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 یراهنما

 شرکت در چالش 
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 قدمه م              

در سرتاسر جهان در حال    کنند. دانشمندان و فناوران ی صنعت ساخت و ساز را بنا میمواد نوآورانه ساختمانی آینده 

ای هستند که ارزش خود را در صنعت  شده   ایجادهای از قبل  ی مواد ساختمانی جدید و تکامل فناوری تحقیق و توسعه

ریسک باشند. مواد جدید  ها باید کارا، با دوام، قابل بازیافت و بدون  اند. این مواد و فناوری ساخت و ساز نشان داده 

ی جدیدی  توانند جلوه می  و افزایش ایمنی،  ها از نظر مصرف انرژی و تولید ضایعاتی ساختمانعالوه بر افزایش کارای

  ها ببخشند.ها و در نتیجه به شهربه ساختمان

 عناوین پیشنهادی                  

 جویی در مصرف انرژی صرفه -1 

اکسیدکربن  درصد از انتشار دی   38نتیجه حدود  شود و در  ها مصرف می درصد انرژی مصرفی دنیا در ساختمان  35

ای  درصد مصرف برق دنیا مربوط به انرژی الکتریسته   55شود. همچنین  ها تولید می مربوط به حوزه انرژی، در ساختمان

ها را  مین انرژی ساختمان أدرصد منبع ت  6های تجدیدپذیر حدود  ها مصرف شده است. انرژی است که در ساختمان 

ی رشد خوبی را از خود  سنگ این سهم بیشتر است و تجربهدهند که از منابع انرژی مانند ذغال تشکیل می  درسطح دنیا

ها در کشور را  ی کالن بودن میزان انرژی مصرفی در ساختماننشان داده است. این ارقام نشان دهنده   2018از سال  

و بازار    واند اثر شگرفی در این زمینه داشته باشدتهای نوین در راستای کاهش مصرف انرژی می دهد و ایده نشان می

 قابل توجهی را به خود اختصاص دهد. 
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 اکسید کربنو کاهش انتشار دی هاسازگار کردن ساختمانزیست -2
 

دی  انتشار  کاهش  زمینه  ساختماندر  از  کربن  آناکسید  کردن  سازگار  زیست  و  وضعیت  ها  گزارش  در  متحد  ملل  سازمان  جهانی  ها 

انتشار کربن در مجامع یکی از استراتژیکند که  خود اشاره می  2020سازی سال  ها و ساختمانساختمان های اصلی صفر کردن میزان 

های تولید  جویی در مصرف انرژی و راه های نوین صرفهبحث به همین دلیل  ها است.  المللی وابسته به صفرکردن این مقدار در ساختمانبین 

اکسیدکربن در مصالح نوین در بین مباحث  های جذب دی ها و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و روشاکیسژن و سبز کردن ساختمان

 های مدرن اهمیت باالیی دارد.  مربوط به ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های نوین ساخت و سازروش  -3

ها با اشکال  بعدی اشاره کرد که برای ساخت، ساختمانهایی از قبیل چاپگرهای سه توان به روشهای نوین ساختمان میدر زمینه روش

بندی پی در پی از مواد نامید که توسط  توان الیه در یک کالم، پرینتر سه بعدی را میها استفاده کرد.  توان از آنمختلف و قابل اصالح می

سازی و برای ساخت اجزای پیچیده هندسی بسیار  فناوری به ویژه برای نمونه شود تا اشکال سه بعدی ایجاد شود. این  کامپیوتر کنترل می

توسعه یافت، اما در آن زمان کار عملیاتی آن بسیار دشوار و گران بود. فقط از سال    1980این تکنولوژی نخستین بار در دهه    .مفید است

، پروفسور »بهرخ خوشنویس« از دانشگاه 2004به صرفه گشت. در سال  به بعد بود که استفاده از پرینتر سه بعدی نسبتاً ساده و مقرون    2000
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های بسیاری به خود دیده است،  کارولینای جنوبی اولین دیوار چاپی سه بعدی پیشرفته را اختراع کرد. از آن زمان، این نوآوری پیشرفت 

 .ای زیبا ساختساعت خانه  20توان تنها در عرض به طوری که هم اکنون می 

فنا اعم از کاهش هزینه و ضایعات، سرعت ساخت سریعاین  برای ساخت خانه  نیاز  مشکالت  تر، کاهش  وری تمام خصوصیات مورد 

ای از آغاز ساخت خانه به روش پرینتر سه بعدی بود. با  گیرد. کشف وی نشانه ، اشکال پیچیده معماری و موارد دیگر را در بر میایمنی

