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 مودوستیبشماره  1397ماه اردیبهشت

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست  

 اخبار مرکز 

گسووارا  نیروعضووج ید وود خووانجات   وورکت  

 کیاساتات

 بیشار بدانیم 

 و تسااورتها معرفی واحدهای مرکز 

  رو های پیشرو دات 

 
              

 سخن نخست               
 یکاالمثل تلگرام  ییدرجا. آورندیپول درم «چیه»ثروت کرده و رسماً از 

 فروشندیرا م داده صرفاً شنیکیاپل نیصاحبان ا. شودینم دیتول یکیزیف

ض ست حیکه تو سخت ا  یدرآمد تایدگیو فروش ب تیریبا مد گوگل .آن 

 کهنی. ارا به تعج  واداشبته اسبت دارانهیکه همه سبرما کندمیکسب  

شور انوسیاق یروشرکت بزرگ نفت  کی  یمعامله کند، امر گرید یبا ک

 یلدال داریفروشنده و خر نیو نه ب نه ناو دارد بوکسیاما ف؛ متعارف است

 غاتیهستند که با تبل یخرد و درشت یهافروشنده نستاگرامیدر ا. کندیم

شتر یبرا ینترنتیا ست یخود م ست  سؤال. کنندیم وپاد  رونق  ازاین ا

 هبازارچ نیدر ا مالی توجهقابلارقام گردش از و  ینترنتیا یکارهاوکسبب 

 رسد؟یم نستاگرامیبه ا یزیچ

ران قرار کارب نیا اریباند در اخت یکه پهنا یشرکت ایباالتر به دولت  نیاز ا 

 شیدولت از افزا ،یسرانگشت وکتابحسابطبق  رسد؟یچه م دهد،یم

سه هزار  در حدود یزیاست، چ کردهفراهم  ریاخ یهاکه در سال یباند

ست. ا گرید یدر جا یالبته سود اصل .دستاوردهاستبه  درآمدریال  اردیلیم

ما  یذهن سنت بخش است و نیما هم متوجه هم یعموم یدر اصل ناآگاه

برده و  یپ وکارکس  دیاشکال جد یهاظرافتتا به  دهدیاجازه نم

اگر  امروز .میرا کس  کن اردیلیچند م نیهزاران برابر ا ییدرآمدها

 ،یبعد از نفت و سرگرم م،یرا فهرست کن ایدن یوکارهاکس  نیسودآورتر

اساس صاحبان  نیو نوظهورند. بر ا دیجد کامالًکه  میرسیمیی زهایبه چ

ناشناخته  کنند،ینوظهور کار م یهادهیپد نیهم که در ا ییوکارهاکس 

که  خوردیبه چشم م فطانتو  یرکیو ز یاریاز هوش ینوع نجایا. اندمانده

 هاآن. چون از آورندیسر درنم هاآنمسبوق به سابقه نبوده و اکثر مردم از 

در  نکهیا صیتشخ یعنی؛ دانندینم زیرا ن هاآن ییتوانا آورند،یسر درنم

 یکیکدامو  دبرسیم یبه سودآور یاربوککس چه  یمجاز یفضا

            .دیآیبرنم کسههم   است و از عهده یسختار بک ورد،بخیت مبشکس

 تامه مان تر صفحه توما                                                              ا

 وکارکسب د ید یفضا اال،یج اقاصات ت
 یعموم حکمرانان از علم، اقتصاد و قدرت سنت یاست اما تلق شدهعوض ایدن

