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يميژه نفت، گاز و پتروشي وي و مهندسي فنيافزارها و ساخت نرم يطراح  
 

  يا بادكوبهيمصطفي ،نيرضا سرقيعل
  021- 77848819 و  77848419: تلفن 22واحد  – 64 پالك –يخ اكبر –ي گلبرگ غرب-ي كرمان جنوب– رسالت –تهران 

com.parlaco@info  com.parlaco.www  
  
  
  
  

  چكيده
ران ين بار در اي نخستي براPars Plant, Pars Map نرم افزار يراني از نخبگان و نو آوران اي                به همت برخ

  ( ي صنعتيت هاي سا(3D Modeling) ي سه بعدينه مشابه سازي در زمي خارجيافزارها به نرميبه منظور قطع وابستگ
(plantيهار نسبت به نمونهي زياي مزاي و ساخته شده و دارايطراح...  ويمي نفت، گاز، پترو شيهاص پروژهالخصويعل 

  . استيمشابه خارج
  :ن برشمرديتوان چنيرا م) د داخليتول (ي مهندسيافزارها نرمياين مزاي از مهمتريبرخ

 .، محاسبات و ساختيت در طراحيفيش سرعت، دقت و كيافزا .1
 .ناني و قابل اطمقي دقيارائه طراح .2
  ).ين المللي بياستانداردها ( ي اطالعاتيت استفاده ازبانك هايقابل .3
 .ي قبليهايت پردازش اطالعات طراحيقابل .4
 ).هيمواد اول(د ي از تكرار دفعات خريري و جلوگي خارجيدهاي در زمان خريصرفه جوئ .5
 .هيعات مواد اوليبه حداقل رساندن ضا .6
 . ساختها قبل از  پروژهيبه سازيش .7
 . مهندسان كشوري و مهندسيت توان طراحيتقو .8
 . خارجياي به دني از خروج ا رز وعدم وابستگيريجلوگ .9

 .ي و خدمات مهندسي و مهندسي فنيصدور نرم افزارها .10
 . ندارديشرفته خارجياج به ابزار پي احتي و مهندسي فنيد نرم افزارهايتول .11
 . فكر افراد خالق و سازنده استيرويت نيري ومديري، بكارگي ومهندسي فنيد نرم افزارهاي و تولين ابزار طراحيمهمتر .12
 .باشدين كشور مي مردم ومسئولي اصلي از دغدغه هايكيجاد شغل، كه يا .13
 . كشور خواهد شديه سطوح علوم مهندسي در كليت و فناوري باعث خالقي ومهندسي فنيد نرم افزارهايتول .14
 ،ين آالت صنعتيها اعم از ماش و ساخت پروژهي استانداردها در طراحيريارگ باعث بكي و مهندسي فنيد نرم افزارهايتول .15

  .خواهد شد...   و ي صنعتيهاخانههيش،  تصفيرو،  پااليد ني              تول
  

  مقدمه .1
 و ي كاريهاستمي و توسعه آن جهت گسترش و بهبود سي فناوريريت بكارگيكم اهميست و ين قرن بي آغازي              در سالها

ها و استين سيك و تدوي استراتژيزيرش آشكار شده و برنامهيش از پي بي متعدد جهانيهاع مختلف به منظور رقابت در عرصهيصنا
  .افته استيا نقش بسزا و روز افزون ي در دني توسعه فناوريراهبردها
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 از علم و يريگد بهرهي تردي شناخته شده و بع موفق جهانيها و صنا دولتين عامل رشد اقتصادي مهمترينكه فناورينظر به ا
كه .  داردي و فناوريند نوآوري فرآيها بلند مدت و توجه به تمام جنبهين راهبردهايك و تدوي استراتژيزيراز به برنامهي نيفناور

 و يابي، ارزينيبشيد از پ عبارتني مهم در فناوريكردهايرو. ق و انتقال اطالعات استيند تحقين مسئله خود مستلزم توجه به فرآيا
  .ي فناورينده نگريآ
  

