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 سیکلت موتور ایمنی و جانبی تجهیزات)استارت آپی( رویداد شتاب  سومین

 دانشگاه جامع علمی کاربردی

  مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسالمشهرمجری : 

 

 :سیکلت موتور ایمنی و جانبی تجهیزاتمحورهای رویداد شتاب 

  ایمنی سرنشینتجهیزات رفاهی و 

 )... بهینه سازی مصرف)سوخت،لوازم مصرفی و 

 طراحی تجهیزات ایمنی و حفاظت از موتر سیکلت 

 ).... بهبود در کاهش آلودگی )شیمیایی و صوتی و 

 استفاده از سیتم ها نرم افزاری و الکترونیکی 

 

 زمان برگزاری:

 27/03/1401و20/03/1401و  17/03/1401  پیش رویداد 

  31/04/1401  نهاییرویداد 

 



 

 آشنایی به پتانسیل منطقه: –الف 

شهرستان اسالمشهر یکی از شهرهای استان تهران، در جنوب غربی شهر تهران بر سر راه ارتباطی جاده ساوه قرار 

های ساوه و همچنین راه آن تهران به جنوب کشور و سایر استان-های قدیم و جدید تهرانگرفته و از طریق بزرگراه

از سوی  1373شهر در سال کیلومتر است. اسالم 1۵جوار ارتباط دارد. فاصله آن تا مرکز شهر تهران حدود هم

 های تابعه استان تهران اعالم شد.وزارت کشور به عنوان یکی از شهرستان

روستا است. این شهرستان  4۹دهستان و  4بخش،  2کیلومتر مربع است و دارای  1۹۵وسعت شهرستان در حدود 

متر  12۵0یا  1300در منطقه دشت آبرفتی جنوب غربی تهران واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا در حدود 

 است. شهرستان،قطار شهری در حال احداث دارد.

شاطره، منطقه  4آن شهرک واوان، منطقه  3مرکزی و منطقه  2و  1منطقه تشکیل شده که مناطق  ۶اسالمشهر از 

 حسین( است.شهرک میان آباد )امام  ۵

 

 :سیکلت موتور ایمنی و جانبی تجهیزاتاهم دالیل انتخاب موضوع رویداد  –ب 

سازان دنیا مبدل شده است. موتوربه یک ضرورت برای  موتور سیکلتآوری های نوین در امروزه بکارگیری فن

سختگیرانه تر شدن الزامات قانونی از یکسو و افزایش سطح انتظارات مشتریان از سوی دیگر سبب شده است تا 

های گسترده ای را برای توسعه و پیاده سازی ریزی سازی برای کسب سهم بیشتر از بازار، برنامهموتورهای شرکت

با توجه به چشم توسعه کسب و کار صنعتی اسالمشهر  از اینرو مرکز نوآوری های پیشرفته انجام دهند. آوریفن

المللی، برآن شد  ، مبنی بر کسب سهم عمده از بازار داخلی و همچنین حضور در بازارهای بین انسازموتور انداز

با سطح امکانات  یموتورهایآنها در محصوالت آتی، تا با تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای پیشرفته و بکارگیری 

 .رفاهی متنوع، ایمن و دوستدار محیط زیست به مشتریان محترم خود عرضه نماید

           با استفاده از روش های سنتی محدود بوده و پیشرفت در این زمینه بدون استفاده از  موتور هاارتقاء ایمنی 

به عنوان شرط الزم برای ورود به بازار تلقی  آوری های نوین امکانپذیر نمی باشد. رعایت حداقل های قانونیفن

ایمن در سطح بین المللی دارای امکانات و تجهیزاتی هستند که فراتر از سطح  موتورهاییمی شود ولی 

های المللی به دالیل دیگری از جمله بحث رقابت پذیری و مسئولیتسازان بین موتوراستانداردهای اجباری است. 

اء هرچه بیشتر ایمنی خودروهای خود هستند و در این راستا از فن آوری های پیشرفته اجتماعی به دنبال ارتق

 بیشترین بهره برداری را می کنند.