و علم و اقتصاد و قدرت  نندیبیم یگرید هیرا از زاو ایدن دیاست. نسل جد

 و دیباش می. اگر شما متعلق به دوران قدکنندیمعنا م یدیجد ریرا با تعاب

 دیتوانینم طورقطعبه د،یاوریآن هستند سر درن یکه جوانان در پ یزیاز چ

در  خصوصبه ،دیسر درآور هاآنو هدف  وهیو از ش کردهبحث  هاآنبا 

 یبرا هاآناند که درک شده دهییزا یدیاصطالحات جد یمباحث اقتصاد

پا به سن گذاشته خود،  یهایدوروبراست با  یکاف .سخت است هایمیقد

 دیو تلگرام صحبت کن بوکسیف یسودآور مثالًدرباره  ،هاکردهلیتحصولو 

وز . هناندگانهیب دیجد میتا چه حد با مفاه یمیقد یهاکه ذهن دیابیتا در

یکجا پول درم ازتلگرام  ای بوکسیصاحبان ف دانندینم رانیاز مد یلیخ

که ارزش آن  افتدیم یچه اتفاق« آپارات»که در  دانندینم مثالً ای. آورند

 یداز رونق اقتصا یوقت عموماً ما. ردیگیکار آن رونق موباال رفته و کس 

را تصور  یکارگر مدرن و پر یهادر ذهن خود، کارخانه ،کنیممیصحبت 

به  دهیبه بازار نرس هاآن داتیمثبت داشته و تول یکه تراز مال میکنیم

است  یاقتصاد یهارونق بنگاه یما، رونق بازار مساو دی. از درودیفروش م

رده بهره را ب نیشتریعرضه و تقاضا ب اسبات، از منهاآنهوشمند  رانیکه مد

. البته کنندیتومان خود را ده تومان م کیموقع به یهایگذارهیو با سرما

یاداره م یسنت یهاوهیاقتصاد و بازار به همان ش یهنوز هم بخش اصل

 برندیسود م یمیو سبک همچنان در مناسبات قد نیسنگ عیصنا .شوند

دارد و هن به فوالد و آ اجی. هنوز هم صنعت احتکنندیم انیز ای

هم هستند  یبازرگانان کنند،یرا برآورده م ازین نیهستند که ا یکارانصنعت

اما اقتصاد را  یاصل یها. هنوز هم چرخبرندیوساطت سود م نیکه از ا

ست را فرستاده ا ییهاقراولشیپ جلو جلواقتصاد فردا،  ای تالیجیاقتصاد د

   دیتول بازار  یو تقاضاها هابه عرضه اعتنایب و یاز مناسبات سنت رونیکه ب
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 Vertical Axis Wind)ی عمود ورببببببا مح