  : از جمله ي مرتبط با انرژي هايبه خصوص فناور
 .يافت انرژي مصرف و بازينه سازيبه .1
 .شيش و سرماي گرمايستم هاي مرتبط با سيفناور .2
 . نويهايانرژ .3

ها و منابع تين قابلير سطح جهان دارد اما ا ديگاه ممتازي، جايقاتي و تحقيكيزي بالقوه فيهاتيكشور ما از نظر امكانات و قابل
ك ي ي مهم بالندگيها از شاخصيكيست كه امروزه ي نيشك.  مورد استفاده قرار نگرفته استيانهيد به نحو بهيد و شايآنگونه كه با
افته ي يشتريوسعت بها دار، نگرشيبا مطرح شدن توسعه پا.  آن استي و كاربردي علميهاك و پژوهشي تكنولوژيهاييكشور توانا

 بالقوه موجود يهاق از منابع و مؤلفهيش مستلزم شناخت دقين افزايرد و ايگي توسعه در تمام ابعاد مورد توجه قرار ميهاو برنامه
  .است

  
  :يقات كاربرديت تحقياهم

 .ي كشور در ابعاد صنعتي از نظر خود كفائي فناوريج پژوهش در ارتقايكاربرد نتا .1
 استفاده يورد و بهرهيش تولي، افزاي ارزيجاد اشتغال، صرفه جوئيا( طرح ي حاصل از اجراي و اجتماعيد اقتصايهاارزش .2

 ...).، صادرات وياز منابع داخل
 . متخصصي انسانيرويت ني، آموزش و تربي انجام شده در طرح از نظر ارتقاء علميهاتيارزش فعال .3
 .يت معتبر علماي پژوهش از نظر ارائه در مجامع و نشريارزش علم .4
 . طرحيج حاصل از اجرايتناسب بودجه و زمان با نتا .5
 .ران و جهاني طرح در ايزان نوآوريم .6
 .زان ابتكار در روش ساختيم .7
 .ي و اجتماعي و فرهنگي كشور در ابعاد صنعتي از نظر خود اتكائي فناوريج طرح در ارتقايزان استفاده از نتايم .8
 .ها و روش ساخت و نقشهي و فنيستندات علمارائه گزارش و كامل بودن مدارك و م .9

 و ي صنعتيازهاي با نين مراكز علميشتر بي بي بمنظور هماهنگي و صنعتيقاتي مراكز تحقي الزم برايهايزيربرنامه .10
 .يديتول

 .  كشوري و پژوهشيت علمياستفاده مطلوب از ظرف .11
 از هدر رفتن يريشگي و پي و صنعتيدي توليها واحدي واقعيازهاي، در جهت رفع نيقاتي تحقيهارشد و تكامل واحد .12

   .ده استي منسجم در كشور اجرا نگرديزيك برنامه ريچگاه به صورت ين موضوع هيروها كه متأسفانه توجه به اين
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 يادهاي، كه بر بني خود جسته و كشف قدرت نهفته در تكنولوژي براي در جوامع انسانياژهيگاه وي جاي است كه تكنولوژيگفتن
ن ي در حال توسعه به مثابه مهمتريكند، در كشورهايل مي مدرن تبدي را به تكنولوژي سنتي استوار است و تكنولوژيم علممحك
  .شودي محسوب ميدن به اهداف توسعه مليله رسيوس

كه يافزار، بطوررمك و نيع فوالد تا الكتروني است از پوشاك و غذا گرفته تا هوا و فضا، از صناي رو به تندي تكنولوژيآهنگ نوآور
چرا كه آن را از عرصه رقابت حذف خواهد . ك كشور به همراه خواهد داشتي ي را براينيج سنگي نتايك نسل تكنولوژيغفلت از 

گر از شناخت زبان يم تا دي عقب بمانيماه از تكنولوژكي است يافته و كافيل يماه تقلكيگاه به يگر، قرن علميبه عبارت د... كرد
  .مي محروم شويه فناورنسل تاز

  
  
