
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمشیذ آریه

m 

 مخترع ايلیه خًدريی الکتریک هًشمىذ در جهبن

پشداص، هحمك، هختشع جوـیذ آسیي اصل، ایذُ

ًمل َّؿوٌذ  ّبی حول ٍگزاس ػیؼتنٍ ثٌیبى

 دس ایشاى ٍ جْبى

 چبلش اقذام ي عمل

 « تزیي خَدرٍی َّشوٌذ الکتزیکی جْبىسبخت سزیع» 

ی ّببب تَجِ بِ ایٌکِ تبکٌَى هسئَلیي کشَر پبسخی بِ درخَاست

 اًذ، اٍ آًْب را بِ چبلش اقذام ٍ عول فزاخَاًذ:هٌْذس آریي ًذادُ

 هٌتخت داًـگبّی تین یه ثب iEV8 ًبم ثب سا الىتشیىی َّؿوٌذ خَدسٍی هي

 ػالٍُ وِ ػبصمهی «هبُ ؿؾ فمظ هذت» دس ایشاى ػشاػش ّبیداًـگبُ اص  خَدم

 پیؼت هـَْستشیي دس ػبػت دس ویلَهتش 366 ػشػت ثِ جذیذ، اختشاػبت ثش

 ایي ّضیٌِ.  ثشػذ آلوبى وـَس دس Nurburgring ًبمثِ جْبى ساًیاتَهجیل

 ووه سیبل یه حتی ثِ ًیبص وِ ثَد خَاّذ «یَسٍ هیلیَى ّفت» ثش ثبلغ پشٍطُ

 .ثبؿذًوی ایشاى دٍلت هبلی

 فمظ ثِ ایي ؿشط وِ:

 جىبحی هر از ایران، کشًر غیرت بب مسئًلیه ي سیبسی مردان»

 تحقق در مرا درخًاست پىج عمل، به حرف، جبی به هستىذ، که

 .«کىىذ اجببت مقبيمتی، اقتصبد

:ّبی هذیشیت ساّجشدی ثِ هٌظَس ایجبد ٍ گؼتشؽ ػیؼتن درخَاست اٍل

هتخصصیي ٍ پشداص ٍ ثب ّوىبسی ٍ هـبسوت حول ٍ ًمل پبیذاس تَػظ ایذُ

 ًخجگبى دس وـَسهبى صَست گیشد.

:ًبهِ ػبصهبى گؼتشؽ ٍ ًَػبصی صٌبیغ ثب اثغبل تفبّن درخَاست دٍم

جی وشُ جٌَثی ٍ تَلف ٍاسدات خَدسٍّبی الىتشیه ٍ ّبیجشیذ ؿشوت ال

 یَ.ثیٍ یب ػی دیویالىتشیه تحت ّش ػٌَاى ػبخت داخل، ػی

:ّبی حول ٍ ًمل ٍ الیحِ اسائِ ؿذُ دس صهیٌِ ػیؼتن درخَاست سَم

 تْیِ گشدد. ایشاًی ظ داًـوٌذاى ثبتجشثِثبیذ تَػّبی تجذیذ پزیش اًشطی

:دسخَاػت عشح دػَی ساجغ ثِ اهَال، هصبلح ٍ هٌبفغ  درخَاست چْبرم

 تَػظ دادػتبى ول وـَس. ،هلی، خؼبسات ٍاسدُ ثِ حمَق ػوَهی

:خَدسٍ ثِ پیگیشی ؿىبیبت ایٌجبًت ػلیِ ػبیپب ٍ ایشاى درخَاست پٌجن

ػٌذ، گضاسؽ خالف ٍالغ ٍ جشم دسخَاػت سؿَُ، خیبًت دس اهبًت، جؼل 

ػبل پیؾ ؿذُ  15ام اص هوبًؼت اص حك وِ هٌجش ثِ تؼغیلی دٍ وبسخبًِ

 اػت. 

 اوقالة صىعتی پبیذار

ؿْشّبی هخصَصب دس والى ،اًمالة آلَدگی َّا گیشیثب تَجِ ثِ ؿىل

هغشح وشدُ وِ داسای وـَسهبى، هٌْذع آسیي ایذُ اًمالة صٌؼتی پبیذاس سا 

  ثبؿذ:هیاّذاف ریل 

ّبی ّبی ػیؼتنّب، اختشاػبت ٍ تىٌَلَطیایجبد، گؼتشؽ ٍ تَلیذ ایذُ .1

ّبی تجذیذ پزیش ثب هـبسوت داًـوٌذاى، حول ٍ ًمل پبن پبیذاس ٍ اًشطی

 ًخجگبى ٍ داًـجَیبى ایشاًی.