Turbine) بهک یده  VAWT اختصببباره  نام

صببورت عمودی قرار شببود، روتور اصببلی بهمی

های بادی با محور عمودی به گیرد. توربینمی

شببوند. دو نو  های مختلفی سبباخته میشببکل

های داریوس و سبباوونیوس ، توربینهاآنعمده 

مدندر در این طرز از نو   ند. توربین  هسبببت

روتور -H داریوس

که از آلیاژ  اسببت

آلومینیوم ساخته 

از نقاط . شببودمی

نی طرز  ف قوت 

تببوان بببه مببی

زیاد، سروصدای اندک، بازده باال،  نسبتاًچگالی 

قابلیت اطمینان مناسببب  و هزینه نگهداری 

ندک اشبببباره کرد.  یان اعم از ا تنو  مشبببتر

مشببتریان خرد اواحدهای مسببکونی شببهری و 

ها و...( و مشتریان کالن اوزارت روستایی، هتل

شرکت نفت، واحدهای  شرکت مخابرات،  نیرو، 

تر درفروش ندامی و...( باعث مانور بیشببتر و به

شبببود. عالوه بر فروش، خدمات و بازاریابی می

یانی  مدزایی کمک شبببا پس از فروش، در درآ

رفیت کند. در حال حاضر کشور ما دارای ظمی

اسبببتفاده چندانی  بادی فراوانی بوده که از آن

شگاهی از نمی شود. تا به امروز یک نمونه آزمای

شده است، ساختهبادی عمود محور این توربین 

وات با طول  700شببده از نو  توربین سبباخته

بببا توجببه بببه حببالبت . متر اسببببت 5/1پره 

بادی عمود محور  نامیکی برتر توربین  آئرودی

به توربین های افق محور و همچنین نسببببت 

سازش پذیر آن با باد، توربین بادی عمود رفتار 

متر بر ساعت شرو  به  5/1محور با سرعت باد 

با حرکت می بادی افق محور  ما توربین  ند ا ک

متر بر ثانیه شبببرو  به  6حداقل سبببرعت باد 

کارکرده و در صبببورت کاهش سبببرعت باد به 

سببمت صببفر، توربین بادی افق محور کاهش 

ا شود امکند، بلکه خاموش میسرعت پیدا نمی

ین بببادی عمود محور چیزی بببه نببام  تورب

انداز آینده طرز، در خاموشبببی ندارد. چشبببم

به  ی آنجه اول ورود این فنّاوری و توسببعهدر

داخل کشور و پیشرو بودن ایران در این عرصه 

ید می حد تول تسسبببیس وا باشبببد و همچنین 

های بادی عمود محور در ابعاد بزرگ و توربین

عنوان هدف کوچک و صببادرات محصببوالت به

 شده است.برگزیده نهایی

 یپهنببا شیافببزا قیبباز طر مببثالًسببود ا نیببادر 

 کیاطالعببات( شببر یفنبباور لیبانببد و تسببه

 بومسببتیکار زوکسب  یفضبا نیبهتبر .شبود

اسبت دولبت نسببت ببه  یاسبت. کباف یفناور

 تبببال،یجیاقتصببباد د تیبببشبببناخت و حما

همبت گمببارد تببا  انیبببناقتصبباد دانش ژهیوببه

را  یفنبباور بومسببتیفببراهم آوردن ز یهبباراه

 بومسببتیدر دسببتور کببار خببود قببرار دهببد. ز

 یببرا توانبدیمب انیببنشو اقتصاد دان یفناور

 یانبریبم یهباببه راه لیدولت و جامعبه تببد

 یرا از رو ینیسببنگ یتنها بارهبباشببود کببه نببه

دوش خببود بببردارد، بلکببه در سببود شببراکت 

کببار نببرخ  نیبببببا ا ضبباًیاکنببد و نفببع ببببرد. 

 نیو ببببا کمتبببر اوردیبببب نییرا پبببا یکببباریب

دوره رکببود  یهببایاز سببخت نببهیو هز سببکیر

 عبور کند.

 اخبار مرکز 
 ارز ابیبرگزاری کمیاه  (الف

 برای ارزیابییک کمیته  1396 ماهنیفرورددر 

 سیستم" هایبا عنوان طرز فناورانه 2 ارزیابی

 آب جامع مدیریت هوشمند تعاملی اریمیتصم

برگزار " صفر یباانرژ سبز ساختمان"و  "کشور

قرر مپس از بررسی و نقد اعضای کمیته،  شد؛ که

ز مرک کمیته پذیرشدر کار وهای کس طرزشد 

 د.نمطرز شو

 
 

 برگزاری کمیاه پذ رش ب(
 

 پذیرش برایکمیته یک  1397 ماهنیفرورددر 

طراحی و راه"بررسی طرز فناورانه با عنوان 

اندازی سامانه ارزیابی تولیدکنندگان و 

پس  ه؛ کتشکیل گردید "پیمانکاران صنعت برق

کمیته مشروط به انجام  از نقد و برسی اعضای

 قرار گرفت. دییتسمورد  شدهمطرزاصالحات 

 