  
  

 :افزار خچه نرميخچه شركت تاريتار
ها تالش، بـا استفاده د و پس از ساليس گردي تأسي صنعتيها پروژهي و اجراي با هدف طراح1360ع در ساليشركت پارالصنا       

گونه چيبدون ه ران،يان بار در ي اوليبرا AIT (Advanced Information Technology) شرفته اطالعاتي پيورافن از
 يهاپروژه (Piping نهي در زمي مهندس ويافزار فنن مجموعه نرمي موفق به تدو، دولتي از سويقاتي و تحقيت وكمك ماليحما
 است كه يرانيا يها از معدود شركتيكياكنون .  شده استPars Plantتحت عنوان ....)  ويمي خصوصاً نفت، گاز، پتروشيصنعت

ع و يرو، صناي نفت، نيها است كه بازار هدف ما در وهله اول وزارتخانهيعي به همراه دارد طبياقات گستردهيوتحق يپشتوانه علم
  .باشديمسكن م

ما را  )T.oترن اور ( و گردش آن هي از سرمايبهربرداردن به ينكه در عصر حاضر سرعت بخشيبا توجه به مطالب گفته شده و ا
 در ذهن ما يادهيم، اي و زمانبر كني سنتيهان روشيگزين را جاي نوي كالن روشهايها پروژهياجرا و يكند كه در طراحيمجبور م

  .  بودي  به روش سنتPiping يها نقشهي در بخش طراحي كه حاصل از تجربه طوالنيادهي گشت، ايجار
  

  :هانهيمشكالت و هز
 .يي اجرايهاه نقشهي بودن زمان تهيطوالن .1
 .يي اجرايهاه نقشهي تهي براي انسانيرويننه يباال بودن هز .2
 .ه شدهي تهيهاعدم دقت الزم در نقشه .3
 As يهاه نقشهياز به تهيتاً ني آنها با مشكل مواجه شده و نهايها بود كه در عمل اجرا در نقشهيفقدان اطالعات كاف .4

Builtشديدا مي پ. 
 به روش Plant ي جهت طراحيافزارع را بر آن واداشت كه نرميمشكالت و معضالت فوق، متخصصان و كارشناسان شركت پارالصنا

 كه در ي كشور برداشته شود، گاميسات صنعتي در جهت ارتقاء صنعت تأسيد كنند، تا گامي تول(3D Modeling) يبعدسه 
 .  باشدي مرينظا كمير و در دنينظيرمان بكشو

رآالت و اتصاالت يها، شاز انواع لولهكامل گاه داده يح از پاي صحيريگبهرهكنند يمبتكران و طراحان نرم افزار با افتخار اعالم م
ره ي وغ…,ANSI, ASTM, ASME, API, IPS, DINمانند  ي جهانيمطابق با استانداردها...  وي، فلنجيا، دندهيجوش
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 صورت به را كار ماحصل توانيم پروژه، يبعد سه ميترس انيپا از پس كه ياافزار شده است بگونهن نرميشتر اي هر چه بييباعث كارا
 اقدام گونه هر از قبل را كارشناسان يتمام نظرات و نمود ينيبباز يمهندس ميت حضور با و (Walk Through) شنيميان كي

 شد خواهد يگزاف نهيهز و زمان صرف باعث كه هايكار دوباره و اشتباهات بروز از بيترت نيبد  وكرد يينها ،هانقشه يرو بر ،يياجرا
  .ودنم يريجلوگ

  
  :Pars Plant افزار  نرمي و خارجيافتخارات داخل

  : توان بهين موارد ميران و جهان قرار گرفت كه از اي ايد محافل و مجامع علمييافزار مورد تان نرميا    
  3010781043، شماره ثبت ي وصنعتي علميهاك سازمان پژوهشي پژوهشكده مكانيئت علميد هييتأ .1
  تحت نظارتي خوارزميالمللني بن جشنوارهي چهاردهميقات كاربرديتحقده رتبه سوم يرگزب .2

