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چکیده
امــروزه فنــاوری بــی ســیم بــه انــدازه ای فراگیــر شــده کــه حــذف آن از سیســتم هــای ارتباطــی
و مخابراتــی ،آینــده ایــن سیســتم هــا را بــا ابهــام مواجــه مــی ســازد .ایــن ایــده کــه تلفــن هــای
همــراه ،تَبلِــت هــا و یــا حتــی اتوموبیــل هــای الکتریکــی در آینــده ای نــه چنــدان دور قــادر به شــارژ
هوشــمند بــی ســیم باشــند ،بســیار هیجــان انگیــز اســت .از منظــری دیگــر البتــه ،حتــی تصــور اینکــه
قطــع کامــل ارتباطــات در بالیــای طبیعــی یــا حادثــه هــای انســانی چــه فاجعــه ای بــرای ســامت
انســانها و نیــز عملیــات نجــات بــه بــار خواهــد آورد ،دلخــراش اســت .البتــه همــه ی مــا مــدام بــا
مقیــاس بســیار کوچکتــری از ایــن معضــل ،یعنــی نیــاز بــه شــارژ یــا جایگزینــی مکــرر باتــری تلفــن
هــای همــراه و تَبلِــت (لــوح الکترونیکــی) هــای خــود ،دســت و پنجــه نــرم مــی کنیــم؛ چــرا کــه
اساســا کارایــی سیســتم هــای ارتباطــی بــی ســیم بــه عمــر منبــع انــرژی آنهــا (یعنــی باتــری هــا)
محــدود شــده اســت .لــذا ،بــا توجــه بــه زیرســاخت هــای موجــود در انتقــال بــی ســیم اطالعــات
و پیشــرفت هــای اخیــر در انتقــال بــی ســیم انــرژی ،شــاید اکنــون زمــان آن رســیده باشــد تــا بــرای
انتقــال همزمــان قــدرت و اطالعــات ،آینــده ای بیــش از صرفــا یــک رویــا متصــور شــد .فنــاوری
انتقــال همزمــان بــی ســیم قــدرت و اطالعــات (ســویپت ) ،امــکان ایجــاد شــبکه هایــی قویتــر بــا
تــوان عملیاتــی باالتــر و قابلیــت انعطــاف بیشــتر را بــرای یــک ارتبــاط مــداوم واقعــی فراهــم خواهــد
نمــود؛ البتــه ،ایــن مهــم مشــکالت پژوهشــی و پیامدهــای اجرایــی بســیاری را نیــز متوجــه محققیــن
ِ
ـاوری
مــی ســازد .در ایــن نوشــتار ،تــاش گردیــده تــا بــا مــروری بــر آخریــن پیشــرفت هــای فنـ
ســویپت ،کاربردهــای آن ،چالــش هــای کلیــدی و نیــز راه حــل هــا در طراحــی و کاربــرد سیســتم
هــای مبتنــی بــر آن بررســی گــردد .همچنیــن ،پیشــنهادات الزم در جهــت پیــاده ســازی ایــن فنــاوری
واژگان کلیــدی :انتقــال همزمــان بــی ســیم قــدرت و اطالعــات (ســویپت) ،ارتباطــات بــی ســیم ،مایکروویو،
اینترنت اشــیاء.
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مقدمه
آغــاز اســتفاده از ادوات الکترونیکــی و دســتگاه هــای
مخابراتــیِ قابــل حمــل از دهــه  1980میــادی ،فوایــد
بیشــماری را بــرای جوامــع انســانی بــه همــراه داشــته
اســت .بــه عنــوان مثــال ،اختــراع و توســعه روز افــزون
اســتفاده از تلفــن هــای همــراه ،تحــوالت عظیمــی در
روش هــای ارتباطــی میــان انســان هــا بــه وجــود آورده
اســت .بــه گــزارش مجلــه ایندیپندنــت ،در ســال 2014
میــادی تعــداد دســتگاه هــای موبایــل در دنیــا بــه 7.2
میلیــارد عــدد رســید [ .]1البتــه از منظــری دیگــر و بــه
لحــاظ زیســت محیطــی ،محصــوالت الکترونیکــی قابــل-
شــارژ بــا شــارژر مخصــوص خــود ارائــه مــی شــوند،
کــه معضــل افزایــش زبالــه هــای الکترونیکــی را درپــی
دارد [ .]2معضلــی کــه الزمــه حــل آن همــکاری ویــژه
انجمــن هــای بــزرگ تحقیقاتــی و صنعــت اســت .ارائــه
پروتــوکل هــای شــارژ عمومــی (ماننــد گــذرگاه هــای
مایکرو-یــو اس بــی) بــه عنــوان اســتاندارد عمومــی
شــارژرهای ســیمی ،یکــی از ایــن راهکارهاســت ،کــه
منتــج بــه کاهــش بیــش از پنجــاه و یــک هــزار تــن از
شــارژرها شــده اســت [ .]3بعــاوه ،روش هــای بــی ســیم
جدیــدی نیــز ظهــور کــرده انــد کــه از برجســته تریــن
آنهــا ،فنــاوری انتقــال همزمــان قــدرت و اطالعــات
(ســویپت) اســت ،کــه پیــش بینــی مــی شــود انقالبــی
در ایــن عرصــه ایجــاد نمایــد.