 عضج ید د خانجات 
 ایکساتات گسارا  روین

طراحوی، سواخت "عنوان طرز این شبرکت 

جت عموواتی بوون جربیتووازی سووو پیات 

 بادی نبدر توربی است. "محجر کیلجواتی

 ریبز کیباز  کبه فبالن شبرکت میشبنویم ما  

ببه  لیسبال بعبد تببد کیبپله شبرو  کبرد و 

یمبب کببهنیهمامببا  شبببد،  یغببول اقتصبباد

کبه از  مینبیبیمب م،یکنب نییآن را تب میخواه

آن سبببر  زودرشبببتیر یاز ماجراهبببا یلبببیخ

عمبببوم  م؛یبگبببو حیصبببر .میبببآوریدرنمببب

کببه  فهمنببدیرا مبب ییازهببایمببا ن یهاسببازمان

کببه  داننببدیمبب هبباآن. انببدیو سببنت یمیقببد

 یببرا دیبشبغل با ونیبلیتبا دو م کیبساالنه 

کارخانبه و  جبادیکننبد و ببا ا وپادستجوانان 

آهببن و ورزشببگاه و راه مارسببتانیمدرسببه و ب

 یهانبببهیو ببببا صبببرف هز لیبببقب نیبببو از ا

را  ازیببن نیببتببا ا کننببدیمبب یهنگفببت سببع

 ینیاز کببارآفر ییهالامببا شببک؛ مرتفببع سببازند

کبه نبه از  انددهیرسب هبورمدرن ببه منصبه ظ

 هباآنو نبه امکانبات.  خواهنبدیدولت پول مب

 یو فضبببا یگبببر لیببببه تسبببه ازیبببن صبببرفاً

فضبا آمباده  نیبا کبهنیهمکار دارند و وکس 

 ییکسبب  کارهببا ارانیو هوشبب رکببانیشببود، ز

 یکباریتنها نبرخ بکبه نبه کننبدیمب فیرا تعر

ثببروت را ببباال  دیبببلکببه تول آورد،یمبب نییرا پببا

 ینیکبارآفر بومسبتیزصبحبت از  در .ببردیم

دنبببال  دیببکار نباوکسبب  یفناورانببه و فضببا

 شیافببزا ی. گبباهمیبببرو یبیوغر یببعج یجببا

 یفرصبت مغتنمب ینترنتبیبانبد ا یساده پهنبا

فکر تبا چنبد جبوان خبوش آوردیرا فبراهم مب

نقببل ارزان و کارآمببد را وحمل سببتمیس کیبب

. اورنببدیپببول درب «چیهبب»کننببد و از  یحببطرا

 یشبهر یسبفرها یسال مبردم ببرا یهاسال

 یهببا. آژانسکردنببدیاسببتفاده مبب یاز تاکسبب

یمبب یگذارهیسببرما یهببم بببا حببداقل یتلفنبب

نقببل را از آن وحمل نیبباز ا یسببهم توانسببتند

پ چنببد اَ سیتسسببامببا حبباال بببا ؛ خببود کننببد

هوشمندانه، معلوم شبده اسبت کبه چبه رقبم 

نقببل بببه گببردش وحمل نیببدر ا یتوجهقابببل

را  یسبود هنگفتب آنچبهو از محبل  دیبآیمدر

تنها نببه انیببم نیببکببرد. در ا دیببتول تببوانیمبب

نقببل ببباال نرفتببه، بلکببه درصببد ونببرخ حمل

را  یآمببده و ثببروت فراوانبب نییپببا یتوجهقابببل

اتفبباق در غببذا،  نیببا کببرده اسببت. دیببتول زیببن

 یازهبباین گببریخببدمات، مسببکن، کبباال و د

 توانببدیهببم مبب یزنببدگ یدسببتسبباده و دم

سبود را  نبه،یآوردن هز نییضبمن پبا و فتدیب

 دیبتنها نبادولبت نبه نجبایاچند برابر کند. در 

  یونبانبه شکل ق تواندیبلکه مکند،  نهیهز
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 بیشار بدانیم
 قانج  ت  هزار ساعت چیست؟

ای پیچیده . این تفکر که به برتری در انجام دادن وظیفهکنندیتر کار مسخت بسیار اری. آنان بسکنندیتر از بقیه کار نمتر یا بسیار سختافراد موفق فقط سخت

دهد. های کارشناسان نشان مییک سطح بحرانی حداقل تمرین است، دوباره و دوباره خود را در پژوهش متضمن

ار ت  هز: اند که به باور آنان عددی جادویی برای استادی استدر حقیقت پژوهشگران روی موضوعی دست گذاشته

 .ساعت

ای از روانشناسان روی افراد موفق انجام توسط عده 1990قانون ده هزار ساعت نتیجه یک تحقیق است که در سال 

 نتیجه نتیجه این بررسی را منتشر کرد. "(Outlinersا های جدا بافتهتافته "در کتاب گلدول مالکوم آقای شد.

