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 با سالم،
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یاریتان  نمایم خداوند  را  شاکرم. امیدوارم با   همکاری  و  همیاری  صمیمانه  بتوانیم  یاد گار  عزیز  و  

 ارزشمند ی برجا گذاشته  و  به  نوبه خود  روشنی بخش  راه  آیندگان  این مرز  و بوم  باشیم.

تا  بصورت  شفاف ،  روشن  و  اجمالی، گوشه ای از   در این مجموعه تقدیمی سعی شده است

توانمندیهای شرکت مهندسی هوشمند پارس  و شرکتهای تابعه به شما  معرفی گردد تا  با بهره گیری از 

دانش فنی روز دنیا بتوانیم به هم میهنان عزیز خود یاری رسانده و جایگاه ایران و ایرانی را به جهانیان 

 معرفی نماییم.
                                                  

 ماارادتمند ش

  حمید رضا احمدی                 
                                                                                                                                                          

 مدیر عامل                                          
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 پیشگفتار:

کمال سپاس و  و اعتمادتان به این مجموعه شرکت مهندسی هوشمند پارساز حسن انتخاب شما 

قدردانی را می نماییم و امیدواریم با ارائه خدمات شایسته موجبات خوشنودی و رضایت شما را فراهم 

 سازیم.

روش شرکت مهندسی هوشمند پارس برآن شدیم تا با تنظیم و ارائه کتابچه با تالش دپارتمان فنی و ف

پیشنهادات فنی و اطالعات فروش ، مقدمات آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان را با این شرکت و خدمات 

 قابل ارائه و اجراء توسط این مجموعه را فراهم سازیم. 

 ز:آنچه شما عزیزان در این کتابچه می خوانید عبارتند ا

 معرفی شرکت مهندسی هوشمند پارس 

 سیستم هوشمند بیمارستان 

  دسترسیسیستم کنترل (Access Control) 

 سیستم پارکینگ هوشمند 

 سیستم دوربینهای امنیتی مدار بسته 

  سیستم(تلفن تحت شبکهVOIP) 
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 پارس هوشمند مهندسی شرکت معرفی -1 فصل

فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند  با هدف ) سهامی خاص (  "پارسشرکت مهندسی هوشمند  "

بهینه سازی مصرف انرژی  دنیا جهتسازی ساختمانها  و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز 

  .تاسیس گردید

، آموزش مشاوره، طراحی و نظارت، ارائه تجهیزات، نصب و راه اندازیفعالیت های این شرکت به بخشهای 

اداری/تجاری ، جامع در زمینه هوشمند سازی ساختمانهای مسکونی کارهای ارائه راههمچنین و تخصصی 

 .، درمانی سازماندهی گردیده است 

فروش و  رسمی و انحصاری تنها و معتبرتـریـن نـمـایـنـده پارسشرکت مهندسی هوشمند 

مهارت یافته ارشناسان بهره گیری از کبا می باشد که  ایران در  JSSTو  HDL ، ZKTمحصوالت  نصب

و نظارت، نصب و راه ، طراحی  در زمینه مشاورهکمپانی های اصلی( مدرك رسمی دریافت با خود ) 

 Parking و Building Automation System ، CCTV & IP Camera  ،Access Controlازی اند

Management System  می پردازدبصورت کامالٌ حرفه ای به فعالیت. 

زمینه ای فراهم آورده که با توان اجرایی باالی متخصصین و مهارت یافتگان در حال حاضر این شرکت 

امر هوشمند سازی و همگام ساختن  سب دانش و تجربه مفید درخود که حاصل تالش چند ساله و ک

تجهیزات تاسیسات برق ساختمان با مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا و نیاز روز افزون ساختمانها به 

این تکنولوژی بستری مناسب جهت مستحکم نمودن هرچه بیشتر روابط با پروژه های متعدد ارگانهای 

 اداری ایجاد نماید.–تجاری –انهای عظیم مسکونی دولتی ، شرکتها و ساختم

های باالی مدیران با سابقه و همکاری کارشناسان خبره، متخصص ها و قابلیتاین شرکت با اتکا به توانائی

و متعهد ایرانی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین ارتباط نزدیک با منابع اطالعاتی خارجی و 

و ارتقاء سطح بهره وری در  ار مفید و گرانبهای آنان، سعی در باال بردن دانش فنیاستفاده از تجارب بسی

 .نموده استایران پهناور  کلیه ساختمانهای
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 سیستم هوشمند بیمارستان -2 فصل

 مقدمه -2-1

رویکرد فزاینده بهره گیری از فنآوری اطالعات در صنایع مختلف منجر به شکل گیری نسل جدیدی از 

 نهادینه شدن ساز و کارها و به تبع آن، نیازهای جدید در این حوزه ها شده است. ساختارها، فرآیندها،

مفهوم هوشمند سازی در عرصه بسیاری از صنایع گوناگون موجب آن شده که مسئولیت انجام کارهای 

تجهیزات هوشمند طاقت فرسا، تکراری و نیازمند سرعت و دقت بسیار باال از انسان سلب شده و به عهده 

ه شود. عالوه بر آن، استفاده این سامانه ها از شبکه های رایانه ای و امکان برقراری ارتباط مستمر با شتگذا

اقتصادی بهره مند از این فنآوری ها را  -نهادهای فنیهر نقطه از دنیا، ویژگیهای در خور توجهی است که 

   .در زمینه تولید کاال و ارائه خدمات، متمایز و پیشرو می سازد

هوشمند می باشد که  بیمارستانکی از جلوه های این رویکرد در صنعت ساختمان، پدیده نوظهوری بنام ی

در حقیقت تلفیقی از طراحی و معماری رایج با سامانه های الکترونیکی و مخابراتی مدرن است و به هدف 

بکار گرفته  بیمارستانو امنیت و ایمنی  بیماران و پرسنلبهینه سازی مواردی همچون مصرف انرژی، رفاه 

، در وسعت و گستردگی در نوع پذیرش بیمارهوشمند به فراخور  بیمارستانمی شود. از آنجا که یک 

نظارتهای گوناگون با سطوح و بازه سطوح متفاوت و با امکانات هوشمند مختلف قابل تعریف است و به 

ی مند به زیر مجموعه های تخصصهوش بیمارستاناحتیاج دارد، تقسیم بندی مفهوم  های عملکرد خاص

اجرایی در هر قسمت از بیمارستان و رسیدن به نتایج خوب رفاهی، امنیتی و بالطبع، مطلوبترین -نظارتی

 سطح سرمایه گذاری و بهره وری در هزینه ها بر می گردد.

این سامانه ضمن بررسی ویژگیهای یک بیمارستان هوشمند به ارائه طرحی برای راه اندازی  کتابچهدر این 

اشاره خواهد گردید و مزایای هوشمند سازی در مراکز درمانی به ویژه بیمارستان ها مورد تحلیل قرار 

  .خواهد گرفت
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 : اهداف مورد نظر در راستای بهره گیری از سیستم های هوشمند در بیمارستان  -2-2

  و فناوریهای روز دنیا.ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بالینی و طرح سالمت با بخدمت گرفتن تکنولوژی 

  تسهیل استفاده از امکانات مراکز درمانی برای بیماران  و پرسنل بیمارستان و فرآهم آوردن شرایط

 مطلوب برای رسیدن به بهترین راندمان سالمت در بیمارستان.

  مدیریت نیروی انسانی جهت باالتر بردن سطح انضباط کاری پرسنل بیمارستان و کاهش هزینه های

 ط به نیروی مازاد و اختصاص دادن کارهای روتین و حتی با دقت باال به تجهیزات مکانیزه هوشمند.مربو

 .مدیریت مصرف انرژی و حذف هزینه های مازاد در زمان بهره برداری از بیمارستان 

  افزایش بهره وری و ایجاد قابلیت ارتقاء سطح و امکانات بیمارستان در جهت بروز شدن با جدیدترین

 ولوژیهای روز دنیا.تکن
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 امکانات قابل ارائه توسط سیستم های هوشمند در بیمارستان : -2-3

 با توجه به قابلیت های تجهیزات هوشمند و نیز مصرف کننده های موجود در هر قسمت از بیمارستان،

ضیح سی هریک از انواع مصرف کننده ها در بیمارستان پرداخته و با توبهتر است بصورت سیستمی به برر

 مختصری به نحوه کنترل هریک از این سیستمها بپردازیم.

 کنترل سیستم روشنایی : -2-3-1

با توجه به گستردگی انواع فضاهای موجود در بیمارستان، میتوان سیستم روشنایی آنها را به دسته های 

 زیرتقسیم بندی نمود :

 روشنایی اتاق بیماران :  -2-3-1-1

روشنایی این قسمت تحت عواملی از جمله 

سالمت بیمار، زمان اختصاص یافته شده  وضعیت

به استراحت، دیدن تلویزیون ، صرف غذا، بازدید 

پزشک از بیمار و ... که در هریک از این زمانها ، 

روشنایی اتاق باید در سطح خاصی تنظیم گردد. 

اینکار در بیمارستانهای سنتی توسط پرستاران، 

ر خود بیمار و یا همراه بیمار انجام میشد، اما د

هر  ان و مسئولینپرستاربیمارستان هوشمند 

جداگانه از ایستگاه پرستاری با استفاده از نرم  و یا هر تخت بیمار رابخش میتواند روشنایی هر اتاق 

افزارهای مرتبط با سیستم هوشمند کنترل و با تغییر سطح دسترسی، به بیمار و یا همراه بیمار اجازه 

  دهد.کنترل سیستم روشنایی اتاق را ب
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 روشنایی راهروها : -2-3-1-2

روشنایی این قسمت نیز همچون قسمت قبل در هر زمان قابل تعریف و از قبل مشخص شده می باشد. 

یا هریک از مسئولین پرستار و سیستم هوشمند می تواند بر اساس زمانبندی مشخص، تصمیمات سر

 ی به کنترل خطوط روشنایی راهروها بپردازند.با استفاده از نرم افزارهای مرتبط در ایستگاه پرستار بخش

این برنامه ریزی ها عالوه بر افزایش کارایی سیستم می تواند منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش 

 طول عمر سیستم روشنایی می شود

 

 

 روشنایی سالنهای انتظار : -2-3-1-3

روشنایی این فضاها را  با توجه به مشخص بودن زمان مالقات بیماران میتوان تحت یک برنامه روتین

کنترل و یا بوسیله نرم افزار توسط مسئول 

انتظامات با کم کردن یکسری از خطوط 

بازدیدکنندگان را از برگشتن نظم بیمارستان 

به شرایط نرمال خود باخبر نموده و زمینه را 

 جهت ترك بازدیدکنندگان مهیا کرد.
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 روشنایی نما و فضای سبز : -2-3-1-4

ات هوشمند میتوان براحتی نور نما و نیز فضای سبز بیمارستان را کنترل و حتی بر با استفاده از تجهیز

اساس رویدادهای تاریخی موجود در هر سال نور نما را متناسب با زمانهای جشن و سرور و یا زمانهای 

تم عزاداری کنترل نمود. اینکار میتواند توسط هریک از مسئوالن و مدیران ذیربط که به نرم افزار سیس

 هوشمند معرفی و مرتبط هستند تعریف، تغییر و کنترل گردد.