IFIA, WIPO, UNESCO, TWAS, COMSTECH, UNCTAD, APCTT, COMSATS, ESCAP, 
APO  

 .28429 شماره يران، طي ايت صنعتيها و مالك در اداره ثبت شركتاختراعثبت  .3
 .100601ماره  شي، طكيانفورمات ي عاليثبت در شورا .4
د شده ي توليافزارهاافزار را كاراتر از نرمن نرميه، كه اين الباسل سوري مخترعيالمللني از جشنواره بمدال طالكسب  .5

  . قرار داده استPiping در خصوص ييكاي معتبر آمريهاشركت
 .در آلبوم افتخارات طرحد كنندگان ي بازدسابقهي كشور آلمان و ثبت استقبال بCeBit 2004شگاه  يحضور در نما .6

ن يدار ايكا خرياز امرAutoDesk  و  EngSoft Microsoft از جمله ين شركت خارجي است كه چنديضمناً گفتن
  .ن معامله صورت نگرفتيشگاه، ايت مسئوالن نمايري و عدم مديم اقتصاديل تحريافزار بودند كه به دلنرم

  

  
  

  :Pars Plantنرم افزار  شده با استفاده از ي طراحيپروژه ها
 Fire) روگاه آبادانـين ،پتاس طرح، شابورين. يعتي، شري فارس، خويروگاههاين (Demin Water) يخانه آب صنعتهيتصف        

Fighting)، گازت فشار يستگاه تقويا (BGCS) IGAT-5 ،ز، يخانه تبرهيخانه همدان، تصفهيتصف(Utility) پـروژة56ش ازيب  
قات ي، مركز تحق.ومير، هزار آلمومنيزد تاي ي كرمانشاه، ساختمان صبا نفت، كارخانه صنعتيميوهشكده صنعت نفت، پتروشپژ: ازجمله

 ....  و ي، كتابخانه مل)ع(الد، حرم امام رضايمارستان ميرو، برج تهران، بين
 يي باعث صرفه جوي و مهندسيه خدمات طراحافزار در ارائن نرمي است، استفاده از اينك مدعي آنان، ايت همگينظر به اعالم رضا

 مشابه، قابليت يافزارها فراوان آن نسبت به نرمي خواهد شد و با توجه به مزيتهاي صنعتي طرحهاينه و زمان اجرايكالن درهز
  . عرضه به خارج از كشور را نيز داراست
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  :ياضيو روابط ر) يسيكد نو(فرمول  .2
  وتر ي كامپيسي             كد نو

acedName(SelSet,i,EName(; 
CurE=acdbEntGet(EName(; 

GoToType(CurE,2(;  
    strcpy(ControlName,m_prCurrent->resval.rstring(; 
    if( (  strcmp(ControlName,"Control_Globe_Valve")==0 &&  
        strcmp(ValveName,"Valve_Gate")==0               (|| 
        )strcmp(ControlName,"Control_butterfly")==0 &&  
        strcmp(ValveName,"Valve_needle")==0      (|| 
        )strcmp(ControlName,"Control_Meter")==0 &&  
        strcmp(ValveName,"Material")==0(( 
      MType(CurE,10(; 
      ControlPoint[X]=m_prCurrentBuf->resval.rpoint[X[; 
      ControlPoint[Y]=m_prCurrentBuf->resval.rpoint[Y[; 
      ControlPoint[Z]=m_prCurrentBuf->resval.rpoint[Z[; 
      if(ObjectPoint[X]==ControlPoint[X [&& 
        ObjectPoint[Y]==ControlPoint[Y([ 

acedCommand(RTSTR,"Rotate",RTEN,EName,RTSTR,"",RT3DPOINT,ControlPoint,RT
STR,RetAngle,0(; 

    m_prCurrentBuf=NULL; 
    acutRelRb(m_prCurrentBuf(; 
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  :افزار از عالئم نرمي بخشيمعرف .3