های خاص مانند طراحی محصول، ساخت قطعات و ابزار، الکترونیک مصرفی، پالستیک، فلزکاری، بخش این حال، این تکنولوژی در  

 .مهندسی هوافضا، برنامه های دندانپزشکی و پزشکی نیز کاربرد دارد

 

 

 

 مصالح ساختمانی نوین -4

 ی در ساخت مصالح ساختمان نی نو یها  وه یو استفاده از ش  یعلم و تکنولوژ شرفتیپ باتوان گفت که در زمینه مصالح ساختمانی نوین می

کنند و در برابر عوامل مختلف از    یتر م  یمصالح عمر سازه را طوالن  نی. امیتر و مقاوم تر هست   تی فیبا ک   یروز به روز شاهد مصالح

نانو به    ینانو است. تکنولوژ  ینولوژ شود، تک  یمصالح به کار گرفته م  دی که در تول  ییها  یاز تکنولوژ  یکی  .مقاومت الزم برخوردارند

 ،یفرسودگ  ،ییآب و هوا  راتییدر برابر تغ  یآن ها اشاره دارد. مصالح نانو به خوب  ییو کارا  تیفیک   شی افزودن ذرات نانو به مصالح و افزا

را به خود اختصاص داده    ی ا  ژه یو  گاه یدهند و امروزه جا  یها از خود مقاومت نشان م  فات نفوذ آب و حمله سول  ب، یتخر  ،یزنگ زدگ

 اند. 
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 افزایش ایمنی ساختمان به خصوص در بحث حریق -5

رود. این مؤلفه بر اساس پارامترهای  ایمنی یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس برای انواع ساختمان )مسکونی و غیرمسکونی( بشمار می

یمنی ساختمان در برابر آتش سوزی و نشت گاز، ایمن بودن وضعیت  توان به استحکام سازه، امثال می  عنوان شود؛ به مختلفی تعریف می

و  ها، آسانسور، درب پله  اتوماتیک    ها ساختمان  ایمنی  توجهی  قابل  میزان   به  هوشمندسازی  فرایند  اجرای  با  امروز.  کرد  اشاره   …های 

 :از عبارتند هوشمندسازی با ساختمان ایمنی افزایش برای  گرفته  صورت اقدامات ترینمهم. است یافته افزایش

 نصب سیستم هوشمند اعالم و اطفای حریق •

ای از قطعات الکترونیکی است که با هدف آشکارسازی خطر آتش سوزی مورد استفاده  سیستم اعالم و اطفاء حریق مجموعه

می ساختمانقرار  در  مهم  اجزای  از  یکی  سیستم  این  وگیرد.  صنعتی  تجاری،  مسکونی،  هوشمند  . رودمی  بشمار  …های 

های  یمنی ساختمان با هوشمندسازی و جلوگیری از بروز خسارت ا  افزایش  موجب  حریق،  اطفای  و   اعالم   سیستم  کارگیریبه 

های مختلفی از قبیل تجهیزات تشخیص حریق، اعالم  شود. این سیستم متشکل از بخشجانی و مالی ناشی از آتش سوزی می

 .حریق و پنل مرکزی است

 نشت گاز   صیتشخ ستمیس •

یکی از موارد افزایش ایمنی ساختمان با هوشمندسازی به تشخیص وجود گازهای سمی در محیط بازمی گردد. امکان نشت  

و  گازهای سمی در فضای داخل ساختمان نامناسب  استفاده  تأثیر  این موضوع معموالً تحت  بسیار زیاد است.  های مسکونی 

کند. نشت گاز منو اکسید کربن، متان و سایر گازهای سمی، ساکنان اماکن تجاری،  ا می غیراصولی از وسایل گازسوز بروز پید

های داروسازی  ها، تصفیه خانه و آزمایشگاه ها، پاالیشگاه توان به کارخانه مثال میعنوان کند؛ به اداری و صنعتی را نیز تهدید می

 .تشخیص نشت گاز است ترین تجهیزات هوشمندسازی، سیستم اشاره کرد. یکی از کاربردی

 نشت آب   صیتشخ ستمیس •

های کشیهای افزایش ایمنی ساختمان با هوشمندسازی است. نشت آب از لوله نصب سیستم تشخیص نشت آب یکی از روش

شود. این در حالی است  خانگی در شرایط حاد منجر به رطوبت و خرابی دیوار، اتصال جریان برق و بسیاری مشکالت دیگر می 