 

 

 



 :سیکلت موتور ایمنی و جانبی تجهیزاتحامیان رویداد شتاب  –ج 

           کویر موتور مدیرعامل محترم شرکت 

                               

 :سیکلت موتور ایمنی و جانبی تجهیزاترویداد شتاب  منتور  -هـ 

 نام و نام خانوادگی محل کار رشته-مقطع تحصیلی تلفن

 کامکار محسن مهندس اسالمشهردانشگاه آزاد  مهندسی کامپیوتر نرم افزار –کارشناسی ارشد  0۹3۹۶۶۹0۶۶0

  جلیلی حبیب مهندس  دبیرستان  -کارشناسی  0۹37۵۶۵2432

 و ترویج - کشاورزی مهندسی -  کارشناسی ارشد 0۹3۹332711۹

 کشاورزی آموزش

 مستخدمی رضا مهندس اسالمشهر آزاد دانشگاه

 

  صالحی صادق مهندس دانشگاه هوایی مهندسی برق الکترونیک  - کارشناسی ارشد 0۹12۵24۹140

 

حسن   غالم مهندس تهرانمخابرات  الکترونیک - برق مهندسی - کارشناسی ارشد 0۹12۶0۶0177

 ساجدی

 

 :سیکلت موتور ایمنی و جانبی تجهیزاتجدول ایده های برتر رویداد شتاب  –و 

 ردیف فرد ارائه دهنده ایده عنوان ایده شماره تماس

 1 بوذری داریوش برقی سیکلت موتور 0۹3۶217۶10۹

 2 اعرابی حنانه ارگونومیک پایی جا 0۹22741۶043

 3 راثی جلیلی علیرضا سیکلت موتور سرقت ضد رله 0۹3۵10۵3۵10

 4 زاده خلجی مهدی سیکلت موتور بدنه ساختار اصالح 0۹12۶1۵7213

 ۵ زاده عزت علیرضا بنزین نشانگر 0۹217022034

 

 

 

 



 تصاویری از پیش رویداد

 

 

 

      

 

 

            

 

 



 

 

 نهایی ویدادرتصاویری از 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ایده های برتر صاحبان تصاویر

 

 رویداد مشترک اول مقام کسب اعرابی حنانه خانم سرکار                      رویداد اول مقام کسب بوذری داریوش آقای جناب       

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم مقام کسب زاده خلجی مهدی آقای جناب                        دوم مقام کسب راثی جلیلی علیرضا آقای جناب

 

 

 

 

 

 

 

 : سیکلت موتور ایمنی و جانبی تجهیزاتگزارش فرآیند برگزاری رویداد شتاب  –د 

 تجهیزات » موضوع با مرکز این استارتاپ سومین کارگر خانه کاربردی علمی مرکز عمومی روابط گزارش به

 برگزار مربوطه مسئولین پذیر وسرمایه گذار ریسک داوران،صاحبان ایده، حضور با«  سیکلت موتور ایمنی و جانبی

 .گردید

محترم مرکز علمی کاربردی خانه کارگر اسالمشهر  سرپرست کورش الماسی آقای جناب مراسم این ابتدای در

تقدیر و تشکر از ریاست محترم واحد استانی و مدیرکل محترم دفتر امور پژوهش و خوش آمدگویی و   ضمن

سخنرانی خود را آغاز نمودند و گزارشاتی مبنی بر اقدامات پژوهشی مرکز فناوری و مدیر پژوهشی واحد استانی 



باالی صنعتی شهرستان اسالمشهر  ارائه دادند ، سپس با امیدواری و پیشرفت مراکز در شتاب دهندگی و ظرفیت

 سخنان خود را به اتمام رسانید.

 : کارگر فرمودند مراکز علمی کاربردی خانه قائم مقاممحجوب  احمدجناب آقای  در ادامه

در زمینه پژوهش )رویداد شتاب استارتاپی( بیشتر فعالیت نمایند  اکز علمی کاربردی درخواست نمودنداز مر

 در این زمینه فعالیت خود را افزایش دهند.بخصوص مرکز اسالمشهر 

خاطر نشان نمودند کار استارتاپ در این قسمت به پایان                   مرکز برای برگزاری رویداد تشکر و از اقدامات 

                مرحله دیگر دارد که مرحله دوم استقرار تیم ها در مرکز جهت تولید ایده ها و مرحله سوم   2نمی رسد و 

 تجاری سازی ایده ها می باشد.

 

 : سیکلت موتور منیای و جانبی تجهیزاترویداد شتاب  های  منتور  -هـ 

 مهندس محسن کامکار آقای جناب��

  یلیجل بیمهندس حب آقای جناب��

 یمهندس رضا مستخدم آقای جناب��

  یمهندس صادق صالح آقای جناب��

 ساجدی نمهندس غالم حس آقای جناب��

 

 

 ایده برتر : سهصاحبان  معرفی

 (رویداد اول مقام کسب بوذری داریوش آقای جناب) برقی سیکلت موتور -1

 (رویداد مشترک اول مقام کسب اعرابی حنانه خانم سرکار) ارگونومیک پایی جا -2

 (دوم مقام کسب راثی جلیلی علیرضا آقای جناب) سیکلت موتور سرقت ضد رله -3

 (سوم مقام کسب زاده خلجی مهدی آقای جناب) سیکلت موتور بدنه ساختار اصالح -4

 

 

 