 

 

 کنترل سیستم گرمایش/سرمایش : -2-3-2

سیستم گرمایش/سرمایش را  در این بخش نیز با توجه به انواع فضاهای موجود در بیمارستان،کنترل

 به دسته های زیر تقسیم بندی نمود :میتوان 

 اتاق بیماران :   -2-3-2-1

گردد. اینکار در بیمارستانهای  توجه به وضعیت سالمت بیمار تنظیم می سیستم تهویه این قسمت با

ان پرستار-سنتی توسط پرستاران، خود بیمار و یا همراه بیمار انجام میشد، اما در بیمارستان هوشمند سر

هر بخش میتواند سیستم گرمایش/سرمایش هر اتاق را که بخواهد از ایستگاه پرستاری با  و مسئولین

از نرم افزارهای مرتبط با سیستم هوشمند کنترل و با تغییر سطح دسترسی، به بیمار و یا همراه استفاده 

سیستم می تواند به گونه ای تنظیم شود که در زمان ورود بیمار  بیمار اجازه کنترل این سیستم  را بدهد.
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شود که منجر به بهبود  و یا با توجه به تجویز دکتر دمای خاصی تنظیمبه اتاق پس از خروج از اتاق عمل 

 شرایط بیمار شود.

 راهروها :  -2-3-2-2

پرستار و یا هریک از مسئولین بخش با استفاده از نرم -سیستم تهویه این قسمت نیز میتواند توسط سر

از آنجا  افزارهای مرتبط در ایستگاه پرستاری به راحتی کنترل شود و دیگر نیازی به ترك ایستگاه نیست.

یمارستانی از سیستم های سرمایشی و گرمایشی دیگری همچون هواساز استفاده که در برخی فضا های ب

می شود و به دلیل پیچیدگی کنترل این تجهیزات نیاز است افراد متخصص و مسئولین تاسیسات تصمیم 

گیری نمایند امکان کنترل هواساز ها در سیستم های تاسیساتی و موتور خانه در نظر گرفته خواهد شد و 

ستاری و کاربران می توانند صرفا با اعالم نیاز خود وضعیت را با مسئولین تاسیسات در میان کادر پر

 بگذارند.

 

 سالنهای انتظار : -2-3-2-3

با توجه به مشخص بودن زمان مالقات بیماران میتوان تحت یک برنامه روتین دمای  این فضاها را کنترل 

ه آل را برای این محیط ها در نظر گرفت. سیستم و یا بوسیله نرم افزار توسط مسئول انتظامات دمای اید

هوشمند در زمانهای مالقات که دربهای این قسمت بیش از حد معمول باز و بسته و در برخی از 

 بیمارستانها باز می ماند به حداقل سطح کارایی رسانده تا از هدر رفتن انرژی جلوگیری شود.

 فضا های اداری -2-3-2-4

فضای درمانی که نقش بسزایی در مصرف انرژی دارد فضا های اداری  یکی از عمده بخش های مهم در هر

است که می تواند با استفاده از سیستم های هوشمند عالوه بر کاهش مصرف انرژی ، بهره وری سیستم را 



 (خاص سهامی)پارس هوشمند مهندسی شرکت
 

 

      66162262:فکس     66106122:تلفن      01 واحد -3طبقه   -62 پالك  -شرقی ناهید خیابان  - (جردن) آفریقا بلوار:   آدرس

 

06 

 

افزایش و عمر سیستم روشنایی را طوالنی تر نمود. استفاده از سنسور های هوشمند که می تواند حضور 

ر اتاق تشخیص دهد در زمان عدم حضور می تواند منجر به خاموش شدن و یا کاهش شدت کارمندان را د

استفاده از سیستم هوشمند روشنایی در  با روشنایی شود. طبق اعالم سازمان بهره وری انرژی ایران) سابا(

 درصد کاهش مصرف انرژی را در حوزه روشنایی انتظار داشت. 38اداری می توان تا فضا های 
 

 : از تئوری هوشمند در اتاق بیمار فادهاست -2-4

 کاهش  بیمار و همراهان رضایتمندی حفظ مبنای بر اتاق بیمار در هوشمند سیستم اصول ،

میزان دخالت بیمار در کنترل تاسیسات اتاق، افزایش سطح ایمنی عفونی)بهبود شرایط در نظام 

 اتاق بیمار یک لذا. تاس گرفته شکل انرژی مصرف سازی بهینه حداکثرو   کنترل عفونت(

 .باشد می زیر اجزای دارای می تواند هوشمند

  ،کنترل سیستم های روشنایی اتاق بیمار بر اساس سناریو های قابل تعریف همچون ورود، خروج

 استراحت، اورژانسی و ....

  کنترل سیستم های تهویه شامل سرمایش و گرمایش بر اساس سناریو های دمایی با قابلیت

 ساختمان BMSکنترل به صورت محلی و مرکزی از طریق بیمار، کادر درمان، مدیر  مدیریت و

  امکان تنظیم دما توسط ایستگاه پرستاری با توجه به شرایط بیمار و نیاز بیمار به دمای خاص 

  کنترل سیستم های هوشمند صوتی و تصویری در اتاق با قابلیت کنترل از طریق سیستم مرکزی

طالعات و هشدار ها به صورت خودکار و یا بر اساس سناریو های از پیش ساختمان جهت پخش ا

 تعریف شده همچون تخلیه ساختمان در زمان بحران

  کنترل سیستم پرده های برقی با توجه به نیاز به کنترل روشنایی و ورود نور به اتاق بیمار 

 طور جداگانه.                                                نرمال واضطراری بروشنایی روی خطوط  مدیریت بر امکان برنامه ریزی و 

  ،امکان صدور درخواست های بیمار همچون نظافتNurse Call اورژانس و ... توسط سیستم ،

هوشمند با قابلیت اطالع رسانی به ایستگاه پرستاری و مسئولین امر به همراه ثبت اطالعات در 

 HISسیستم 

 خواست های بیمار بر روی پنل هوشمند پشت درب هر اتاق جهت ارائه امکان نمایش وضعیت در

 خدمات به بیمار در اسرع وقت

  حذف ارتباط بیمار و همراهان و کادر درمان با کلید های روشنایی موجود در سرویس بهداشتی

 اتاق بیمار که می تواند منجر به حذف احتمال انتشار عفونت از این طریق شود .

  ولت از کلید های موجود در اتاق که احتمال برق گرفتگی و اتصالی را به صورت  661حذف ولتاژ

 کامل به صفر می رساند 
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  امکان نمایش اطالعات ویژه شامل پیام های بهداشتی تبلیغاتی بر روی تلویزیون اتاق بیمار با

ه ، قابلیت کنترل اجزای اتاق، نمایش وضعیت بیمار، نمایش آخرین خدمات پزشکی انجام شد

 تبلیغات و .... توسط سیستم هوشمند.

  ،امکان نمایش تصویری و اطالعاتی وضعیت بیمار جهت همراهان در اتاق عملICU ریکاوری و ،

 فضا های مشابه که به دلیل حساسیت باال امکان حضور همراهان وجود ندارد.

  قابلیت ارتباط صوتی و تصویری با ایستگاه پرستاری به صورتNurse call ت بیماران و جه

همراهان و کاربران از طریق سیستم هوشمند بر روی موبایل، تبلت و تاچ پنل های قرار گرفته در 

 اختیار بیماران و همراهان و پرسنل

 سایر قطعات هوشمند سوییت بیمار : -2-4-1

 

    
  

 ماژول ترکیبی
ماژول اتصال به 

 شبکه
 زنگ درب تغذیه سیستم

 کلید هوشمند

 سه حالته

کلید هوشمند 

ترل با قابلیت کن

 تهویه مطبوع

رل جهت کنت از ، امکانات کاملی را برای کاربر توسط شبکه به یکدیگر متصل شده و شده ، کلیه اجزاء ذکر

اعمال دیدگاه ذخیره  لذا جهت تکمیل شدن این مجموعه و فراهم می آورد. تمامی اجزای داخل اتاق

مونیتورینگ ، کنترل و سرویس دهی  قابلیت  TCP/IPبر روی بستر  IHMSسازی مصرف انرژی نرم افزار 

 فراهم می آورد. بیمارستانمناسب را برای بخش بهره برداری 
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 HDLی بیمارستاننرم افزار کنترل مدیریت سیستم هوشمند  -2-4-2

 جهت مدیریت هوشمند بیمارستان در شکل زیر نشان داده شده است. IHMSبخش اصلی نرم افزار 

 
 .IHMS اافزار نرم:1-2شکل 

 مدیریت کامل سیستم بیمارستان هوشمند شامل موارد زیر توسط نرم افزار قابل کنترل است:

 .ثبت ورود و خروج بیماران به بیمارستان و اختصاص اتاق 

 مدیریت شرایط اتاق از بخش های ایستگاه پرستاری و تاسیات 

 سیدگی به درخواست هادریافت درخواست ها از بیماران و ر 

 ان گزارشگیری از نرم افزار شامل و بررسی درخواست های صادر شده امک 

 باز بودن درب اتاق و ... -وضعیت پرده برقی -روشنایی -چک نمودن وضعیت اتاقها شامل دما 
 

 سیستم بیمارستان هوشمند عملکرد  سناریوی -2-4-3

 به بیمارستان بیمارورود  -2-4-3-1

 تان به شکل زیر است:مراحل ورود بیمار به بیمارس

 .و ثبت نام در بخش پذیرش  بیمارستانبه  بیمارورود  .0

 .و طبقه توسط پذیرش اتاقانتخاب  .6
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توسط مسئول  اتاقکردن  Check-In و  IHMSدر نرم افزار  بیمارورود به صفحه اتاق مورد نظر  .3

 پذیرش 

به  بیماررسیدن  تا زمان ((Comfort)برای رسیدن به دمای مناسب  اتاقروشن شدن فن کوئل  .2

 اتاق

دقیقه( وارد اتاق نشود ، فن کوئل به  31تا زمان مشخصی )به عنوان مثال  بیمارنکته : در صورتیکه 

 خاموش میگردد. (Energy Saving)منظور صرفه جویی 

 ورود بیمار به اتاق -2-4-3-2

 پس از رسیدن بیمار به اتاق مربوطه موارد زیر اتفاق خواهد افتاد

می تواند رخ  به انتخاب کارفرما و پیش فرض ذیل (Occupancy Guest)رود اجرای سناریوی و با .0

 :داد های متفاوتی را در سیستم شاهد باشیم

 روشن شدن چراغها بصورت متوالی جهت خوشامدگویی به بیمار .6

 فعال شدن پریزهای داخل اتاق و کلید سنتی سرویس .3

 روشن شدن فن کوئل در دمای آسایش .2

عرفی قابلیت های اتاق و امکانات بیمارستان و نحوه ارتباط با بخش روشن شدن تلویزیون و م .6