ترین زمان ممکن شناسایی های هوشمند به واسطه تجهیزات مخصوص، هرگونه نشتی به همراه منشأ دقیق در کوتاه خانه که در  

شود. عالوه بر این قطعی جریان آب به صورت خودکار در دستور کار قرار گرفته تا مانع از خسارت دیدن بیشتر ساختمان  می

 .کنندهای سالم و آسیب دیده استفاده میشخیص نشت از تغییر فرکانس لوله شود. حسگرهای مورد استفاده در این روش برای ت

 

های فناوری و نوآوری شبکه  برنامه چالش  ها و مصالح نوین ساختمانی وجود دارد،با توجه به موارد مذکور و نیازی که در کشور به روش 

لینکرانبا همکاری    تبادل از د  ،گروه صنعتی  فناور، صاحبان ایده و...  از تمامی عالقه مندان اعم  انشجویان، پژوهشگران، شرکت های 

 ثبت نام و شرکت نمایند. فراخوان نماید که در این دعوت می
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 عبارتند از: محورهای مدنظر در این فراخوان

 مقاومت فلزات نسبت به خوردگی -1

 زاسیون  نیهای گالواانواع روش  -2

 دهی قطعات فلزیکاری و شکلخم -3

 های مکانیکیگیریلرزه  -4

 حذف نویز و صداهای مزاحم و ناخواسته  -5

 ها عایق -6

 هاضد شعله  -7

 (Innotenی )و نوآور یفناور  یهاچالش برنامه یمعرف 

از    یکی  عنوان  به   نوتن یمشخص است. ا  یامسئله   ی فناورانه برا  یپاسخ  افت یمشخص جهت در  یدر بازه زمان  یرقابت  ی نوآور  یهاچالش     

  یی به شناسا  اقدام  کارگزاران خود  ق ینوتن ازطریاست. مجموعه ا  ی نوآور  یهاچالش   ی اجرا  ینانو متول  ی ستاد توسعه فناور  ی هابرنامه

نشد اقدام به    ییشناسا آن  یآماده برا  یپاسخ  کهیمختلف در صورت  یهای ابیکرده و پس از ارز  یصنعت  یهاشرکت   ی هاو مسأله   ازها ین

 .کندیمسابقه م  یانتشار فراخوان و برگزار

 ( Linkran)  درباره گروه صنعتی لینکران

در   که  تاسیس گردیده  1397در سال   و افزایش اشتغال برای جوانانکشور  رونق تولید و ارتقای اقتصاد  گروه صنعتی لینکران با هدف    

، محصوالت با کیفیت مطابق استانداردهای جهانی و  تجربه کاری شرکت سازه پایدار الهیهعرصه تاسیسات ساختمانی با تکیه بر دانش و  

های ساپورت  اقدام به انتقال تکنولوژی به داخل کشور و تولید سیست   این شرکت باکند.قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی تولید می 

های آتشبند  آکاردئونی و سیستم  حرارتی ، عایق برودتی و عایق صوتی ، اتصاالت   گیرهای مکانیکی ، انواع عایق و نصب تاسیسات ، لرزه 

این  و دودبند با برند لینکران نموده و با بررسی و تأمین منابع و محصوالت مورد نیاز چرخه تولید به عنوان بزرگترین تولیدکننده داخلی در  

   .صنعت پا به عرصه گذاشته است

اتااالف اناارژی  عمااده  لااذا ، ظ انرژیسااتحاااکی از نیاااز تکاماال فناااوری باارای حفاا کااه  ،ادنیااای ماا  شاارایط امااروزیبااا توجااه بااه    

       از ایاان رو .هااای نااوین در راسااتای کاااهش آن، بساایار مااوثر هسااتند مصاارفی، در ساااختمان هااا صااورت ماای پااذیرد کااه ایااده 

هااای نوآورانااه را در زمینااه ، طرحهااای فناااوری و نااوآوری شاابکه تبااادل فناااوریبرنامااه چالشبااا همکاااری  لینکااران صاانعتی گااروه 

 .کنااااادمصاااااالح سااااااختمانی جماااااع آوری کااااارده و از طااااارح هاااااای برگزیاااااده تاااااا صااااانعتی شااااادن حمایااااات می

 

 

 

https://linkran.com/
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 فراخوان  ی هدف از برگزار

 یکه از لحاظ فن  یی طرح ها  ای هاده ی ها است. ااستارتاپ یبرا تیرشد و موفق   ی هافرصت   جادیا داد،ی رو  یبرگزار  ی هدف برا نیتر  مهم