در تعریف، تمجید و توصیف قانون ده  یشماریانتشار، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. مقاالت ب از پس تحقیقات

 .هزار ساعت نوشته شد

 را ...، بزرگان دنیای کامپیوتر وهاستیزندگی آهنگسازان معروف، فوتبال هاآنبه یک نتیجه جال  دست یافتند.  ی افراد موفقااین گروه با بررسی زندگی حرفه

ت   حدود د،شون خود دنیای ستاره و برسند خود کمال حد به اینکه برای طور میانگین؛به هاآنگفتی به این نتیجه رسیدند که عموم ش کمال در. کردند بررسی

  .اندکرده رعایت را ساعت هزار ده قانون اند؛ و ناخواستهناپذیر کار اتمرین( کردهمداوم و خستگیهزار ساعت 

 یم؟کن اسافات  ساعت هزار ت  چطجر از قانج 

ها خواهید بود. هرچقدر ساعت برای حرفه موردعالقه خود وقت بگذارید، حدوداً پنج سال و نیم بعد در آن حرفه جز بهترین هشتطور میانگین روزانه اگر به

های تمرین در روز گذارید بیشتر باشد، نتیجه زودتر حاصل خواهد شد؛ اما باید این مورد را هم در ندر بگیرید که ساعتزمان و ساعتی که در روز وقت می

ت و ، استراحگی به عوامل زیادی خواهد داشت، مانند اینکه عالوه بر تمرین باید درستان هم بخوانید، یا اگر شاغل هستید باید زمان زیادی را صرف کاربست

 .دهدمانده در بدنتان چند ساعت تمرین در یک روز را پوشش میوبرگشت به منزل کنید و ببینید که انرژی باقیرفت

عنوان هیچتوانید حتی روزی دو ساعت تمرین کنید، اما تمرین را بهاست، شما می تمر نباید تمرین کنید، نباشید؛ چیزی که اهمیت دارد خود  نگران ساعاتی که

تواند یم ماخصصکنار نگذارید! کسی که شمارا مجبور نکرده در پنج سال در رشته خود فوق تخصص بگیرید! حاال چند سال دیرتر چه اشکالی دارد. عنوان 

 .ای را فتح کردتوان هر قلهمی "ها آهسته و پیوستهبقول قدیمی". مدتی منتدر شما بماند؛ اما ادامه دادن این راه خیلی اهمیت دارد

 برای الازام به تمر ن به چه چیزی نیاز تار م؟

که با  پشاکار دهد که سوار جت شخصیتمرین زمانی نتیجه میای خاص پرداخت. شود بدون عشق و عالقه به تمرین در حرفهدر ندر داشته باشید که نمی

تجهیز شده است شده باشید؛ و تا لحده رسیدن به قله از آن  سجخت عشق و عالقه

الوه ع. ای در کار نباشد، همان هفته اول از تمرین بیزار خواهید شدپیاده نشوید. اگر عالقه

دخیل خواهند بود،  موفقیت به رسیدن زمان در زیادی عواملی  بر قانون ده هزار ساعت؛

یزی رچیدمان درست و برنامه یک با که ...مانند: سن، شخصیت، ژنتیک، جامعه، خانواده و

 هب عالقه و عشق هم اینجا در  توان از هر نو  عواملی یک پله موفقیت ساخت.اصولی می

 .کرد خواهد شایانی کمک مسیر کردن هموار

 تمرکز، تمرکز

زندگی تمرکز نامیده  یهانهیدر تمام زم موفقیت دیکلشاه؛ و بازهم تمرکزتمرکز، تمرکز 

افزایش  هانهیدر تمام زمرا و راندمان خود  یوربهره دیتوانی. با افزایش تمرکز مشودیم

دهید تا بتوانید با صرف زمان کمتر بیشتر کارهای روزانه خود را به بهترین نحو انجام 

ای در اصولی هر قلهمطالعه باپشتکار، ممارست و  توانمی کنید؛ دلیلی وجود ندارد که موفق نشوید. وقتی تمام تالش و تمرکز خود را متوجه کاری خاص .دهید