 .هیلیَى ؿغل دس صٌبیغ خَدسٍ 3جلَگیشی اص فشاس هغضّب، ثب ایجبد ثیؾ اص .2

 ّبی تحذیذ ػالهتی.آلَدگی َّا ٍ ّضیٌِ ةجلَگیشی اص ثشٍص اًمال.3

 هیلیَى لیتش ثٌضیي سٍصاًِ دس ایشاى. 28وبّؾ هصشف حذالل .4

 ّبی تحذیذ ػالهتی.جلَگیشی اص ٍسٍد ثِ ثحشاى آلَدگی صَتی ٍ ّضیٌِ.5

ّب ثب ٍاثؼتگی ثیـتش ٍ دس خغش افتبدى جلَگیشی اص تأثیش ثیـتش تحشین.6

 اػتمالل التصبدی ٍ ػیبػی وـَس.

ّبی جذیذ دس صهیٌِ اًشطی ٍ ّب ٍ ایجبد سؿتِی ػغح ػلوی داًـگبُاستمب.7

 حول ٍ ًمل پبن پبیذاس.

 صبدسات ثِ جبی ٍاسدات ٍ ایجبد افتخبس ٍ غشٍس هلی )ػبخت ایشاى(..8

ایجبد سفبُ ٍ ؿبداثی ثیـتش هشدم ثب ایجبد اؿتغبل، ػالهتی سٍحی ٍ دس .9

 هحیظ صیؼت پبن.

 دس تحمك التصبد همبٍهتی.تحمك خَاػتِ همبم هؼظن سّجشی . 10

ثشای هـبسوت دس ثشًبهِ هحیظ صیؼت ایشاى ٍ حوبیت اص 

ایذُ اًمالة صٌؼتی پبیذاس ٍ جلَگیشی اص ثشٍص اًمالة 

ػبیت یك ٍةتَاًیذ فشم هشثَعِ سا اص عشهیآلَدگی َّا، 

اص اهضبء ثشای هب  هٌْذع آسیي داًلَد ًوَدُ ٍ پغ

 www.jamshidarian.com                اسػبل ًوبییذ.

اص  ؿوب لغفبًدٍلت پبػخگَ ًیؼت. ّوَعي، 

 جوـیذ آسیي حوبیت وٌیذ!



 

 بیًگرافی مهىذس جمشیذ آریه

ػبلگی ثِ ػضَیت ثبؿگبُ َّاپیوبیی  13دس . دس تْشاى 1339، هتَلذ جوـیذ آسیي اصل

یت ثبؿگبُ َّاپیوبیی گالیذس دس دٍؿبى َضػبلگی ثِ ػ 14دس  هذل دس هْشآثبد تْشاى دسآهذ.

  تپِ دسآهذ ٍ آهَصؽ پشٍاص ثب َّاپیوبی گالیذس سا آهَخت.

 ًفشُ ػبلگی َّاپیوبی یه 18دسX-21  هبُ آى سا تَلیذ ٍ ثِ هشحلِ آصهبیؾ سػبًذ. 6سا عشاحی ٍ عی هذت 

 سا ثب ًبم آسیي ّب ٍ ثشدّبی الىتشًٍیىی ؿذ ٍ وبسخبًِ وَچه خَد ػبلگی هَفك ثِ دسیبفت هجَص تَلیذ دػتگبُ 19دس

ّبی الىتشًٍیه دس اداسُ ثجت اختشاػبت ثِ ثجت وٌتشل هیالدی، دٍ اختشاع دس صهیٌِ 1990دس ػبل ػًَیه تأػیغ ًوَد ٍ 

 سػبًیذ.

 ثب 792 آسیبًب خَدسٍی هیالدی اٍلیي خَدسٍی الىتشیه َّؿوٌذ جْبى سا دس ایشاى عشاحی ٍ تَلیذ ًوَد. 2000دس ػبل 

 ٍ صذا خجشی پَؿؾ ثب ثبلؼىغ ٍ سؿت تب صیجبوٌبس اص سا ویلَهتش 100 هؼبفت تَاًؼت َّؿوٌذ ؿبسط ػیؼتن اص اػتفبدُ

دس ؿجىِ دٍم صذا ٍ ػیوبی جوَْسی  1381دس ػبل  .ًوبیذ عی پشع آػَؿیتذ خجشگضاسی ٍ اػالهی جوَْسی ػیوبی

اؽ تؼغیل ٍ هججَس ثِ ّبی تَلیذ آى هؼذٍد گشدیذ، وبسخبًِساُاػالهی اختشاع خَد سا هؼشفی ًوَد اهب تَػظ هؼئَالى 

یه ثِ ّیچ ػٌَاى خَدسٍّبی الىتشاػالم وشد وِ  ثِ آسیي ایسئیغ ػبصهبى حفبظت هحیظ صیؼت عی ًبهِ تشن وـَس ؿذ!

 ای ًذاسًذ!!!آیٌذُ

 دػَت دٍلت اػتشالیب ثِ هلجَسى اػتشالیب هْبجشت  ػپغ ثب ػپغ آهشیىب ػضیوت ًوَد.ثِ وـَس هبلضی ٍ  2003دس ػبل

اختشاع، تَػظ جوـیذ آسیي، عشاحی ٍ  دٍ ثب ARYANA iEV800 َّؿوٌذ الىتشیه خَدسٍی 2005-2006دس ػبل  ًوَد.

