننده با طراحی و پياده سازی سيستم هوشمند 4

تصادفات جاده ای
و حمل ونقل راهداریو ادوات سازمان پایش هوشمند تجهيزات ملی سامانه جامع 5

جاده ای
سامانه ملی پایش کيفيت سطح روسازی جاده ای کشور با تصاویر پهپاد6

کشورتوليد بتن هوشمند با هدف توسعه فناوری های نوین در شبکه راه های 7
طراحی و توليد آسفالت جدید سرد کيسه ای رنگی8
روش سطح توليد آسفالت اقتصادی اصالح شده با پودر الستيک بهينه با استفاده از9

(RSM)پاسخ 
های کشور با استفاده از داده های طراحی سامانه هوشمند بين المللی پایش راه10

پایههوافضا
طرح ملی طراحی و توسعه دوربين هوایی شهر سه بعدی با هدف ایجاد پلتفرم 11

فناورانه موبایل مپينگ ضروری حمل و نقل هوشمند و راه هوشمند



2020های منتخب شتابدهی و استارت آپی در فاز یک اینورودطرحعنوان 

سيستم پل پيش ساخته سریع النصب در راههای روستایی

تشخيصسامانه سنجش وزن خودرو در حال حرکت براساس حسگرهای خود 

هدف برداشت خرابی های روسازی حریم راه و مميزی ایمنیبا با فناوری جدید عکسپردازش 

منورحاشيه های سيستم نوین طراحی
جاده اییخ شکن ليزری دستگاه طراحی و توسعه 

توسعه پروژه های راهداریبرای مشارکت بخش خصوصی جلب سيستم نوین 
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شتابدهنده تخصصی سازمانی  حوزه حمل ونقل پيشرفته و فناوری های نوین تکفارم پرژه ملی توسط 72برنامه توانمندسازی  وشتابدهی 

در امتداد مسير پویا و پایدار 
توسعه و تجاری سازی محصول نوین

در کنار کليه نواوران و ارایه دهندگان طرح های منتخب هستيم
شتابدهنده تخصصی تکفارم

پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین 



: حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
ن پرچم تمدن نویه یبا تکيه بر نخبگان و فرزانگان و در پرتو ایجاد نسلی جوان و پرتالش، ایران بزرگ به کشوری پيشرفته، قدرتمند، شریف، عزیز و برافرازند

.اسالمی تبدیل خواهد شد

اشکالی ندارد از اول شروع می کنيم چنانکه در زمان جنگ بگيرد، ما باید همه فرصت ها را به نسل جوان بدهيم ممکن است در یک فناوری اشتباهی صورت : محترم جمهوررئيس 
.شدبه نتيجه نمی رسيد اما وقتی فرصت می دادیم و با فکر بيشتر کار پيش می رفت نتيجه خوب هم حاصل می دادیم، نيز کارهایی را با هزینه های زیاد انجام می 