 های مختلف بیمارستان

 باز شدن پرده ها  .2

 و ... .2

 بیمار از اتاقخروج  -2-4-3-3

به صورت زیر اجرا با تاخیر قابل تنظیم  (Occupancy Null)اجرای سناریو خروج با از اتاق  بیمارخروج 

 خواهد شد

 جهت جلوگیری از خاموشی ناگهانی خاموش شدن چراغها بصورت متوالی .0

 غیر فعال شدن کلیه پریزها به جز پریز برق یخچال .6

 (Auto-Cool-24C)بازگشت فن کوئل به مد ذخیره انرژی  .3

دقیقه( به اتاق بازنگردد سیستم به  21تا زمان مشخصی )به عنوان مثال  بیمارنکته : در صورتی که 

 ام به خاموش نمودن فن کوئل می نماید.صورت هوشمند به منظور کاهش مصرف انرژی اقد

 عملکرد سیستم داخلی  -2-4-3-4

سیستم عملکرد داخلی دارای دو نوع عملکرد می باشد. فرامینی که به صورت هوشمند در آن برنامه 

 ریزی شده است تا از اتالف اترژی جلوگیری نماید و فرامینی که توسط بیمار در اتاق صورت می پذیرد.
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د خودکار می توان به خاموش شدن سیستم تهویه مطبوع در زمان باز شدن از جمله فرامین هوشمن

پنجره توسط بیمار اشاره کرد. این مورد باعث می شود از اتالف انرژی که به دلیل باز شدن پنجره اتاق 

 توسط بیمار ممکن است رخ دهد، جلوگیری شود.

انگلیسی بسته به نظر کارفرما( و یا تاچ  در اتاق، کلید هوشمندی دارای صفحه نمایش به زبان فارسی) ویا

پنلی نصب می شود که کنترل اجزای مختلف سیستم از جمله سیستم روشنایی، سرمایش و گرمایش 

اتاق، سیستم صوت و تصویر، پرده های برقی توسط آن میسر خواهد شد. همچنین فرد مهمان می تواند 

د را مانند درخواست خدمات، شست و شوی به سادگی از طریق همان کلید انواع درخواست های خو

 البسه، سفارش غذا، نیاز فوری به تیم امنیتی و یا رزرو امکانات بیمارستان اعالم نماید. طرح پیشنهادی

بر اساس نقشه ها و لیست امکانات مورد نظر سیستم های هوشمند پیشنهادی به تفکیک و با ریز جزئیات 

 امه تقدیم می گردد.به همراه امکانات قابل ارائه در اد

 

 کنترل حفاظتی هریک از بخشهای ویژه بیمارستان : -2-4-4

در این بخش نیز با استفاده از دوربینهای تشخیص چهره و نیز دستگاههای بررسی کننده سطح 

دسترسی هریک از پرسنل و بیماران ، به حفاظت از هریک از بخشهای بیمارستان پرداخته و از بروز 

خرابکاری  و تخطی از قوانین و نظم موجود در بیمارستان جلوگیری میشود و از مشکل و احیاناً موارد 

وارد آمدن خسارت به بیمار و بیمارستان جلوگیری 

میگردد. با این سیستمها تعداد نیروهای تخصیص 

یافته به بخش انتظامات کاهش چشمگیری یافته ، 

که این خود باعث صرفه جویی در هزینه های بهره 

 ارستان میگردد.برداری بیم

 سیستم کنترل تردد -2-4-4-1

طبق بررسی های صورت گرفته و بر اساس نیاز، 

بیشترین محل های استفاده از سیستم های کنترل 

، CCU ،ICUتردد، می تواند ورودی اتاق های عمل، 

NICU اتاق های پزشکان، رختکن ها، انبار های ،
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رکزی، اکسیژن ساز مرکزی، اتاق گازهای طبی، دارو و تجهیزات، اتاق های تاسیسات مانند اتاق ساکشن م

فضا های اداری و ... باشد که افراد بر اساس تشخیص چهره، کارت، رمز عبور و اثر انگشت قابل شناسایی 

می باشد. استفاده از سیستم کنترل تردد عالوه بر افزایش امنیت فضاهای فوق الذکر موجب کاهش 

هایت کاهش عفونت های بیمارستانی در راستای نظام کنترل و تماس پرسنل با درب ها و در نتعامل 

عفونت خواهد شد. اجزا و بخش های مختلف این سیستم در ادامه در بخش معرفی سیستم های کنترل 

 تردد به صورت کامل تشریح خواهد شد.

 

 سیستم های نظارت تصویری -2-4-4-2

نوع بخشها و توسط  ا توجه بهبخش از بیمارستان که ب با اختصاص دادن دوربینهای مداربسته به هر

مدیران ارشد بیمارستان صورت میپذیرد، میتوان براحتی به کنترل اوضاع پرداخت. با این سیستم دیگر 

نیازی نیست که پرستاران با مراجعه حضوری به اتاق بیماران و حتی روشن نودن چراغ مانع از استراحت 

به فضای باز  بیمارستان می روند  ردش در بیمارستانکه حتی وقتی بیماران برای گبیمار گردند ، یا این

میتوان وضعیت آنها را بررسی و در صورت بروز مشکل سریعاً در محل حاضر شده و شرایط را تحت 

کنترل خود درآوردند. در این حالت دیگر نیازی نیست که هرپرستار به یک یا چند بیمار اختصاص یافته 

 ماری مشکل بوجود آید.و یا بر اثر خطای انسانی برای بی

راست از نقاط سیستم های نظارت تصویری در فضای عمومی بیمارستان می تواند با هدف حفظ و ح

استفاده قرار گیرد که این مورد جزء اولین و ساده ترین کاربرد های سیستم های  مورد مختلف بیمارستان

 نظارت تصویری است. 

در راستای مدیریت بهینه تر بیماران و خدمات رسانی به آنان و آنچه در کاربرد های بیمارستانی می تواند 

  ،CCU ، ICUکادر درمان استفاده شود استفاده از دوربین های نظارتی در بخش های خاص همچون 

اتاق های ریکاوری و بخش های مراقب ویژه است که به کادر درمان اجازه می دهد از هر نقطه ای 

 ( مشاهده نموده و روند درمان را بررسی نمایند.Liveزنده )وضعیت بیمار خود را به صورت 

این امکان عالوه بر استفاده های کمک درمانی می تواند جهت مدیریت همراهان بیمار و جلوگیری از 

از  بیمار ورود همراه به فضا های حساس جلوگیری نموده و همزمان ایجاد حس اطمینان را در همراه

 خود بوجود آوردوضعیت بهبود یافته بیمار 
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رستانی استفاده می شود که توسط آن وضعیت بیمار در این مورد هم اکنون در بسیاری از فضاهای بیما

برای همراهان و یا تیم پزشکی به  هر یک از مراحل درمان می تواند توسط مانیتور ها و تلویزیون ها

 نمایش در آید.

 

 کنترل فضای سبز بیمارستان از لحاظ کیفی : -2-4-5

نگه داری و آبیاری فضاهی سبز میتوان براحتی و تحت برنامه های زمانبندی خاص که قابل تعریف  جهت

و حتی تغییر توسط مسئول مربوطه می باشد 

از سیستم های هوشمند کمک گرفت و با 

استفاده از آنها تعداد نفرات مورد نیاز برای 

 آبیاری و مراقبت از فضای سبز را کاهش داد. 
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 ارکینگهای بیمارستان :کنترل پ -2-4-6

با توجه به محدود بودن تعداد پارکینگها در بیمارستانها، بیشتر از این فضا برای سرویس دادن به پزشکان 

و مدیران بیمارستان استفاده میشود. با استفاده از سیستم های هوشمند میتوان براحتی و حتی بدون نیاز 

و بروز مشکل در  ت به پرسنل دارای مجوز تنظیم و از تاخیربه حضور نگهبان، پارکینگ را برای ارائه خدما

میتوان  سرویس دهی به این افراد جلوگیری نمود. در ضمن با کاهش نیروی انسانی در این بخش نیز

  هزینه های بهره برداری از بیمارستان را کاهش داد.

 

 

 سیستم های اطالع رسانی مالتی مدیا -2-5

انی در محیط بیمارستان استفاده از پنل های و نمایشگر های پویای یکی از بهترین راه های اطالع رس

هوشمند می باشد که عالوه بر اطالع رسانی امور 

جاری بیمارستان، امور بهداشتی، اخبار 

بیمارستان، تبلیغات و .. می توان در زمینه 

فرهنگ سازی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در 

تم معرفی این سیسادامه بخشی از کاربرد های 

  .شده است

 



 (خاص سهامی)پارس هوشمند مهندسی شرکت
 

 

      66162262:فکس     66106122:تلفن      01 واحد -3طبقه   -62 پالك  -شرقی ناهید خیابان  - (جردن) آفریقا بلوار:   آدرس

 

61 

 

 مخصوص بازدید کنندگان:  یکنترل سیستم های اطالع رسان -2-5-1

ها که خود مشتمل بر تلویزیونها،  این سیستم

سیستم های صوتی و تابلوهای اعالن خبر می 

باشند در هریک از ساعات شبانه روز دارای 

تنظیماتی خاص و وظایفی مشخص جهت اطالع 

یدکنندگان و رسانی هرچه بهتر به بیماران، بازد

حتی پرسنل بیمارستان می باشند که باید 

بصورت مرکزی و تحت فرمان سیستم تنظیم و 

رسانی نمایند. با استفاده از سیستم های  خدمت

هوشمند میتوان بصورت متمرکز تمامی این تجهیزات را برنامه ریزی و کنترل نموده و از بهم ریختگی و از 

مجموعه جلوگیری کرد. در ضمن تعداد نیروهای دخیل با این هم گسیختگی هریک از تجهیزات این 

 تجهیزات در زمان استفاده از سیستمهای هوشمند بسیار کم خواهد شد.

 

 کنترل سیستم های اطالع رسان بالینی : -2-5-2

و نیز تابلوهای اطالع رسان  با استفاده از تجهیزات هوشمند

وع خدمت در هریک از اتاقها میتوان بیمار/بیماران را از ن

پیش رو مطلع  نموده و از آنها خواست که خود را آماده 

نمایند. این خدمات مانند نوبتهای ویزیت پزشکان ، 

پرستاران جهت بازدید از وضعیت بیمار و نمونه گیریهای 

خاص از بیمار می باشد. عالوه بر آن سیستمهای اطالع 

ن رسان، بیمار و همراهانش را از زمانهای خاص همچون زما

صرف غذا در هر نوبت، زمان مالقات و ... آگاه میسازند. این سیستم کیفیت ارائه خدمات بالینی به مریض 

را افزایش داده و ضمن ایجاد آرامش برای بیمار و بخش، سرعت را در خدماترسانی به بیماران افزایش 

 میدهد.
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یمارستان را از اتاق بیمار توسط همچنین همراه بیمار می توان روند درمان در داخل بخش های مختلف ب

 همراهان بیمار و تجمع در ورودی بخش های خاص جلوگیری نمود. مانیتور ها بررسی نماید و از جابجایی

 اطالع رسانی و مدیریت بحران -2-5-3

می توان در حاالت نرمال با پخش پیام های بهداشتی و یا اطالع با استفاده از نمایشگر های هوشمند 

اری بیمارستان مراجعین را راهنمایی و از اتالف وقت پرسنل در راستای اطالع رسانی به رسانی از روند ک

مراجعین جلوگیری نمود. همچنین در زمان های اضطراری و بحران می توان با پخش پیام های مصور 

 هشداری و اخطاری مراجعین را راهنمایی نموده و مدیریت بحران را بهبود داد. 