در  .یدکن پرهیز داًیاک پریدن شاخه آن  بهترین حالت رسیدن به موفقیت است، از این شاخه به تمرکز تر  ک کار که باشد نیادتا فقط جهان را فتح کرد.

، کندیماما ز م یراساافرات مجفق را به یهاآنچه قصه .خاصی داشته باشند یزیرکه برنامه ابندییحقیقت اکثر افراد فقط زمانی به آن ساعات دست م

غیرمعمجل برخجرتار  یهاشا  است. همه افرات اساثنا ی از نجعی فرصت هافرصتاز  العات خارق بلکه اسافات  ا  نیست. العات اساعدات خارق

 .اند د 

 

 

 
 

 ،یعلم یهاافراد مشهور در تجارت، نابغه یزندگ یکتاب به برس نیدر ا سندهیاست. نو« معتضد ترایم» یو ترجمه« ملکوم گالدول» ینوشته« جدا بافته یهاتافته»کتاب 

تا  نگردیها مها و افسانهاسطوره ر،یگچشم جیتان یباهم دارند. او به فراسو یها چه وجوه اشتراککه آن دهدیو نشان م پردازدیم هادانیقیو موس یستارگان ورزش

مشکل »، «ساعت 10000قانون »، «راز رزه تو» ،«ویاثر مت: »نیکتاب در نه فصل با عناو نیموفق وجود دارد. ا اریاشخاص بس یبرا یدرست حیمعلوم کند چه توض

 یهابرنج و آزمون یزارهایشال» ،«ماهایسقوط هواپ یقوم هیندر» ،«یکنتاک ارلن،ه»، «سه درس از جو فلوم»، «ها، بخش دوممشکل نابغه»، «ها، بخش اولنابغه

یموفق م گرانیاز د شیاز مردم ب یچرا برخ: »دیخوانیاست. در پشت جلد کتاب م شدهنیتدو «ییکایداستان جامائ کیسخن آخر: »و  «تایمعامله مار» ،«یاضیر

تارگان س ،یعلم یهاتجارت، نابغه یهاغول یبخش زندگکتاب الهام نیملکوم گالدول در ا ست؟یها چآن تیرمز موفق د؟هستن یاجدا بافته یهاها تافتهآن ایآ شوند؟

تا معلوم کند  نگردیها مها و افسانهاسطوره ر،یچشمگ جینتا یدارند. او به فراسو یها چه وجوه اشتراکآن دهدیو نشان م کند؛یم یرا بررس هادانیقیورزش و موس

 .منتشر کرده است« البرز»کتاب را انتشارات  نیا« موفق وجود دارد. اریاشخاص بس یبرا یدرست حیتوض چه

ب
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https://www.wikiravan.com/category/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA/
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 مرکز تاوردهایدس

 