  تَلیذ گشدیذ.

 خَد سا تَػظ دٍ وبًتیٌش ثِ وـَسؽ آٍسد اهب ی تَلیذات ٍ اختشاػبت هیالدی، آسیي ثِ ایشاى ثبصگـت ٍ ّوِ 2007دس ػبل

ّبی دس ػبل ثبس دیگش اص ایشاى خبسج ؿذ ٍ ثِ ثلظیه سفت. 2007هٌْذع آسیي دس ػبل  اجبصُ تشخیص آًْب دادُ ًـذ.

 هَفك ؿذ ثب ّضیٌِ ؿخصی، اٍلیي دػتگبُ ؿبسط َّؿوٌذ دًیب سا عشاحی وشدُ ٍ ثؼبصد. 2009-2007

 َ1400ًظاد اص هٌْذع آسیي دػَت ؿذ وِ ثِ ایشاى ثیبیذ ٍ اٍ ثِ ػـك ٍعي د احوذیدس دٍسُ سیبػت جوَْسی هحو 

اٍ دس ایشاى اختشاع خَد سا ثش سٍی یه خَدسٍی ػوٌذ پیبدُ  ویلَهتش سا ثب یه خَدسٍی ثشلی پیوَد ٍ ثِ وـَسؽ ثشگـت.

یه دػتگبُ خَدسٍی تیجب سا ثِ ػیؼتن ثشلی  2012دس ػبل  ویلَهتش سا اص تْشاى تب اصفْبى عی وشد. 500وشد ٍ ثب آى 

 الوللی طًَ ثشد. ػبخت خَد هجْض وشد ٍ ثِ ّوشاُ دػتگبُ ؿبسط َّؿوٌذ پشتبثل ثِ ًوبیـگبُ ثیي

 بب ٍجَد اًجبم اختزاعبت هتعذد ٍ تَلیذ خَدرٍّبی الکتزیک َّشوٌذ، تبکٌَى بِ دلیل عذم حوبیت دٍلت، جوشیذ آریي

شَد ٍ دقیقِ شبرص هی 6الی  3در هذت  iEV2خَدرٍی ایي در حبلیست کِ  اع خَد را بِ خط تَلیذ ببزد.ًتَاًستِ اختز

لَهتز را بب ّز ببر شبرص طی کی 300تَاًذ هسبفت کیلَهتز در سبعت هی 200بذٍى آلَدگی َّا ٍ آلَدگی صَتی بب سزعت 

َسط ایستگبُ شبرص َّشوٌذ بب ًیزٍی حبصل اس اًزصی هشببِ قیوت خَدرٍّبی بٌشیٌی است ٍ ت قیوت ایي خَدرٍّب .ًوبیذ

 خَرشیذی ٍ ببدی شبرص هی شًَذ.

صفزدرصذ کزدُ ّبی بزقی بب تعزفِ گوزکی اکٌَى دٍلت بجبی حوبیت اس ایي هختزع ایزاًی، اقذام بِ ٍاردات خَدرٍی

ذ جْبى را بِ اٍراق فزٍشی دست بِ اعتصبة غذا سد، اٍلیي تبکسی َّشوٌ 1395داد در هقببل، جوشیذ آریي در خز است!

 یل اًذاخت.را در دریبچِ سذ هٌج iEV2فزستبد، اپل تیگزا را بِ درُ پزتبة کزد ٍ 

 اختراعبت مهىذس آریه

اػتشالیب دس  iEV796خَدسٍ َّؿوٌذ  (2)، 2003ػبل ایشاى دس  792خَدسٍ الىتشیه ثشلی آسیبًب  (1)

ثلظیه دس  iEV Tigraخَدسٍ َّؿوٌذ  (4)، 2006اػتشالیب دس  iEV800خَدسٍ َّؿوٌذ  (3)، 2005

خَدسٍ َّؿوٌذ الىتشیه ػَسى دس  (6)، 2009اٍلیي ایؼتگبُ ؿبسط َّؿوٌذ جْبى دس ثلظیه  (5)، 2009

اٍلیي تبوؼی الىتشیه َّؿوٌذ دًیب  (8) ،2011 ایشاىخَدسٍ ّبیجشیذ الىتشیه ػَسى دس  (7)، 2010 ایشاى

خَدسٍ الىتشیه َّؿوٌذ  (10)، 2012 ایشاىالىتشیه َّؿوٌذ تیجب دس تبوؼی  (9)، 2011 ایشاىدس )ػشیش( 

iEV2  خَدسٍی آیٌذُ  (12)، 2012اٍلیي ایؼتگبُ ؿبسط پشتبثل جْبى دس ایشاى  (11)، 2012دس ایشاىiEV 

Robot  خَدسٍ َّؿوٌذ الىتشیه  (13)، 2015دس آلوبىIEV7 .پشٍطُ دس حبل اًجبم  
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