 

 : یسات بیمارستانکنترل  هوشمند تاس -2-6

تاسیسات تهویه بیمارستان، سیستم گاز های طبی، سیستم های اعالم واطفاء حریق ، سیستم های 

مدیریت انرژی و سیستم برق اضطراری از جمله بخش های اصلی سیستم تاسیسات بیمارستان می باشد 

دچار مشکل نموده و که وقفه و یا هر گونه مشکل در هر یک می تواند بخش و یا کل بیمارستان را 

اتفاقات جبران ناپذیری را رقم زند. در ادامه به قابلیت های سیستم هوشمند در این بخش ها اشاره شد 

 است.

 کنترل هوشمند تاسیسات موتور خانه -2-6-1

به منزله یک شهر کوچک می لحاظ سطح تجهیزات موتورخانه ای  با توجه به اینکه یک بیمارستان از

داری از تمامی تجهیزات موجود در آن مستلزم استفاده از چندین نیروی متخصص باشد، کنترل و بهره بر

و حضور دائمی تعدادی از آنها در بیمارستان بصورت شیفتی می باشد تا عالوه بر ارائه دستورات جدید به 

تاسیسات، درصورت بروز مشکل و خطا در محل حضور داشته، ضمن تشخیص علت بروز خطا، آنرا یافته و 

طرف نمایند. اما با استفاده از تجهیزات هوشمند کنترل تمامی لوپها و فیدبکهای فرمانی توسط نرم بر 

( براحتی فرمان گرفته و در  Human Machine Interface) HMIافزار کنترل و با استفاده از یک سیستم 

واند با ارائه دستور می نماید تا تکنسین موتورخانه بت محل وعلت آنرا سریعاً گزارشصورت بروز خطا ، 

جدیدی آنرا برطرف نماید. با این سیستم حساسیتهای کنترل تاسیسات موتورخانه ای بیمارستان کمتر 

شده و تجهیزات هوشمند با اجرای بسیاری از موارد روتین، کار را برای مسئول تاسیسات آسانتر می 
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ال رفتن بهره شته که میتواند باعث بانمایند. در ضمن با این سیستم تعداد نیروی انسانی نیز کاهش دا

 ری بیشتر بیمارستان گردد.و

 

 

 

 و بخار ساکشن ، سیستم هوشمند گازهای طبی -2-6-2

 بیمارستان می باشد و حیاتی ترین زیر ساخت هایمدیریت منابع گاز های طبی که یکی از مهمترین 

ظیم می شود که شدت جزء اصلی ترین بخش های سیستم تاسیسات است. سیستم هوشمند بگونه ای تن

فشار در تمامی بخش های بیمارستان همواره در حد مطلوب بماند و همچنین در صورت بروز هر گونه 

 مشکل در بخش های مختلف این سیستم به مسئولین اطالع رسانی نماید.

کنترل وضعیت و فشار بخش های مختلف اکسیژن ساز، وضعیت فیلتر ها ، فشار اکسیژن، گاز های 

کیفیت فشار بخار در در بخش های مختلف و اتاق های عمل، کیفیت فشار ساکشن در بخش ها ، بیهوشی
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بررسی نشت های اجتمالی در سیستم ، تهیه گزارش  بخش های استریل جهت دستگاه های اتوکالو،

مصرف ، مدیریت صحیح اکسیژن اضطراری از جمله بخش های مختلف سیستم هوشمند در این بخش 

ی تواند مسئولین و مدیران بیمارستان را مدیریت این سامانه یاری نماید. آنچه مسلم است می باشد که م

سیستم گاز های طبی و ساکشن مرکزی و مشاهده کوچکترین مشکالت سیستم و مرتفع مدیریت مداوم 

 ساختن آن از ایجاد مشکالت بزرگتر و هزینه های سنگین جلوگیری می نماید

 مارستان :کنترل شرایط بحران در بی -2-7

با توجه به امکان بروز حریق و زلزله در بیمارستان همانند سایر ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی 

دیگر، باید تمهیداتی در این خصوص اندیشید تا ضمن تخلیه بخشهای بحران زده به کنترل وخامت اوضاع 

برطرف نمود. با توجه به وجود افراد نا پرداخت و بتوان با اقدامات سریع ، کامل و بی عیب و نقص موارد را 

توان در بیمارستان ، تخلیه بخش یا بخشهایی از این مجموعه مستلزم داشتن نیروی زیاد و زمان کافی 

می باشد ، پس باید تمهیداتی اندیشید تا بتوان تاحد امکان از بروز حادثه بسرعت مطلع و اقدامات الزم 

 اجرا نمود.  جهت پیشگیری از گسترش خطر را سریعاً

با توجه به نوع سازه بیمارستان و قوانین موجود در خصوص مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله، میتوان 

امیدوار بود که ساختمان بیمارستان بتواند در برابر زلزله از خود مقاومت نشان دهد. اما در بیشتر مواقع 

. البته خود حریق به تنهایی نیز ممکن است در امکان بروز حریق در ساختمانهای زلزله زده وجود دارد

 نمود. بروز حریق را تشخیص و آنرا کنترل بیمارستان بوجود آید. از اینرو باید بتوان بالفاصله محل

متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده که نیروی انسانی در زمانهای بروز مشکل نتوانسته است با 

سطح خسارات جانی و مالی بخوبی بکاهد ، از اینرو  تجهیزات اقدامات صحیح، سریع و موثر ، از 

هوشمندی در این زمینه ساخته شدند تا بتوانند عالوه بر تشخیص سریع حادثه و مطلع نمودن مسئوالن 

ذیربط، خود به کنترل وضعیت موجود طبق برنامه های از قبل تدوین شده بپردازد. با استفاده از تجهیزات 

ل استفاده از نیروی انسانی در چنین مواقعی بطور کامل از بین رفته و بطور هوشمند خطای محتم

 چشمگیری میتوان از بروز خسارات بیشتر جلوگیری نمود.

ن آشنا شدید ، موارد را حال که با هریک از توانمندیهای تجهیزات هوشمند در ارائه خدمات به بیمارستا

 جنبه مدیریتی برای هرقسمت بررسی می نماییم
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 اهکارهای مدیریت سیستم هوشمند در بیمارستانها :ر -2-8

 با تحلیل سریع اقدامات در دست انجام در یک بیمارستان، میتوان سطوح مدیریتی زیر را متصور شد :

  مدیریت داخلی بیمارستان 

 )مدیریت بخشها بصورت خاص ) با توجه به شرایط و تخصص هر بخش 

 مدیریت تاسیات موتورخانه ای 

 اخت های حیاتی، گاز های طبی، ساکشن مرکزی و زباله سوزمدیریت زیر س 

 )مدیریت سیستمهای کنترل بحران ) اعالم حریق، اقدامات پیش از اتفاء و اتفای حریق 

حال به توضیح هریک از اقدامات و خدمات قابل ارائه توسط سیستم های هوشمند در هر قسمت می 

 پردازیم:

 مدیریت داخلی بیمارستان : -2-8-1

  کنترل فضاهای داخلی )البیها، راهروها و ... (مدیریت و 

 ) تاسیساتی ) کنترل روشنایی و کنترل سیستم های تهویه مطبوع 

 )... نظارتی )کنترل دسترسی ها ، تشخیص هویت افراد و 

 مدیریت اتاقهای بیماران در سطح مدیریتی باال دست -2-8-2

 رش (تاسیساتی ) کنترل امکان  سرویس دهی اتاق به بیمار در حال پذی 

  نظارتی )بررسی وضعیت و تعداد اتاقها و تختهای خالی یا در حال سرویس دهی جهت مدیریت و

 پذیرش بیمارجدید در هر بخش (

 مدیریت امور کارمندان و پرسنل بیمارستان -2-8-3

 )امور پرسنلی )مانند حضور و غیاب  و اموری از این دست 

  مختلف بیمارستان ، تشخیص هویت پرسنل امور نظارتی )دسترسی کارمندان و پرستاران به فضاهای

 و ... (
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 مدیریت فضاهای باز بیمارستان -2-8-4

  تاسیساتی )کنترل روشنایی فضای سبز و نمای بیمارستان ، کنترل آبیاری و آبیاری اتوماتیک فضای

 سبز(

 )نظارتی )کنترل ورود و خروج ها به بیمارستان ، کنترل وضعیت بیماران در زمانهای هواخوری 

 ارکینگهامدیریت پ -2-8-5

  تاسیساتی )کنترل روشنایی، کیفیت هوا و سیستم های اطالع رسان از وضعیت پارکینگها برای

 استفاده سریع از آن(

 )نظارتی ) دسترسی به پارکینگها، کنترل عبور و مروها به پارکینگ 

مدیریت بخشهای استراتژیک بیمارستان مانند آزمایشگاه ها، انبارهای دارو ، بانکهای  -2-8-6

 ... .خون و 

  تاسیساتی )کنترل سیستم های روشنایی و برودتی در هریک از این فضاها با توجه به میزان دما و

 روشنایی مطلوب برای هر قسمت (

 ) ... نظارتی )کنترل نحوه انجام کار پرسنل در این بخشها از نظر امنیتی ، بهداشتی و 

  تشخیص هویت پرسنل و ... (امنیتی )کنترل ورود و خروج پرسنل  به هریک از این بخشها ، 

 یمدیریت سیستمها و تجهیزات اطالع رسان -2-8-7

  مدیریت نمایشگرها، مونیتورها و در کل تجهیزات پخش صوت و تصویر 

 مدیریت تابلوهای پیام رسان به بیماران ، همراهان آنها و بازدید کنندگان جهت آگاهی دادن به آنها 

 

 پرستار آن بخش(-خش توسط سرمدیریت بخشها )بصورت جداگانه و خاص هر ب

 مدیریت اتاقهای بیماران -2-8-8

 )تاسیساتی )کنترل سیستم روشنایی و برودتی هر اتاق متناسب با شرایط بیمار 
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 )نظارتی )کنترل وضعیت بیماران و همراه بیمار از ایستگاه پرستاری در زمانها خاص وتعیین شده 

 ت خدمات عمومی یا خاص هر بیمارسرویس دهی به بیمار  بوسیله سیستم های اطالع رسان جه 

 مدیریت راهروها -2-8-9

 )تاسیساتی ) کنترل روشنایی و دستگاههای تهویه مطبوع موجود در این فضاها 

 ) نظارتی) کنترل عبور و مرور پرسنل، بیماران و همراهانشان در این قسمتها 

 مدیریت تاسیسات موتورخانه ای : -2-8-11

  اتوماتیک  موتورخانهاستفاده از لوپها و فیدبکها جهت کنترل نیمه 

  استفاده از سیستمHMI جهت فرماندهی آسان و پیشگیری از فرمانهای خطا 

 مطلع شدن از خطاهای بوجود آمده در سیستم های کنترلی موتورخانه و رفع عیب سریع آنها 

 مدیریت سیستمهای مقابله با شرایط بحران : -2-8-11

 فضاهای بیمارستان و اطالع  تشخیص و اعالم حریق : تشخیص محل دقیق حریق در هریک از

رسانی به مسئولین ذیربط از وضعیت بوجود آمده چه در داخل بیمارستان و یا چه در خارج از آن 

 با استفاده از تجهیزات هوشمند مخابراتی.