  ، یدیتول خطوط  شگاه،ی: آزمالی از قب  یمهم  ی ها  رساختین بنام و زالفعا  د، ی از اسات  یبستر  جاد یتوان با ا  یمناسب است را م  یاقتصاد   و

 فروش رساند. ت یانبوه و در نها د یبه مرحله تول نگیمارکت میآموزش و.... به همراه ت  ،یادار یفضا

ها، خم کاری و شکل دهی قطعات  ضدشعله   ؛ در خصوص مصالح نوین صنعت و ساختمان با موضوعاتی از قبیل  هابا این رویکرد، ایده 

انواع روش های گالوانیزاسیون، مقاومت فلزات نسبت به خوردگی، لرزه گیرهای   مکانیکی و حذف نویز و صداهای  فلزی، عایق ها، 

 های برگزیده ، به تیم هاطرح  اولیه   دریافت شده و پس از داوری و ارزیابی    www.innoten.ir  در سامانه  از طریق ثبت   مزاحم و ناخواسته

با ارائه  ها این تیم و در نهایت صورت گرفتهساخت نمونه محصول  جهت   فناوری و نوآوری هایاز طرف برنامه چالش های الزمحمایت

 خواهند شد. )گروه صنعتی لینکران(  نهایی برای دریافت جایزه از طرف متقاضی رقابتوارد ها به متقاضی،  طرح

 

 

 های طرحویژگی

 گیرند.هایی که رویکرد علمی داشته باشند و همزمان از نظر کسب و کار نیز دارای توجیه باشند در اولویت پذیرش باالتری قرار میطرح

حجم بازار ساختار هزینه و درآمد به همراه نوع مشتریان و  )از لحاظ بازار و کسب و کاری، طرح ها باید توجیه داشته باشند.   •

 (. در سال مشخص شود مخاطب 

 .ددارا بودن تیم با انگیزه و متخصص و همچنین توانمن  •

 بازار هدف و مشتریان مناسبی برای آن محصول وجود داشته باشد.  •

 ایده دارای نوآوری باشد و در داخل کشور به تولید نرسیده باشد.  •

 

 

 

 

 

 

  است. شرکت متقاضی رعهدهب ی جوایزاهدا آیندفر توجه:

https://innoten.ir/
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 فرآیند برگزاری فراخوان 

 

 

 

 

 

 

 

  

1400بهمن ماه   

1 2 
3 

 ثبت نام و ارسال طرح

کنندگان در این مرحله شرررکت

فرصرررت  1400دی ماه  30 تا 

های پیشنهادی خود دارند، طرح

های فناوری ایت چالشدر س  را

 ثبت (innoten.ir)  و نوآوری

 .کنند

 

یه طرح بال اول های پس از غر

کننرردگرران دریرافتی، شررررکرت

حضوری غیرمنتخب برای داوری 

 شوند. انتخاب می

 

هاارزیابی طرح  
به تیم های برگزیده مرحله 

اول گرنت نقدی و آزمایشگاهی 

میلیون تومان اعطا  15به مبلغ 

خواهد شد. سرانجام در مرحله 

به  برتر برگزیدگان نهایی به 

میلیون تومان  30ترتیب 

 20دی به نفر اول و قجایزه ن

به  جایزه نقدی  میلیون تومان

  نفر دوم اعطا خواهد شد.

 

هاجوایز و حمایت  

1401خردادماه  1400دی ماه    

           

 نحوه ثبت نام و ارسال طرح       

 

از طریق سایت چالش طرح (1 باید  نوآوری  ها  فناوری و  نشان  )اینوتن(های  منظور در     innoten.irیبه  این  برای  ارسال شوند. 

 . نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب خود اقدام نماییداید، ابتدا  نام نکرده ثبت الً در سایت  صورتیکه قب

سامانه   ▪ طریق  از  توانید  می  شما  عبور  کلمه  و  کاربری  نام  فراموشی  صورت  بخش   login.innoten.irدر  به  ورود         با 

 ها نمایید. اقدام به باز یابی آن  "فراموشی نام کاربری و کلمه عبور "

   .نام در سایت و شرکت در فراخوان رایگان است و هیچ محدودیتی ندارد ثبت  ▪

نسبت به ثبت طرح خود  ، "و بارگذاری طرح  نام  ثبت " ؛توانید از طریق بخشمی ، ایجاد حساب کاربری و ورود به سایت پس از  (2

 اقدام نمایید.  

در ارتباط    172داخلی    021-65013040در صورت داشتن بروز هرگونه مشکل در ایجاد حساب کاربری و یا ثبت طرح با شماره   (3

 باشید. 
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