  
  :واحدها .4

 براسـاس واحـد   Pars Plant يافـزار  مجموعـه نـرم  Secification يمشخصات فن و  Catalogueه كاتالوگي              كل
  . ده استيم گرديه و تنظي ته(mm)ك يمتر

  
  

   ):Pars Plant يافزار مجموعه نرمي از توابع اصليبرخ(جداول  .5
Plant Design Software: 

1. PID Generator   12. Pipe Support  

2. Catalogue Generator  13. Pipe Modeling 

3. Spec Generator   14. Cable Tray  

4. Steel Structure   15. MTO 
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5. Equipment               16. Inch / Dia  

6. Pipe Rack                17. Isometric Generatore  with BOM 

7. Pipe Routing Line  18. Orthography 

8. Clash Checking   19. Data Writing  

9. Pipe Arranging   20. HVAC Ducting 

10. Valves & Fittings  21. Walk Through  

11. Instrument 

  :ها ونمودارهاشكل .6
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  :يريجه گينت .7

د ين شركت به عمل آي از ات الزميحماگردد كه چنانجه يله اعالم مينوسين نرم افزار بدي اي هاي      نظر به توانمند             
  . رندير مورد استفاده قرار گي زينه هايند كه در زمي نماي را طراحيگري متعدد ديهمكاران ما قادرند نرم افزار ها

 .P&ID با Piping كنترل ينرم افزار هوشمند برا .1
  P&ID.ك براساس ي كامال اتوماتModelingنرم افزار  .2
 Piping Stress analyses.  ل تنشينرم افزار تحل .3
  .نرم افزار اجزاء محدود .4
  .يندي فرآيهانرم افزار .5
  .... وInstrumentزات، يك، تجهيبرق، مكان ينرم افزار طراح .6
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  ....، منابع تحت فشار وي حرارتيمبدل ها ينرم افزار طراح .7
  .ي حرارتي و مبدل ها مخازن،ل تنش منابعي تحلنرم افزار .8
  .ي فوالديل تنش سازه هاينرم افزار تحل .9

  . بطور هوشمندي فوالدينرم افزار انتخاب اتصاالت سازه ها .10
 .(HVAC)  ي و برودتينرم افزار محاسبه بار حرارت .11
 ...و  .12

  
  :ي و مهندسي فنيافزارها استفاده از نرميايمزا

 .Piping ياهقشهن هيدرته العاده فوق سرعت .1
 ......و ها اندازه و يجانمائ لحاظ از هانقشه بودن قيدق و يكاربرد .2
 پروژه ياجرا ازين مورد مصالح هيكل از قيدق و كامل آورد برمتره و  .3
 .زهايآو و گاهها هيتك قيدق محل و نوع نمودن مشخص .4
 .مصالح عاتيضااز  يريجلوگ و هايكار دوباره از يريجلوگ .5
 .يمصالح مصرف هيته نهيهز در يجوئ صرفه و ازين بر مازاد يها يكشلهلو از يريجلوگ .6
 .اجرا زمان درصد% 50از شيب كاهش و يانرژ انواع مصرف در يجوئ صرفه .7
 .است هاپروژه اندركاراندست همه ياصل هدف كه، كار يدراجرا يسودآور .8
 .كشور نيمسئول و مردم يفكر ودغدغه ياجتماع معضل ،ينيكار آفر .9

 . موارد خاصيژه براي وي نرم افزارهايطراحامكان  .10
 يجي چه نتاPars Plantافزار ت نرمي مختصر است كه در صورت تقويبندك جمعيتوان از آن گذشت، ي كه نمين مطلبيآخر
   . كشور به دست خواهد آمديبرا
 