  ،اجرای اقدامات پیش از اتفاء : راه اندازی سیستم های هشدار دهنده، باز کردن دربهای فرار

سیر های خروج، خاموش نمودن تاسیسات موجود در محل مانند روشن نمودن چراغهای م

 هوارسانها و دمنده ها و اقداماتی از این دست.

 اجرای سیستم اتفاء : راه اندازی پمپهای آبرسان و یا پخش گازهای مخصوص اتفاء در محیط 

  جوئی در انرژی و هزینهصرفها -2-9

کنترل ی ساختمان، یخودکار کنترل روشنا های مبا استفاده از سیست توانمی های هوشمنددر ساختمان 

نحو  به را هوشمند دیگر، مصرف انرژی یترلو متدهای کن کنترل دربها سیستم سرمایش و گرمایش،

تواند که می می باشدمجهز به یک زیرساخت ارتباطی قوی  ساختمان هوشمندداد. چشمگیری کاهش 

 شرایط گوناگونالعمل نشان داده و خود را با کسهای متغیر محیط عصورت مستمر نسبت به وضعیتبه
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صورت مؤثرتری دهد که از منابع موجود بهوفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می

 قابل توجهی عدددهد. در حال حاضر می افزایش بصورت چشمگیری استفاده کرده و امنیت و آسایش را 

ی هابسیاری از سازمان گردد که این امراملهای انرژی میصرف ح های جاری یک ساختمانهزینهاز 

مکان مدیریت و کاهش این مبالغ وا داشته را به بررسی شیوه های بهینه کردن و تا حد ادر دنیا  مختلف

 است.
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 دسترسی کنترل سیستم -3 فصل

منظور از یک سیستم کنترل دسترسی سیستمی است که بر پایه یکی از مکانیزم های شناسایی به 

 که با روش رمز شناسایی AC یگزینی یک قفل و کلید مکانیکی می پردازد. بطور مثال در یک سیستمجا

( PIN )  کار می کند ، با وارد نمودن یک رمز خاص قفل برقی متصل به چارچوب درب عمل نموده و

به رفع مشکل ذاتی قفل و کلید مکانیکی که  AC درب باز می گردد. بر مبنای این تعریف یک سیستم

همانا محدودیت تکثیر کلید است می پردازد. بطوریکه برای یک قفل فقط می توان یک کلید را مشابه 

سازی نمود و برای افراد مختلف استفاده کرد. بدیهی است که در صورت گم شدن هر کلید ، امنیت قفل 

 .خدشه دار می گردد

شناسایی مختلف به یک قفل و نیز سهولت حذف و مدیریت کلیدها از  سهولت اختصاص کلیدهای

می باشد . از طرفی در سیستمهای مکانیکی امکان  AC مهمترین مزایای بهره گیری از یک سیستم

استفاده از یک کلید برای چندین قفل وجود ندارد و به همین علت همواره باید تعداد زیادی کلید برای 

به کمک فقط یک کارت  AC مراه داشته باشیم در صورتیکه در یک سیستمه ار بهدربهای منزل و محل ک

 . یا تگ بدون تماس می توان به تمامی دربها دسترسی داشت

 به دلیل که باشد می آنها خاص شکل  شناسه کلید ها را باید در مقوله امنیت جست. AC مزیت دیگر

ه مختلف وجود ندارد. در صورتیکه شناس با کلید زیادی تعداد ساخت امکان قفل پیچیدگی از جلوگیری

تراشه راحتی با استفاده ذخیره سازی اعداد متفاوت در ه ، گوناگون ساختن کلیدها ب AC در سیستمهای

 کارت صورت می گیرد بطوریکه در ساده ترین این سیستمها حافظه
کلید مختلف می توان داشت .  626

به حداکثر می رسد بطوریکه نه تنها می  Mifare  هوشمند مانند امنیت با بکارگیری کارتهای بدون تماس

 توان گوناگونی کلیدها را در حد بسیار باال مانند
داشت بلکه امکان کپی کردن شناسه کارت نیز از بین  226

مزیت دیگر آن می باشد. تصور کنید که بجای  AC باز نمودن درب در یک سیستمسادگی .می رود

ن کلید و یافتن کلید مورد نظر و باز نمودن نسبتا وقت گیر قفل ، فقط با نشان جستجو در میان چندی

دادن کیف پول خود)که حاوی کارت بدون تماس می باشد( به کارت خوان درب را باز کنید. مقوله 

 سختی باز و قفل نمودن مکرر درب با روشهای سنتی در واقع امنیت آنها را نیز خدشه دار می سازد. 

ر ساختمان های بزرگ که روزانه افراد زیادی از آن بازدید می کنند و به آن رفت آمد دارند امروزه د

امنیت بخش هایی از ساختمان با توجه به کاربرد ویژه آن ها  مانند تاسیسات، سرور های داده، آسانسور 

این مناطق جزء های خاص، پشت بام ها ، اتاق مدیران و ... بسیار حائز اهمیت بوده و کنترل تردد در 

 چالش هایی است که عموما مدیران ساختمان ها جهت مدیریت صحیح با آن ها روبرو هستند.
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سیستم های کنترل دسترسی این امکان را به مدیریت ساختمان می دهد تا از ورود افراد نا خواسته به 

یری نماید.با برخی بخش های حیاطی ساختمان جلوگیری نموده و بروز برخی مشکالت احتمالی جلوگ

توجه به گسترش تکنولوژی روش های مختلف مانند کارت های هوشمند، اثر انگشت، تشخیص چهره و 

 مواردی از این قبیل می تواند ابزاراتی جهت کنترل تردد محسوب شود. 

 معرفی ساختار و تجهیزات  سیستم کنترل دسترسی  -3-1
روش های تشخیص در نهایت دارای یک سیستم کنترل دسترسی با وجود تنوع باال در خصوص انواع 

 مرحله تقسیم بندی کرد. 3ساختار مشترك می باشد که این ساختار را می توان در 

 شناسایی افراد  -3-1-1

 شناسایی افراد می تواند توسط تکنولوژی های گوناگون که در زیر به آن اشاره می شود صورت پذیرد.

 استفاده از رمز   -3-1-1-1

ی افراد وارد نمودن کد می باشد که غالبا در روی درب ها به صورت ساده ترین روش موجود در شناسای

قفل های رمز دار استفاده می شود که به دلیل امکان شناسایی رمز توسط افراد مختلف روشی امن 

 محسوب نخواهدشد.

  RFIDکارت های   -3-1-1-2

در خود جای دهد. این کارت ها دارای یک ریز تراشه داخلی بوده که می تواند اطالعاتی را به صورت کد 

برای هر فرد یک کارت تعریف می شود و بر اساس برنامه ریزی سیستم میزان سطح دسترسی وی نیز 

می توان به قابلیت تعریف چندین سطح دسترسی برای  RFIDتعیین خواهد شد. از ویژگی کارت های 

استفاده و برنامه ریزی  مناطق مختلف، امکان چاپ اطالعات مانند اطالعات پرسنلی ، نام شرکت و سهولت

 اشاره نمود.

 

 
 RFID یها کارت صیتشخ یها ستمیس نمونه:1-3شکل 
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 اثر انگشت  -3-1-1-3

با استفاده از حسگر های بیوالکتریک می توان اثر انگشت را به عنوان اطالعات شناسایی در سیستم 

توجه به تفاوت میان اثر انگشت افراد می توان این اطمینان را داشت که کنترل دسترسی تعریف کرد. با 

هیچ دو نمونه اثر انگشت با هم یکسان نبوده و امکان تقلب در آن وجود ندارد. این روش به وفور در حال 

 حاضر در سیستم های کنترل دسترسی و حضور و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد.

امکان سرقت کارت و سوء استفاده وجود  RFIDاین است که در روش  RFIDمزیت این روش بر روش 

 دارد و این امر در خصوص اثر انگشت صادق نیست.

 
 انگشت اثر صصیتشخ یها ستمیس نمونه:2-3شکل 

 تشخیص چهره  -3-1-1-4

های نوین در کنترل دسترسی ها می  همانند تشخیص اثر انگشت ، تشخیص چهره یکی دیگر از روش

 باشد که از سطح امنیتی باالیی بر خوردار است.

 

 
 چهره ییشناسا یها ستمیس نمونه:3-3شکل 
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در سیستم های کنترل دسترسی غالبا از تلفیق موارد فوق جهت باال بردن سطح امنیت سیستم استفاده 

 د. این امر موجب می شود امکان تقلب و یا سوء استفاده به صفر برسد.می شو

  پردازش اطالعات -3-1-2

اطالعات مربوط به هر شخص و سطوح دسترسی وی به صورت نرم افزاری تعیین و ذخیره می گردد. با 

ر شناسایی فرد توسط یکی از ابزار شناسایی ، سطوح دسترسی تعیین شده برای وی بررسی و اقدام الزم د

 این خصوص انجام می پذیرد.سیستم پردازشی می تواند دارای دو حالت متمرکز و یا مجزا باشد.

در سیستم متمرکز از یک کنترلر اصلی جهت ثبت داده ها و سطوح دسترسی استفاده می شود . سیستم 

کی به های شناسایی فوق به عنوان ورودی و رله های داخلی آن جهت فرمان به انواع قفل های الکتری

عنوان خروجی در نظر گرفته می شود و کلیه پردازش ها در آن صورت می گیرد. در شکل زیر نمونه 

 هایی از انواع کنترلر های متمرکز نشان داده است.

 
 کنترلر متمرکز نمونه: 4-3شکل 

 ه صورت زیر نام برد.ویژگی های کنترلر متمرکز فوق را می توان ب

 .دارای پردازنده داخلی جهت افزایش سرعت پردازش و بدون نیاز به هاست و سرور پردازنده مجزا 

  پشتیبانی از دو پروتکلRS485  وTCP/IP  جهت انتقال اطالعات با سایر کنترلر ها و نرم افزار

 های مانیتورینگ.