در ایــن نوشــتار ،ابتــدا بــه معرفــی انــواع فنــاوری هــای
انتقــال بــی ســیم قــدرت و مقایســه ویژگــی هــای آنهــا
مــی پردازیــم .ســپس ،بــا تمرکــز بــر فنــاوری ســویپت،
کاربردهــا ،آخریــن پیشــرفت هــا و نیــز پتانســیل هــای
ایــن فنــاوری بــرای ســاخت شــبکه هایــی بــا ظرفیــت و
قــدرت بیشــتر ،و نیــز انعطــاف باالتــر (نســبت بــه همتای
باســیم آن) ،مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد .همچنیــن
ضمــن بررســی چالــش هــای پیــش رو ،پیشــنهاداتی بــه
منظــور ایجــاد زیرســاخت هــای الزم در جهــت توســعه
ایــن فنــاوری در مقیاســی ملــی و بیــن المللــی ارائــه مــی
گــردد.

میــادی مــی رســد؛ زمانــی کــه رویــای دانشــمندانی
ماننــد هانتیــن و لِبالنــک و شــاید مهمتــر از همــه
نیکــوال تِســا بــرای انتقــال بــی ســیم قــدرت (انــرژی)
بــه نقــاط دیگــر زمیــن آغــاز شــد [ .]4تســا موفــق شــد
انتقــال بــی ســیم قــدرت را توســط یــک جفــت ســیم
پیــچ بــه اثبــات برســاند .او در یکــی از آزمایشــهایش
المپــی را بــه صــورت بــی ســیم از طریــق دو ســیم پیــچ
جــدای از هــم روشــن نمــود []5؛ اصولــی کــه امــروزه
نیــز در فنــاوری انتقــال بــی ســی ِم قــدرت پابرجــا
هســتند .هرچنــد ایــن محققــان موفــق بــه تحقــق رویــای
بزرگتــر خویــش نشــدند ،از دهــه  1960بــه بعــد شــاهد
نمونــه هــای موفــق متعــددی از پیشــرفت انتقــال بــی
ســیم قــدرت بــوده ایــم [.]6-7
ایــن فنــاوری در ســالهای اخیــر و بویــژه در محصــوالت
تجــاری ماننــد تلویزیــون هــای دیجیتــال ،شــارژرهای
موبایــل و لــپ تــاپ ،و ســامانه هــای بازشناســی بــا
امــواج رادیویــی پیشــرفت هــای قابــل مالحظــه ای
داشــته اســت .کاربردهــای بــی نظیــر دیگــری نیــز متکــی
بــر فنــاوری انتقــال بــی ســیم قــدرت در دســت تحقیــق
و اجــرا هســتند کــه از جملــه مــی تــوان بــه ارتبــاط
نقطــه حســگرهای مجــزا و ربــات هــا ،دســتگاه هــای
کاشــته شــده در بــدن ،خودروهــای الکتریکــی آنالیــن
[ ]9-8و ارســال بــی ســیم قــدرت بــه مناطــق غیرقابــل
دســترس یــا خطرنــاک اشــاره نمــود .تصویــر  1نمونــه
هایــی از ایــن کاربــری هــا را نشــان مــی دهــد.