  : عبارتند ازي در سطح ملّي و مهندسي فنيافزارهاد نرمي توليايمزا
 .، محاسبات و ساختي در طراحتيفيو كسرعت، دقت ش يافزا .1
 .ناني و قابل اطمقي دقيطراحارائه  .2
 ).ين المللي بياستانداردها (ياطالعات يت استفاده ازبانك هايقابل .3
 .ي قبليهايطراحت پردازش اطالعات يقابل .4
 ).هيمواد اول(د ي از تكرار دفعات خريري و جلوگي خارجيدهايخر در زمان يصرفه جوئ .5
 .هي مواد اولعاتيضادن به حداقل رسان .6
 . ها قبل از ساخت پروژهيسازبهيش .7
 . مهندسان كشوري و مهندسيطراحت توان يتقو .8
 .يعدم وابستگو ون دالر يليست ميانه حداقل بي ساليارزره يذخ .9
 .ي و خدمات مهندسي و مهندسي فني افزارهاصدور نرمامكان  .10
 .در كشور آن يري و سازنده و بكارگفكر افراد خالق يرويت نيريمد .11
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 . توانمند از كشوري و مغزهايفرار نوابغ فكر از خروج و يريشگيپ .12
 .يكاري جوانان توانمند و كاهش از درصد نرخ بي برااشتغالجاد يا .13
 . كشور خواهد شديه سطوح علوم مهندسي در كليت و فناوريق خالقيتشو موج ي ومهندسي فنيافزارهاد نرميتول .14
 :ها اعم از پروژه و ساختيارتقاء سطح استانداردها در طراح و يري باعث بكارگي و مهندسي فنيافزارهاد نرميتول .15
  .خواهد بود..، و يمارستاني، بي، تجاري اداريها، پروژهي صنعتيهاه خانهيش، تصفيرو، پااليد ني، تولين آالت صنعتيماش

 ني چنين ابزار طراحيمهمتر. ميستي نيشرفته خارجي پيازمند ابزارهاي فوق، نيتهاي با قابلييافزارها ساخت نرميخوشبختانه برا
  . ستندي در كشور ما كم نين افرادي است و چن افراد خالقي فكريروين، ي توانمنديافزارهانرم
 نمود و يافزارها را اختصاصنرمن يتوان اي مختلف ميهااز پروژهيت است كه بنا به نين مزي اي داراي بوميافزارها به نرميابيدست
  . به آنها افزوديدي جديتهايقابل

 ي داخلي مهندسي، مهندسان و شركتهاي و مهندسيت توان طراحيموجب تقو ساخت داخل، ي مهندسيافزارهامسلماً وجود نرم
  . خواهد شد
-ن نرمي و ساخت ايتوان از طراحي است كه ميگريت دي مزي و مهندسيصدور خدمات فنز ي ساخته شده و نيافزارهاصدور نرم

  .رها در داخل كشور انتظار داشتافزا
افزار ن نرميسازندگان ا. ده استي آن به اثبات رسيتهاي و ساخته شده و قابليكرد، طراحين روي با اPars Plantافزار نرم
  . شوندي مهندسيافزارها از نرميگري موفق ديهار، موفق به ارائه نمونهين مسيدوارند با تداوم ايام
 

  :يتشكر و قدر دان .8
وست، يتان، ضمن ارسال مقاله پيت نهائيد موفقين كنفرانس و به اميان اي از دست اندركاران، طراحان و مجري     با قدردان   

 .ز توجه شودير ني به مسائل زيداند به عنوان مقدمة عمومي ميضرور
اند، از آنجا   مطرح نموده"يفزارا لزوم نهضت نرم" و "د علمي تول"ز در طرح موضوع مهم ي نيهمانگونه كه مقام معظم رهبر .1

ح اطالعات ي صحيري و بكارگيبند و كشف و طبقهيافزار نرميهانه برنامهي كه در زمييكم، كشورهايست و يكه در قرن ب
 كه عمدتاً از آن يار مهميو با توجه به نكته بسشوند، يشگام و ثروتمند شناخته مي پيموفق باشند به عنوان كشورها

ار يگانه كه بسي بيافزارهامان به نرمي و اقتصادي و علمي اطالعاتيها همة شبكهي وابستگيعنيم يغافل
ار ي بسيازهاي جزو نين وابستگيامروز قطع ا. باشدي مياسي سي و حتي، نظامي علميهايتر از وابستگسهمناك