  ت کار31111اثر انگشت، 3111امکان تعریف و ذخیره سازیRFID  رخداد در  011111و

 سیستم.

 .امکان اتصال انواع سیستم های شناسایی که در باال به آن ها اشاره شد 

 . دارای رله خروجی جهت فرمان به قفل برقی و فعال سازی آالرم 

 .دارای ورودی جهت بررسی وضعیت در و کلید خروج 

 دارای مدل های متنوع جهت کنترل یک تا چهار در به صورت مجزا. 

 .دارای امکان برنامه ریزی متنوع جهت عملکرد های مختلف در مواجه به کاربران مختلف 

 .امکان اتصال سنسور جهت بررسی وضعیت درب 

 .امکان مانیتور وضعیت درب از طریق نرم افزار های مانیتورینگ 
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  ساختار شبکه -3-1-2-1

سایی، قفل ها، دوربین ها و ساختار اتصال تجهیزات کنترل دسترسی به یکدیگر و نیز با سیستم های شنا

 سیستم مانیتورینگ در شکل نشان داده شده است.

 
 اتصاالت نحوه و شبکه ساختار:5-3شکل 

 

 ارسال فرمان های خروجی  -3-1-3

ت به اجرای با توجه به نوع کنترلر انتخاب شده پس از شناسایی فرد و بررسی دسترسی توسط سیستم نوب

فرمان باز شدن درب و یا جلوگیری از باز شدن آن می باشد. این فرمان ها توسط رله های موجود در 

 کنترلر ها صورت می پذیرد که به قفل درب ها داده می شود و آن ها را کنترل می کنند.

رب های انواع مختلف قفل های برقی که بر روی درب های چوبی و فلزی نصب می شوند، راهبند، د

شیشه ای برقی و درب های پارکینگی همگی می توانند از جمله تجهیزاتی باشند که از طریق خروجی 

 کنترلر ها فرمان پذیرفته و کنترل شوند.

 نرم افزار مانیتورینگ و کنترل  -3-1-4

یکی از مهمترین امکاناتی که سیستم کنترل دسترسی در اختیار مدیر ساختمان قرار می دهد 

عیت بخش های مختلف می باشد. ویژگی های نرم افزار کنترل دسترسی به شرح زیر می مانیتورینگ وض

 باشد.

 .ظاهر ساده و قابل فهم برای کلیه کاربران و امکان درج اطالعات به سادگی 

 .امکان اتصال سیستم شناسایی اثر انگشت جهت تعریف کاربر 

  در زمان بررسی وضعیت فضا ها.امکان درج تصویر اشخاص در فرم اطالعات و نمایش تصویر وی 

 .امکان کنترل درب ها و آالرم ها ی هر در با کلیک بر روی هر در و فعال سازی ویژگی مورد نظر 
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 .امکان برنامه ریزی ساده و انتخاب سطوح دسترسی 

 .امکان ایجاد فایل پشتیبان از اطالعات 

 جوی یک شخص خاص.ثبت تمامی رخداد های سیستم جهت بررسی های آینده با قایلیت جست 

 .قابلیت ارتباط با سیستم دوربین های امنیتی 

 . قابلیت بررسی و مانیتورینگ سیستم از طریق اینترنت 

 )امکان نمایش نقشه ساختمان و افراد هر بخش از ساختمان ) مشابه تصویر 
 

 
 ستمیس در شده ثبت رخداد و نظر مورد رشخصیتصو ساختمان، نقشه شینما لشام نگیتوریمان افزار نرم: 2-3شکل 

ر هر بخش از ساختمان وضعیت هر در به صورت آنالین مطابق تصویر زیر نمایش داده خواهد شد. که د

 این وضعیت ها شامل موارد زیر می شوند.

 فعال شدن آالرم درب 

 باز بودن درب 

 زمان بسته شدن در 

 بسته بودن درب 

 فنی در سیستم نقص 

 نصب نبودن سنسور درب 

 غیر فعال بودن درب 
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  افزار نرم در درب تیوضع نیآنال  شینما: 7-3شکل. 

 کنترل سطوح دسترسی آسانسور ها -3-2

ر می توان آسانسور در کل ساختمان، با استفاده از سیستم کنترل دسترسی آسانسو 2با توجه به وجود 

تردد افراد را در بین طبقات مختلف محدود و کنترل نمود. در این سیستم بر اساس تعریف هایی که از 

پیش صورت می گیرد به هر فرد، پرسنل و یا میهمانان دسترسی ویژه ای داده می شود که در زمان ورود 

تم بر روی هر آسانسوری قابل به آساسنسور تنها دستیابی به طبقه های مجاز میسر خواهد شد. این سیس

 پیاده سازی بوده و از نظر کاهش ترافیک آسانسور ها بسیار موثر می باشد.
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 دوربین های مدار بسته -4 فصل

از گذشته تا به امروز نگهبانی و پاسداری از بناها و اماکن عمومی و خصوصی که در آنها اشیاء و اسناد 

هستند. این اماکن با گستردگی خاص خود در تمامی  قیمتی نگهداری میگردد از اهمیت باالیی برخوردار

زمینه های شهری، مالی، نظامی ، سیاسی و استراتژیک موجب میگردند تا تمهیدات خاصی در بوجود 

آمدن امنیت و حفاظت برای این اماکن در نظر گرفته شود. از سوی دیگر در بسیاری از اماکن نیاز به 

وان با نظارت بر عملکرد زیرمجموعه های سیستم که خود میتواند برقراری سیستم نظارتی میباشد تا بت

مشتمل بر عوامل انسانی، عوامل محیطی متغیر، عوامل مکانیکی همچون ماشین آالت موجود در یک خط 

تولید و یا حتی عملکرد نظارتی بر وضعیت زیست محیطی جانوران مانند دام و طیور و انواع مختلفی از 

د، بتوان بطور کامل و جامع به کنترل تک تک فرآیندها پرداخت تا در نهایت این دست مثالها باش

 مجموعه بتواند به خروجی مطلوب خود دست یابد.

 

الزم بذکر است که گستردگی برخی از سیستمها نیز باعث میگردد تا بجای آنکه بخواهیم با صرف وقت و 

توانیم با استفاده از یکسری از تجهیزات نیروی انسانی بیشتر نظارت را بصورت کامل انجام دهیم، ب

هوشمند عالوه بر باال بردن سرعت عمل در نظارت، بصورت متمرکز و از یا چند نقطه، از نزدیک یا دور به 

محل مورد نظر عمل نظارت و اعمال فرامین را در جهت رسیدن به هدف مشخص سیستم ارائه داشته و 

 نائل آییم. براحتی و با کمترین هزینه به اهداف خود

یکی از راههایی که در جهت ایجاد سیستم نظارتی و امنیتی در اماکن و مکانهای مختلف مورد استفاده 

قرار میگیرد استفاده از تجهیزات ضبط و پخش تصاویر بصورت زنده و در لحظه میباشد که به آن سیستم 

دوربینهای خاص با قابلیتهای ( گفته میشود. در این سیستم با نصب یکسری CCTVدوربین مدار بسته )

و برقراری یک شبکه انتقال  -که در ادامه در مورد هریک به تفضیل توضیح داده خواهد شد -مختلف

تصویر و برقراری مرکزی جهت ضبط، کنترل و نظارت بر دوربینها میتوان بدون نیاز به حضور فیزیکی در 

 داشت. هریک از محل های مورد نظر براحتی بر تمامی آنها تسلط

الزم بذکر است که تصاویر ضبط شده آرشیو میگردند و خود میتوانند اسنادی از وقوع یک یا چند پروسه  

مطلوب ویا نامطلوب باشند. با استفاده از برنامه های کاربردی میتوان بر روی هریک از تصاویر ضبط شده 

 ه در پروسه یا محل تحت نظر پی برد.پردازشهایی را انجام داد تا بتوان به کوچکترین زوایای وقوع حادث
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آشنایی با انواع دوربین های  -4-1

 مدار بسته

دوربینها از لحاظ نحوه ضبط و ارسال تصویر به 

 تقسیم میگردند.  دیجیتال ) تحت شبکه(و آنالوگ دو دسته 

ورت را تشکیل میدهند. این دوربینها بص CCTVدوربینهای آنالوگ اولین نسل از دوربینهای سیستم 

تصاویر را ضبط و به پنل مرکزی مرتبط  UHFو  VHFپیوسته و در قالب سیستمهای تصویر برداری 

جهت ذخیره سازی ، پردازش و کنترل ارسال میدارند. این دوربینها نیز خود از دو نوع ثابت و متحرك 

 تشکیل میگردند.

و یا متمرکز  (WIDE)رت گسترده دوربینهای ثابت با زاویه دید موثر لنز دوربین که خود میتواند بصو

(TELE) .طراحی و در نظر گرفته شده باشد به تصویربرداری بپردازند 

درجه ای  321دوربینهای متحرك نیز با تجهیزات حرکتی که به دوربین اضافه میگردند توانایی چرخش 

 درجه ای بصورت عمودی را دارا میباشند. 621بصورت افقی و نیز چرخش 

 DVR (Digital Videoبنام یر برای ذخیره به مرکز کنترل که در آنجا دستگاهی در نهایت تصاو

Recording) .ارسال میگردد تا تصاویر بر روی آنها ضبط و ذخیره میگردد 

دوربینهای دیجیتال که با نام دوربینهای تحت شبکه نیز نامگذاری میگردد در واقع خود قابلیت پردازش 

تبدیل نموده و بر  TCP/IPها تصاویر را بصورت پاکتهای دیتایی تحت پروتکل اولیه را دارند. این دوربین

روی شبکه ارسال میدارد. کاربران میتوانند از طریق کامپیوترهای دارای کارت شبکه، تبلتها و یا حتی 

 گوشی های تحت شبکه وب تصاویر را براحتی مشاهده نمایند.

میتوان تصاویر ارسالی از  NVR (Network Video Recording)درنهایت میتوان با استفاده از دستگاه 

 تک تک دوربینهای تحت شبکه را ضبط، پردازش و ذخیره سازی نمود.
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 انواع دوربینهای دیجیتال: -4-1-1

بطور کل دوربینهای تحت شبکه با توجه به عملکرد آنها 

 به سه دسته زیر تقسیم میگردند:

 دوربین های تحت شبکه ثابت -

 شبکه ثابت دام دوربین های تحت -

 PTZدوربین های تحت شبکه  -

 دوربین های تحت شبکه دام  -

 دوربینهای دیجیتال تحت شبکه ثابت : -4-1-2

این دوربینها شامل یک بدنه و یک پایه جهت استقرار 

دوربین میباشد. این دوربینها شباهت ظاهری زیادی با دوربینهای آنالوگ داشته و در بعضی از اماکن که 

نظارتی می باشد بسیار پرکاربرد میباشد. امتیاز دیگر  -بین جهت رعایت نکات حفاظتینیاز به رویت دور

این نوع دوربین قابل تعویض بودن لنز آنها میباشد که دست کاربر را جهت استفاده از بهترین و موثرترین 

 لنز باز میگذارد.