ب) روش های انتقال بی سیم قدرت
دو دســته کلــی از روش هــای انتقــال بــی ســیم قــدرت
وجــود دارد کــه عبارتنــد از :القــای الکترومغناطیســی و
تابــش الکترومغناطیســی [ .]13-10روش هایــی ماننــد
کوپــل القایــی (رزونانــت) و کوپــل خازنــی ،روش هــای
غیرتابشــی و میدان-نزدیــک انتقــال قــدرت هســتند کــه
در دســته نخســت جــای مــی گیرنــد [ .]16-14متقابــا،
روش هــای تابــش الکترومغناطیســی ،ماننــد انتقــال
قــدرت مایکروویــو [ ]17و لیــزر ،روش هــای انتقــال
قــدرت تابشــی و میــدان-دور هســتند.
سیســتم هــای «انتقــال تابشــی» بــه دلیــل کاربــرد در مکان
هایــی کــه اســتفاده از شــبکه هــای ســیم بــرق امــکان
پذیــر نبــوده یــا هزینــه بــر مــی باشــد ،مــورد توجــه
فناوری های انتقال بی سیم قدرت
خــاص محققــان قــرار گرفتــه انــد .عملکــرد ایــن سیســتم
هــا بــر مبنــای انتقــال پیــام هــای الکترومغناطیســی آر-
الف) پیشینه انتقال بی سیم قدرت
پیشــینه انتقــال بــی ســیم قــدرت بــه اواخــر دهــه  1800اف (کــه همزمــان حامــل انــرژی و اطالعــات هســتند) از
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نقطــه تولیــد بــه دســت کــم یــک گیرنــده دور اســت
کــه بــه کمــک مدارهــای یکسوســاز (مرکــب از دایــود/
ترانزیســتور و فیلتــر) ،موظــف بــه جمــع آوری و تبدیــل
امــواج دریافتــی بــه جریــان مســتقیم (دی ســی) و ذخیره
آن در باتــری هــای تعبیــه شــده مــی باشــد [ .]22در ایــن
نــوع گیرنــده هــا ،دو مکانیــزم را مــی تــوان متصــور
شــد :یکــی تعویــض زمــان و دیگــری تقســیم قــدرت.
در نــوع اول ،پیــام دریافــت شــده در یــک زمــان خــاص
توســط گیرنــده انــرژی یــا گیرنــده اطالعــات پــردازش
مــی شــود .در حالیکــه در نــوع دوم ،پیــام دریافتــی بــا
تقســیم بــه دو مســیر قــدرت ،در میــان گیرنــده هــای
انــرژی و اطالعــات تقیســم مــی گــردد [ .]23لــذا،
آنگونــه کــه پیداســت ،اصــول فنــاوری انتقــال بــی ســیم

قــدرت کامــا جدیــد نبــوده ،چراکــه کــم و بیــش بــه
مبانــی ارتباطــات بــی ســیم و سیســتم هــای راداری
بــر میگردنــد .البتــه کامیابــی دراز مــدت ایــن فنــاوری
بواســطه روش (انتقــال قــدرت بــه جــای اطالعــات) و
اهــداف خـ ِ
ـاص آن نیازمنــد مالحظــه محدودیــت هــا و
توانمنــدی هــای آنهــا از نگاهــی جدیــد بــه ابزارهــای
نظــری و راهکارهــای طراحــی مــی باشــد .از ایــن رو،
منطقــی اســت کــه سیســتم هــای جدیــد انتقــال بــی
ســیم قــدرت امــکان تعامــل و بــه کارگیــری هــر دو
روش (تابشــی و غیرتابشــی) را یکجــا فراهــم آورنــد.
تصویــر  2نمایــی از ایــن فنــاوری هیبریــدی و مــوارد
مهــم در توســعه آن را منعکــس مــی نمایــد.