 اب تساگا  مکا  نیموفق به فروش اول کین ا ر تجا  آ  رکت

 تیو تست آن سا دیبازد روی. پدینفت و گاز گرد عیبه صنا ینشا

ر محل د کین ایریتوسط کارشناسان شرکت توان آ  ینشت یابیمکان

ط ها توسکوره لیکو یمارون، نقاط نشت یمیپتروش یهاکوره تیسا

که از  شدیبا گوش انجام م بالًکار ق نی. ادیدستگاه مشخص گرد

بر بوده است. زمان اریبس زیبرخورد بوده و ن نییپا اریدقت بس

 ینشت یابیاصالً امکان مکان زین شترینقاط بافاصله ب یبرا نیهمچن

 راتیتعم ریکارشناس و مد دیوجود نداشته است. پس از تست و تائ

 رسالدستگاه به شرکت ا کی دیمارون، درخواست خر یمیپتروش

. الزم به ذکر است که دیگرد لیهفته تحو کیکه پس از  دیگرد

در  ینشت ابیدستگاه مکان دکنندهیتنها تول کین ایریشرکت توان آ

 یهاو دقت آن با نمونه تیاست که حساس رانینفت و گاز در ا عیصنا

 .کندیم یمطرز برابر یمشابه خارج

فاز دوم و  یاجرا به موفق  رکت گسارش حرارت مطبجع نجر

 مشاور نامجرا  نی رکت مهندس زاتیتجه یهوشمند سازسوم 

پروژه چهار عدد موتورخانه که در نقاط مختلف  نی. در اشد

صورت هوشمند قرار دارند به همراه اتاق سرور مجموعه به ییایجغراف

تحت  نیهمچن ( وتباطادر صورت هرگونه مشکل در ار یو محل

 شیمتفاوت قابل پا یهایبا سطح دسترس کپارچهیصورت شبکه و به

 دیپروژه تول نیا یافزارهاافزارها و نرمسخت هی. کلاندشدهتیریو مد

 TCP/IP ،MODBUSاستاندارد  یهاو از پروتکل باشدیشرکت م

 ،یپروژه شامل خدمات طراح نی. ادینمایم یبانیپشت SNMPو 

برق، نص  در محل و خدمات پس از فروش محصوالت  تابلوساخت 

ها بوده ساختمان یکیو مکان یکیالکتر ساتیتسس یهوشمند و نگهدار

 ساختمان هیمرتبط به تهو ساتیتسس یکاهش مصرف انرژ %50و تا 

 خواهد داشت. یرا در پ

 

 گسار و را رکت تجا  ؛معرفی واحدهای مرکز

 88378728: تماس شماره    علیرضا جوادی :عاملمدیر

 a.javadi67@gmail.com : کالکترونی پست 

و  یبازرس ستمیس یسازیتجارساخت و  ،یطراح :محجری ا د 

 .یجزئ هیفراصوت تخل یآشکارساز

 هیکل یو نگهدار ریساخت، مونتاژ و تعم ،یطراح :تیفعال نهیمز 

 .یکیانو مک یکیالکتر ،یکیالکترون یهاو دستگاه زاتیقطعات، تجه

وسات و کلیدهای هوشمندی تولید میدر این ایده ترم خالصه طرح: 

. این است Wi-Fiهای کنترل دستی، مجهز به گردد که عالوه بر قابلیت
 هانآ برق سیستم کههایی حتی ساختمان ها،در تمامی ساختمانکلیدها 

یر تخریب و یا حتی تغی نیترکوچکبدون  است اجراشده سنتی صورتبه

-می نصبکشی اضافه، در دکوراسیون داخلی منزل و بدون نیاز به سیم

باترین زی حالنیدرعو  نیکارآمدتر ،نیترصرفهبهکلیدها مقرون شود. این 
ن آ ازیموردنساختمان با توجه به هزینه و زیرساخت  یساز هوشمندنوع 
یاز و وضعیت ساختمان ن اما برای کنترل و مانیتورینگ این کلیدها است

باشد. امروزه ( میHuman Machine Interface) HMIبه یک 
های هوشمند فراگیر شده است و در بیشتر منازل حداقل یک گوشی

جداگانه  HMIی ساخت یک جابهگوشی هوشمند وجود دارد. در این ایده 
 ازجمله .شودبر روی دیوار یک اپلیکیشن موبایل نوشته می نصبقابل

، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش توان بهمی این سیستمهای قابلیت
درب نترل و ک کنترل سیستم آبیاری، کنترل سیستم هوشمند روشنایی

 اشاره نمود. منزل

 بازار هدف
 های مسکونیساختمان 

 

 

 های پیش رورویداد
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