ه میتواند به دوربین صدمه .پوارد در بعضی از مکانها که آلودگی، باران و یا مواردی از این قبیل شرایط ک

 استفاده میگردد تا بتوان از دوربین بیشترین حفاظت را انجام داد. HOUSINGنماید از جعبه هایی بنام 
  

 

 

 دوربینهای دیجیتال تحت شبکه ثابت دام : -4-1-3
می باشد که از یک حفاظ  Mini Domeنام دیگر این دوربینها 

است. این دوربینها کروی و یک دوربین ثابت تشکیل شده 

قابلیت چرخش به هرجهت را داشته و پس از تنظیم آنرا 

میتوان ثابت نمود. از مزایای این نوع دوربین آن است که 

ساختاری یکپارچه و مستقل دارد و این خود باعث میشود که 

افراد متفرقه نتوانند آنرا دستکاری نموده و یا جهت آنرا تغییر 

دوربینها لنز غیر قابل تعویض آن دهند. اما از معایب این 

میباشد و در برخی از آنها اگر بتوان لنز را تغییر داد ابعاد لنز 

باید بگونه ای باشد که در پوشش کروی این نوع دوربین جا 
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 گردد.

 : PTZدوربینهای دیجیتال تحت شبکه  -4-1-4

ت کنترل دستی و این دوربینها قابلیت حرکت افقی، عمودی و همچنین زوم اپتیک و دیجیتال بصور

میتواند افراد را تعقیب نماید. این دوربینها  PTZاتوماتیک دارند. در حالت کنترل دستی، یک دوربین 

درجه ای بصورت کامل هستند و در کل برای حرکت  321جهت دید مشخصی دارند و فاقد امکان حرکت 

 برار میباشد.  62تا  08اتوماتیک دائمی ساخته نشده اند. زوم اپتیک این دوربینها نیز بین 

 دوربینهای دیجیتال تحت شبکه دام : -4-1-5

درجه ای خود، با دوربینهای دام ثابت دارای مزایای مشترکی هستند  365این دوربینها منهای قابلیت چرخش 

از جمله پوشش مستقل و یکپارچه و اینکه نقطه دید آنها غیر قابل رویت میباشد. در مقایسه با دوربینهای 

PTZ درجه ای پیوسته داشته و میتواند برای مدت طوالنی بدون آنکه آسیبی  365وربین قابلیت حرکت این د

به مکانیزم حرکت داخل آن برسد حرکت و چرخش داشته و زوم 

 GUARD کند. با ارائه نقاطی بصورت پیش فرض میتوان یک   

TOUR  بوجود آورد که دوربین بطور پی در پی این نقاط را

اد. با این کار یک دوربین دام میتواند کابردی نمایش خواهد د

برابر با ده دوربین ٍابت تحت شبکه داشته باشد. زوم اپتیک 

برابر است اما زومهای باالی  35تا  12دوربین های دام معموالٌ بین 

برابر در محیط های باز عمالً کاربرد ندارد زیرا جریان هوا و  25

 استفاده می نماید. وزش باد تصویر ضبط شده را غیر قابل

آشنایی با اجزای سیستمهای دوربین  -4-2

 مداربسته

 قسمت کلی و مجزا از هم میباشد که عبارتند از: 2همانطور که میدانید یک سیستم مداربسته شامل 

 دوربینها -0

 بستر انتقال -6

 مرکز کنترل هوشمند -3

 مونیتورینگ -2

حال در این قسمت به انواع  در قسمت قبل بصورت مفصل در خصوص دوربینها توضیحاتی ارائه شد.

بسترهای انتقال میپردازیم. همانگونه که ذکر شد انتقال تصاویر و دیتا به دو صورت آنالوگ و دیجیتال 

 صورت میپذیرد که در هریک نیاز به یکسری تجهیزات میباشد.
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 انتقال تصویر در قالب آنالوگ : -4-2-1

وش باسیم )وایرینگ( و بیسیم  ) وایرلس( استفاده برای انتقال تصاویر گرفته شده در این فرمت از دور ر

مگاهرتز عمل  211میگردد. در روش وایرینگ از کابلهای کواکسیال با مقاومت پایین و تحت فرکانس 

انتقال صورت میگیرد. در این روش طول کابل و نوع ان بسیار موثر میباشد که درکل به انواع زیر تقسیم 

 میگردد:
A : RG 59 = MAX 700 m 
B : RG = MAX 1000 m 
C : RG 211 = MAX 1300 m 

در نوع دیگر از انتقال تصویر بصورت وایرینگ از جفت سیمهای بهم تابیده استفاده میگردد که در این نوع 

متر انتقال  011مگابایت بر ثانیه این نوع سیم حداکثر میتوان تا متراژ  2از انتقال به علت پهنای باند 

در روش انتقال دیتا بصورت وایرلس میتوان از بیسیمهای دارای مجوز از سازمان  تصویر انجام داد.

متر  011ارتباطات رادیویی برای انتقال دیتا و تصویر آنهم تحت فرکانسهای خاص و با محدودیت فاصله از 

یک  کیلومتر را تحت پوشش قرارداد. از دیگر محدودیتهای این سیستم آنست که تنها قابلیت انتقال 6تا 

 تصویر را در این حالت دارد.

 انتقال تصویر در قالب دیجیتال :  -4-2-2

برای انتقال تصاویر دیجیتال نیز همچون آنالوگ نیز میتوان از دو روش وایرینگ و وایرلس استفاده 

به سیگنال  Media Convertor To TCP/IPنمود.در این روش ابتدا تصاویر با استفاده از کارتهای تبدیل  

در روش انتقال  تبدیل شده و سپس انتقال می یابند. Access Code IPا کد دسترسی دیجیتال ب

مخصوص شبکه و یا حتی کابلهای  UTPدیجیتال باسیم از جفت سیمهای بهم تابیده شده و یا از کابلهای 

ه را مگابیت برثانی 011روش جفت سیمه قابلیت انتقال دیتایی با پهنای باند  فیبر نوری استفاده میگردد.

استفاده میگردد  UTPمتر دارا میباشد . حجم دیتا وقتی از کابلهای  611برای مسافتهای ماکزیمم 

به  مگابیت بر ثانیه نیز افزایش یابد که این خود باعث بال رفتن کیفیت تصویر میگردد. 061میتواند تا 

ت بر ثانیه ارسال نمود . از این مگابی 611واسطه استفاده از بستر فیبر نوری میتوان پکتهای دیتایی را تا 

تصویر همزمان همراه با دیتای فرامین کنترلی که به دوربین ارسال  06پهنای باند میتوان برای انتقال 

 میگردد و نیز برای انتقال صوت با بهترین کیفیت استفاده نمود.
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 مرکز کنترل هوشمند: -4-2-3

رکز توسط دستگاههای کنترل ، پردازش تصویر  پس از انتقال تصاویر از دوربینها، تمامی دیتاها در یک م

و ذخیره سازی جمع آوری میگردد. در این مرکز با استفاده از ابزارهای کنترل با دوربینها ارتباط برقرار 

شده و برای ثبت تصویر بهتر با نکات کاربردی بیشتر عملیات زوم ، تغییر زاویه دید و ... انجام میپذیرد. 

 رکز استفاده میگردند به قرار زیر می باشد :تجهیزاتی که در این م

 

 دستگاه ذخیره سازی تصاویر : -4-2-3-1

نام دارد. از قابلیتهای این دستگاه،  NVRو در سیستم دیجیتال  DVRاین دستگاه در سیستم آنالوگ 

ضبط تصاویر بصورت زنده، قابلیت فشرده سازی تصاویر برای کمتر شدن حجم تصاویر، کیفیت باالی 

اده از هارد دیسک داخلی با ظرفیت باال، قابلیت نصب هاردهای ذخیره سازی بیشتر، قابلیت تصویر، استف

BackUp .گیری از دیتاها و... میباشد 

 دستگاه کنترل کننده حرکت دوربینها : -4-2-3-2

با استفاده از این دستگاه میتوان براحتی دوربینهای متحرك و تصاویر را پردازش نمود تا در نهایت بهترین 

 ترین تصاویر را جهت تهیه سند بکار برد.و واضح

 مونیتورینگ : -4-2-3-3

بوسیله نرم افزار میتوان تصاویر هریک از دوربینها را دید، آنها را با کیفیت باال و مطلوب بصورت دیجیتالی 

بطور دائم و یا طبق برنامه ای زمانبندی شده ثبت و ضبط نمود. وجود حالتهای مختلف برای ضبط، از 

و یا پس از  (Motion Detection)مانبندی شده، یا در اثر وجود حرکت روی تصویر جمله دائمی و ز

برقراری ارتباط با سیستم های حسگر محیطی از جمله تواناییهایی است که نرم افزار در اختیار کاربر قرار 

سانی با استفاده از پروتکل های استاندارد، انجام تنظیمات الزم، بروز ر IPمیدهد.تخصیص اتوماتیک 

سیستم عامل مرکزی دوربینها، نمایش وضعیت ارتباط با دوربین ها، مدیریت تعداد نامحدود دوربین نیز 

 مواردی هستند که نتیجه استفاده از این سیستم را بهبود می بخشد.
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 :  هوشمند کنترل پارکینگ سیستم -5 فصل

(، PMSت پارکینگ)سیستم هوشمند پارکینگ می تواند از بخش های مختلفی مانند سیستم مدیری

 ( تشکیل گردد.PVTSو سیستم یابنده خودرو ) (PGS)سیستم راهنمای پارکینگ

 سیستم مدیریت پارکینگ -5-1

جهت مدیریت هزینه های خودرو ها در پارکینگ استفاده می شود که به  JSE TICKETابتدا از دستگاه 

صدور مجوز ورود  و خروج  بدون تماس هوشمند و یا کارت بارکد دار جهت IC/IDهر خودرو یک کارت 

از پارکینگ داده می شود. همچنین یک تصویر از ماشین ثبت خواهد شد که این مورد در سیستم کنترل 

خروج در پارکینگ مورد استفاده قرار خوهد گرفت. این سیستم همچنین به صورت  -اتوماتیک ورود

بی بر حسب هزینه هر ساعت برای ماشین های موجود در پارکینگ صورت حسا onlineاتوماتیک و 

پیشرفته و تکنولوژی تصویر  IC/IDمحاسبه می کند در عین حال این سیستم با استفاده از کارت های 

 برداری سرعت باال و ذخیره تصویر می تواند از لحاظ عملکردی ارتقا پیدا کند.

 نحوی عملکرد این سیستم به این صورت است:

و یا افرادی که به صورت ماهانه پرداخت انجام می دهند  VIPافراد  وقتی ماشینی وارد پارکینگ می شود؛

خود را در قسمت جلو کارت خوان بکشند. بعد از معتبر دانستن کارت موانع برداشته  IC/CDباید کارت 

خواهد شد و ماشین وارد می شود. بعد از ورود ماشین راه بند پایین آورده می شود. جهت کاربران موقت 

کارتی تحویل خواهد گرفت. و بقیه موارد به صورت مشابه رخ خواهد  Card Buttonفشار دادن راننده با 

 داد.