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فناوری انتقال همزمان قدرت و اطالعات ()SWIPT
یکــی از جدیدتریــن و شــاید مهمتریــن کاربردهــای
انتقــال بــی ســیم قــدرت کــه بــه تازگــی توجــه محققــان
بســیاری را بــه خــود معطــوف ســاخته ،شــکل نوینــی از
ارتباطــات بــی ســیم اســت کــه در آن دســتگاه هــای
بــی ســیم از انــرژی فــراورده شــده بــه منظــور ارســال/
رمزگشــایی اطالعــات بــه/از دســتگاه هــای دیگر اســتفاده
مــی کننــد[ .]21-19ایــن فنــاوری کــه انتقــال همزمــان
قــدرت و اطالعــات (ســویپت) نــام گرفتــه ،انتظــار
مــی رود بــدون وقفــه ی حاصــل از اتمــام انــرژی در
ارتباطــات و بــا تحمــل ظرفیــت باالتــر نســبت بــه
ارتباطــات متکی-بر-باتــری ،ســبب افزایــش آســایش
کاربــران گــردد .از فوایــد دیگــر ایــن فنــاوری مــی تــوان
بــه هزینــه هــای نگهــداری بســیار کمتــر و انعطــاف
پذیــری باالتــر اشــاره نمــود .البتــه بــه دلیــل تضعیــف
و میرایــی بــاالی انــرژی مایکروویــو در فاصلــه هــای
دور ،از ایــن فنــاوری معمــوال در پشــتیبانی دســتگاه هــای
کم-مصــرف (ماننــد برچســب هــای ســامانه بازشناســی
بــا امــواج رادیویــی ،یــا حســگرها) اســتفاده مــی شــود؛
هرچنــد کــه پیشــرفت هــای اخیــر در فنــاوری هــای آنتن
و مدارهــای گــردآوری انــرژی آر-اف ،امــکان انتقــال
ســطح و کیفیــت باالتــری از قــدرت امــواج مایکروویــو
را نیــز فراهــم آورده اســت .بنابرایــن ،بــه نظــر مــی رســد
کــه فنــاوری ســویپت در آینــده عنصــری کلیــدی در
سیســتم هــای صنعتــی و تجـ ِ
ـاری محبــوب بشــر خواهــد
بــود؛ سیســتم هــای نوظهــوری ماننــد اینترنــت اشــیاء/
اینترنــت همــه چیــز و میلیاردهــا ابزارهــای حســگری/
 RFIDبــه همــراه شــبکه هــای بــزرگ حســگر بــی ســیم.
آنگونــه کــه ذکــر شــد ،در فنــاوری ســویپت اطالعــات
را نیــز مــی تــوان همــراه بــا انــرژی توســط یــک شــکل
مــوج ارســال نمــود .در پژوهــش هــای اولیــه ،کارآمــدی
الگــوی ایــن فنــاوری در اســتفاده بهینــه از طیــف فرکانس
در مقایســه بــا ارســال مجــزای اطالعــات و انــرژی بــه
اثبــات رســیده اســت [ .]21-19پژوهــش هــای اخیــر
همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه بــرای سیســتم مبتنــی
بــر فنــاوری ســویپت ســه مــدل ارتباطــی متعــارف مــی
تــوان ترســیم نمــود ،کــه آنهــا را مــی تــوان در غالــب
ســاختارهای «تعویــض زمــان» یــا «تقســیم قــدرت»
پیــاده ســازی نمــود.
در ایــن مــدل ،کــه شــامل دســتگاه هــای فرســتنده و
گیرنــده متعــدد اســت ،برخــی از مســیرهای ارتباطــی

صرفــا بــرای انتقــال انــرژی بــی ســیم بیــن دســتگاه
هــا مــی باشــند .مســیرهای دیگــر جهــت انتقــال همزمــان
انــرژی و اطالعــات مــی باشــند ،کــه در ایــن نوشــتار
از آنهــا بــه عنــوان «ســویپت» نــام بــرده شــده .در ایــن
مــدل همچنیــن مســیری دیگــر مــی تــوان متصــور شــد
کــه انتقــال انــرژی بــه یــک ســمت و انتقــال اطالعــات
بــه ســمت دیگــر انجــام شــود .بدیهــی اســت کــه
پیــاده ســازی ایــن فنــاوری نیازمنــد طراحــی کامــل
و اســتفاده بهینــه از مــدل هــا ،پروتــکل هــا و نیــز
مالحظــه تمامــی شــرایط احتمالــی در ارتباطــات اســت