 يافزار نرمينه رأساً دارايزم و در هر ابدي نجات ين وابستگيج كشور از اي كه بتدريا كشور ماست، بگونهيضرور
 . را برافرازدي بوده و پرچم استقالل واقعيبوم

 را در كنار خود يك شركت خارجي پروژه حتماً ي اجرايبراشود كه يه مي توصEPCمانكاران يم كه به پيدانيم .2
ه ي توصي داخليهان گونه موارد به شركتي در اي خارجيهام شركتيا كردهي كه ما بررسيداشته باشند، تا جائ

افزارها به ن نرمي اي از خروجي برخيما با بررس. استفاده كنند (PDMS)افزار خاص مثالً ك نرمي كه حتماً از كننديم
 طرح افزوده و پروژه را يهاLine Number  بر تعدادير ضروري غيافزارها بصورتن نرميم كه ايادهيجه رسين نتيا
 . تمام خواهد شدپروژه گرانترها افزوده شود Line Numberداد را هر چه بر تعيز. كننديزتر مير
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ش مسئوالن امور به همه يش از پيم به علت توجه بيپردازيم ين نكته سنجيچنن كنفرانس به ين كه ما در اي است ايهي     بد
ن كنفرانس يم در ايبريرنج مم كه آنچه سالهاست از آن يدانيش ميفه خوي وظيرانيك اياست، و ما به عنوان  يجوانب منافع مل

  .رديت مسئوالن دلسوز محترم  قرا گيعنا د است مورديام. مياعالم كن
-ي قرار مي آموزشيگانه مبناي بيافزارها ما كاربرد نرمي در دانشگاههاي است كه وقتيز گفتنين نكته نيا .3

افزارها دگان وابسته به آن نرم جزو مصرف كننيغيچ تبلي هي ما، بي مهندسيالن فنيرد، طبعاًٌ  فارغ التحصيگ
 .گانه خواهند بودي، مصرف كننده و مبلغ دانش بيليالتحصخواهند شد و ناخودآگاه و بناچار پس از فارغ

ن تفكر ياگر در كشور ا.  مناسب استيها مستعد و فرصتيهاازمند به عرصهي توانمند و مبتكر، قطعاً ني استعدادهايشكوفائ
د استفاده كرد، طبعاً فرصت ي و شهرتشان بايگانه به بهانة سابقة عملي آمادة بيافزارها نرموجود داشته باشد كه از

ران ارشد كشورمان خود را ي است كه مسئوالن ارجمند و مدين ضروري، بنابراشودي ارائه نميمندان داخل به عالقهييشكوفا
 است ييجة آزمون و خطاهاي نتيشرفتي است هرگونه پيعيند، طبها، فرصت دادن به مبتكران و نوآوران آماده كننهيت زمي تقويبرا

 درصد 75 در حد يناني باشد پاسخ مثبت داد اما به هر حال چنانچه اطمي كه مدعييتوان به هر صدايكه انجام شده و گر چه نم
 ي و مدعيار متقاضياخت در يكند كه فرصت كافيز به ما حكم ميهن عزي و عشق به ميش آمد، وجدان عمومين پي نوي طرحيبرا

افزار و هم مصرف كنندة آن حقوق رند تا هم ارائه دهندة نرمين قراردادها در نظر بگيد طرفي الزم را بايالبته سازوكارها. ميقرار ده
. حفظ كنندي و قانونيك ضابطة علميملت، حقوق شركت و حقوق خود را براساس   

 ,Pars Plant Pars Map خود بـا عنـوان   يمهندسي فنيافزارها نرميراحع، اكنون با طيگر چه خوشبختانه شركت پارالصنا
 در  ياما بطور كلـ   . افتديدار اتفاق نم  ي از جانب خر   يسكيچگونه ر يكند كه ه  يت خاص ندارد و در مقاله اثبات م       ينگونه عنا ي به ا  يازين

  .ه شود در نظر گرفتي عملي آزمون و خطايد براي هم باي رشد ابتكارات، فرصتيكشور برا
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