کــه در چارچــوب ایــن نوشــتار نمــی گنجــد .لیکــن،
بــی تردیــد ،ســوای نــوع و شــکل مــدل بــه کارگرفتــه
شــده ،مشــکالت ،محدودیــت هــا و مالحظــات متعــددی
(مشــابه بــا سیســتم هــای موجــود) در توســعه آینــده ی
چنیــن سیســتم هایــی وجــود خواهــد داشــت ،کــه در
ادامــه مختصــرا بــه برخــی از آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
چالش های سیستم های مبتنی بر فناوری سویپت
در محصــوالت جدیــد مبتنــی بــر فنــاوری ســویپت،
عــاوه بــر چالــش هــای معمــول ســادگی ،کوچکــی،
ســبکی ،قــوت بدنــه ،ارزانــی و قابــل اعتمــاد بــودن،
بواســطه مقتضیــات جدیــد چالــش هــای «غیرمعمــول»
نیــز بایســتی مــورد مالحظــه قــرار گیرنــد .برخــی از
ایــن چالــش هــا عبارتنــد از )1( :کارایــی سیســتم آر-اف
نقطه-به-نقطــه )2( ،شــکل ،فــرم و ســاختار آرایــه هــای
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری ارســال و دریافــت و نیــز
بازیابــی انــرژی و اطالعــات )3( ،روش هــای تمرکــز
پرتوهــا )4( ،توســعه و اعمــال اســتانداردهای مربــوط،
( )5دقــت و پایــداری روش هــای کنترلــی بــرای افزایــش
ایمنــی و کارایــی انتقــال قــدرت )6( ،کاهــش پیچیدگــی
شــبکه تغذیــه در عیــن درنظــر گرفتــن تمامــی پارامترهای
ترکیبــی و روش هــای بهینــه ســازی تئــوری و عملــی ،و
در نهایــت ارتقــای عملکــرد سیســتم .بدیهــی اســت کــه
مالحظــات ایمنــی و ســامت انســانی جــای بســیار مهمی
را در تحقیقــات مربوطــه بــه خــود اختصــاص داده انــد.
مالحظات ایمنی
بــا افزایــش مقــدار و مســافت انتقــال بــی ســیم
قــدرت ،پیامدهــای ایمنــی مربــوط بــه قــرار گرفتــن
انســان در معــرض میــدان هــای الکتریکــی ،مغناطیســی
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و الکترومغناطیسیــ ی��ک نگرانیــ واقعـ�ی اســت .بــر
اســاس نتایــج پژوهــش هــای انجــام شــده ،تاثیــرات
پایــدار آســیب ســامت بــه طــور کلــی بــه فرکانــس و
شــدت میــدان الکترومغناطیســی برمــی گــردد .در ایــن
قالــب ،امــواج بــا فرکانــس پاییــن تــر از فرکانــس
گــذار ( )100KHzغالبــا تاثیــرات تحریــک الکتریکــی ،و
باالتــر از آن ،تاثیــرات گرمایــی خواهنــد داشــت [.]13
در مقــررات آموزشــی و محــدود کننــده ای کــه توســط
ســازمان بهداشــت جهانــی  ،انجمــن مهندســین بــرق و
الکترونیــک  ،و نیــز کمیســیون بیــن المللــی حفاظــت
از پرتوهــای غیریونیــزان بــه منظــور کاهــش در معــرض
قــرار گرفتــن انســان پیشــنهاد گردیــده و راهکارهایــی
بــرای ایجــاد ارتبــاط بــی ســیم در مســافت هــای متفاوت
ارائــه گردیــده اســت .در مســافت هــای نزدیــک ،مســئله
اصلــی ایمنــی «شــارِ نشــتی» اســت کــه اکثــر تحقیقــات
بــر کاهــش آن متمرکــز بــوده و ظاهــرا در ایــن دســته
مســائل مربــوط بــه میــدان هــای الکترومغناطیســی
زیــاد جــدی نمــی باشــند .در انتقــال قــدرت بــی
ســیم در مســافت هــای متوســط و دور  ،مســئله اصلــی
ایمنــی میــدان هــای متغیربازمــان الکتریکــی ،مغناطیســی
و الکترومغناطیســی (در محــدوده فرکانســی – 3KHz
 )300GHzهســتند ،کــه بــرای آن نیــز ســازمان هــای
فــوق الذکــر توصیــه هایــی بــه صــورت جداگانــه بــرای
مــوارد شــغلی و مــوارد عمومــی ارائــه نمــوده انــد.
البتــه نکتــه مشــترک همــه ایــن دســتورالعمل هــا ،تعییــن
میــزان بــاالی ســطح مرجــ ِع میــدان هــای الکتریکــی و
مغناطیســی در فرکانــس هــای پاییــن (کمتــر از ،)10MHz
و کاهــش شــدید ایــن میــزان در فرکانــس هــای باالتــر و
مایکروویــو مــی باشــد؛ همچنیــن بــرای چگالــی قــدرت
رابطــه ای عکــس ایــن رفتــار مشــاهده مــی شــود[.]24
بــه لحــاظ زیســتی نیــز ،بــر اســاس نتیجــه آخریــن
بررســی هــای تحقیقاتــی گــروه هــای مذکــور ،شــواهد
پایــداری مبنــی بــر ایجــاد ســرطان بواســطه قــرار
گرفتــن انســان در معــرض میــدان هــای الکترومغناطیســیِ
فرکانهــاس رادیویــی (آر اف) یافــت نشــده اســت .امــا
ایــن شــواهد نشــان دهنــده افزایــش دمــای بــدن یــا
گرمــای بافــت هــا ،و همچنیــن تحریــک بافــت هــای
عصبــی و ماهیچــه ای مــی باشــند .بعــاوه ،بــر اســاس
تحقیقــات  ،ICNIRPالقــای ُفســفِن هــای قرنیــه را مــی
تــوان در تعییــن محدودیــت هــای ایمنــی در ایــن زمینــه
در نظــر گرفــتُ .فســفِن پدیــدهای اســت موقــت از
احســاس نــور یــا نمایــان شــدن لکههایــی در میــدان

بینایــی در قرنیــه ،کــه حتــی بــدون ورود فتــون هــا
بــه چشــم (یعنــی بــه هنــگام بســته بــودن چشــم) در
انســان بوجــود میآیــد .پدیــد آمــدن فســفن را از
عالئــم پیــش از جــدا شــدن شــبکیه میداننــد .بــه
هــر حــال ،توصیــه همــه ایــن گــروه هــا کاهــش در
معــرض قرارگرفتــن انســان بــه پاییــن تریــن ســطح
ممکــن از میــزان امــواج الکترومغناطیســی اســت .لــذا
بدیــن منظــور ،تمرکــز اساســی پژوهشــی هــای کنونــی
در توســعه سیســتم هــای مبتنــی بــر فنــاوری ســویپت،
متمرکــز نمــودن پرتــوی اصلــی ،کاهــش امــواج جانبــی،
توســعه گیرندهــای آرایــه ایــی کارآمد ،هوشــمند ســازی
ایــن سیســتم هــا و هشیارســازی آنهــا نســبت بــه قطــع
یــا محــدود نمــودن عملیــات در حضــور انســان اســت.
جمع بندی
انتقــال بــی ســیم قــدرت و اطالعــات در گســتره بــرد-
بلنــد ،بویــژه در کاربــری هایــی کــه نبــودِ شــبکه هــای
ســی ِم بــرق نیــاز باشــد ،فنــاوری ای توانمنــد و نویــد
بخــش اســت .بــا اذعــان بــه افزایــش دائمــی عالقــه
بــه کاربردهــای ذکــر شــده ،پژوهــش هــای متعــددی در
حــال شــکل گیــری و توســعه اســت کــه برخــی از آنهــا،
بویــژه در طراحــی آرایــه هــای ســخت افــزاری فرســتنده
و گیرنــده ،نتایــج تجربــی موفقــی نیــز ارائــه نمــوده انــد.
در ایــن نوشــتار تــاش گردیــد تــا بــا مــروری کوتــاه
بــر فنــاوری هــای انتقــال بــی ســیم قــدرت ،بــه معرفــی
پیشــرفته تریــن شــکل آن یعنــی فنــاوری انتقــال همزمــان
قــدرت و اطالعــات (ســویپت) و کاربردهــای آن پرداخته
و بــا بررســی فرصــت هــا و چالــش هــا در طراحــی
سیســتم هایــی مبتنــی بــر ایــن فنــاوری ،آینــده ای بــرای
آن ترســیم شــود .بــه عبــارت دیگــر تــاش گردیــد تــا
فنــاوری ســویپت بــه بخــش پژوهشــی کشــور معرفــی
گــردد تــا پژوهــش هایــی بــه منظــور طراحــی و تولیــد
محصــول و نیــز ارائــه خدمــات ارتقــای ســطح زندگــی
شــهروندان هدایــت شــوند .بدیهــی اســت برگــزاری دوره
هــای آموزشــی ،کارگاه هــا ،همایــش هــا و مســابقات
ملــی و بیــن المللــی نیــز اقداماتــی تعییــن کننــده در ایــن
مســیر خواهنــد بــود.
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