زمانی که ماشین می خواهد از پارکینگ خارج شود. برای کاربرهای ویژه دوباره کارت کشیده خواهد شد. 

داده می شود که  اعتبار کارت سنجیده می شود در صورت معتبر بودن راه بند باال برده می شود و اجازه

ماشین خارج شود در غیر این صورت راه بند پایین می ماند تا هزینه در کارت مددا شارژ گردد. برای 

کاربرهای معمولی راننده بارکد کارت تحویل گرفته شده را به متصدی خواهد داد، متصدی از روی بارکد 

ز پارکینگ خارج خواهد شد. هنگامی که کارت را خواهد خواند و هزینه را دریافت خواهد کرد و ماشین ا

ماشین به سمت در خروج حرکت می کند دوربین های از ماشین عکس خواهند گرفت و در کامپیوتر 

مرکزی دخیره خواهند کرد و این عکس را با بارکد خوانده شده مقایسه می کنند و اعتبار آن را می 

 سنجند.

کنترلر جهت کنترل   JSE TICKETپارکینگ به یک همانطور که به استحضار رسید هر سیستم کنترل 

دیجیتالی برای باز و بسته کردن ورودی و  JIE WEI IIورود و خروج ماشین ها نیاز دارد. از یک راه بند 
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جهت جمع آوری هزینه های پارکینگ استفاده می شود. سیستم مدیریت  JSPJ1153Aخروجی و از 

تواند نصب شود.در این سیستم کلیه عملیات ورود، خروج  مرکزی و سرور دیتا بیس روی هر سیستم می

 و دریافت هزینه از طریق سیستم و بدون نیاز به کاربر انجام می پذیرد. 

 

 

 سیستم راهنمای هوشمند  -5-2

سیستم راهنمای هوشمند ، سامانه ای است جهت جمع آوری اطالعات پارکینگ با هدف بهبود کیفیت 

ها در ابعاد بزرگ به منظور در اختیار داشتن اطالعات فضاهای خالی مدیریت که معموال در پارکینگ 

مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم نه تنها جهت هدایت رانندگان به فضاهای خالی استفاده می  

 شود ه بلکه مدیر پارکینگ را از فضاهای خالی موجود به صورت لحظه ای آگاه می سازد.

ر تشخیص تردد و تعداد خودرو ها و فضاهای خالی به دو صورت عمل می سیستم هدایت پارکینگ از نظ

نماید.در طرح اول تنها تعداد خودرو های موجود در هر طبقه در ورودی و خروجی طبقه و همچنین در 

نرم افزار نشان داده خواهد شد.در این طرح با استفاده از سنسور های تشخیص دهنده ی جهت حرکت 

های وارد شونده و یا خارج شونده از هر طبقه را می توان مشخص نمود و بر روی خودرو ،تعاد خودرو 

نمایشگر های هر طبقه نشان داد. این طرح از نظر هزینه ها به دلیل عدم نیاز به نصب سنسور حضور در 

 هر پارکینگ نسبت به طرح دوم بسیار ارزان قیمت تمام خواهد شد و زمان نصب کمتری نیز خواهد برد.

طرح دوم که بسیار جامع تر بوده با استفاده از سنسور در هر فضای پارك خودرو حضور آن تشخیص  در

داده شده و عالوه بر اعالم از طریق المپ های رنگی)سبز  و قرمز( در محیط پارکینگ در نرم افزار نیز 
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به راننده نشان  نمایش داده خواهد شد و به صورت دقیق در تابلو های راهنما آدرس اولین فضای خالی

داده می شود. هزینه اجرا و مدت زمان نصب این سیستم با توجه به تعداد باالی سنسور آن نسبت به 

 طرح اول بیشتر می باشد.
 

 

 (PVTS)سیستم یابنده خودرو -5-3

با هدف کمک به کاربران پارکینگ به منظور یافتن راحت تر محل پارك خودرو بر  PVTSسیستم 

رد استفاده قرار می گیرد. این سیستم با استفاده از دوربین های نصب شده بر روی اساس شماره پالك مو

هر فضای پارك تعیین می کند که کدام خودرو در کدامین فضای پارك قرار گرفته است. سیستم با وارد 

شدن شماره پالك هر خودرو توسط کاربر نزدیک ترین مسیر رسیدن به خودرو را مشخص کرده و نمایش 

 هد. می د

 نمایی از تجهیزات این سیستم در زیر نشان داده شده است 



 (خاص سهامی)پارس هوشمند مهندسی شرکت
 

 

      66162262:فکس     66106122:تلفن      01 واحد -3طبقه   -62 پالك  -شرقی ناهید خیابان  - (جردن) آفریقا بلوار:   آدرس

 

22 

 

 
 



 (خاص سهامی)پارس هوشمند مهندسی شرکت
 

 

      66162262:فکس     66106122:تلفن      01 واحد -3طبقه   -62 پالك  -شرقی ناهید خیابان  - (جردن) آفریقا بلوار:   آدرس

 

26 

 

 بهینه سازی مصرف انرژی -6 فصل

 بررسی میزان مصرف انرژی به تفکیک کاربری  -6-1

-نمودار زیر نشان دهنده میزان مصرف انرژی در قسمت های مختلف است؛ که با توجه به آن مشاهده می

است که به تنهایی از بخش حمل و نقل و صنعت بیشترین میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان  شود

هم بیشتر است. نکته قابل توجه تر این است که در بخش های بیان شده در نمودار زیر؛ بخش ساختمان 

آید. پس بیشترین میزان مصرف انرژی در کشور عزیزمان ایران در بخش بخش غیر مولد به حساب می

 طلبد.ی را میی خود نگاه ویژهغیر مولد است که به نوبه

 

ساختمان
20 

صنعت

66 

حمل و 

نقل

62 

کشاورزی

4 

 2غیره 

نمودار مصرف انرژی در ایران
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طی آخرین فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در سازمان بهینه سازی مصرف انرژی سابا در زمینه نتایج 

استفاده از سیستم های هوشمند در کنترل روشنایی ساختمان بر اساس تصویر نامه به شماره مورخ ، 

درصد کاهش مصرف انرژی  38تا  سیستم هوشمند توانسته است با کنترلی دقیق تنها در بخش روشنایی

 الکتریکی را به دنبال داشته باشد.

این مورد تنها در بخش روشنایی محاسبه شده است، حال آنکه استفاده از سیستم های هوشمند در سایر 

 بخش ها مانند تهویه متبوع نیز می تواند تاثیر چشمگیری در کاهش مصرف انرژی داشته باشد. 

ند منجر به جلوگیری از بروز خطاهای کاربری می شود که گاها به صورت استفاده از سیستم هوشم

سهوی منجر به مصرف بی رویه انرژی می شود. در بسیاری از اماکن اداری که در آن سیستم های سنتی 

مورد استفاده قرار می گیرد نظارت دقیقی بر مصرف انرژی وجود ندارد. موارد بسیاری اتفاق افتاده است 

ج از ساعات اداری چراغی روشن مانده و یا فن کویلی خاموش نشده است. سیستم هوشمند که در خار

اجازه نمی دهد روشنایی بیش از حد نیاز در فضا ایجاد شود و یا در زمان فعال بودن سیستم تهویه 

 متبوع، پنجره ای باز بماند .

ا سیستم هوشمند را جهت بهینه سازی با استفاده از راه کار های بسیار ساده می توان با کمترین هزینه ه

 مصرف انرژی به کار گرفت و در هزینه های جاری سیستم کاهش چشمگیری را مشاهده نمود.
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 ( Voipتلفن های تحت شبکه ) -7 فصل

 استفاده از تلفن های تحت شبکه جایگزینی مناسب برای تلفن سانترال -7-1

داخلی از سیستم سانترال استفاده می شود غالبا در بیمارستان های قدیمی جهت ایجاد شبکه مخابراتی 

که عالوه بر ایجاد مشکالت ویژه در تعمیر و نگه داری به دلیل افزایش حجک سیم ها در اتاق مخابرات به 

 VOIPنسبت تلفن های تحت شبکه از امکانات بسیار محدودی برخوردار است. ویژگی های سیستم 

ی تواند به صورت کامل یا با بهره گیری از برخی امکاناتش بیمارستانی در ادامه شرح داده شده است که م

 مورد بهره برداری قرار گیرد

 در طرح پیشنهادی بیمارستانی ویژگی هایی سیستم به شرح زیر است

 امکان تعریف یکسان شماره اتاق و شماره تلفن

 (امکان تعریف شماره های سریع جهت مکان های ویژه همچون ایستگاه )

تاری ، حراست و ...پرس

  امکان تعریف سطوح دسترسی جهت ارائه خدمات تماس با خارج از بیمارستان و صدور

قبض هزینه مکالمه در زمان تسویه حساب بیمار

 امکان تعریف سطوح دسترسی در تماس بین اتاق بیماران

 امکان فعال سازی سرویس انتقال تماس به خط دیگر و یا پست صوتی توسط بیمار

 ان تغییر اتاق بدون تغییر شماره تلفن آن امک

  امکان فعال سازی  جهت سیستم تلفن) در زمان هشدار های صوتی مانند هشدار

حریق و تماس سطوح باال این مورد باید لغو گردد(

 در زمان بحران  امکان تعریف هشدار های صوتی و پخش از طریق سیستم تلفن هر اتاق

ن بوجود آمده و اطالع رسانی سریعبه منظور مدیریت بهتر بحرا

 و یا از طریق پرستاری امکان تنظیم ساعت بیدار باش بر روی گوشی تلفن توسط بیمار

  امکان اختصاص پست صوتی در زمان ورود به بیمارستان برای هر بیمار

 امکان حفظ پست صوتی بیمار در صورت انتقال اتاق در نظر گرفته شود

 تی بیمار در زمان انتقال اتاق به بیماری دیگرامکان حفظ یا حذف پست صو

 اغلب زبان های رسمی دنیا در منو های تلفن و منشی تلفنی سیستم همچون  پشتیبانی

زبان عربی، فارسی و انگلیسی با توجه به ملیت بیمار و قابلیت گسترش به زبان های 

دیگر بر اساس نیاز
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 دارای سیستم آهنگ انتظار ویژه

  بان های تفاوتبه زمنشی تلفنی

 امکان تعریف بیعانه و پرداخت هزینه هابه صورت تلفنی از داخل اتاق

  ان و پرسنل بیمارامکان ذخیره مکالمات برای

  قابلیت مدیریت میزان مکالمات واحد های مختلف و تهیه الگو های مدیرتی به منظور

کسب اطالع از روند فعالیت یک بخش
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 پروژه های اجرایی در ایران -8 فصل

عدادی ازپروژه های به اتمام رسیده و در دست اجرای شرکت مهندسی هوشمند پارس در ت

تامین و ارائه تجهیزات و نصب و برنامه ریزی  –نظارت  –طراحی  –تمام شهرهای ایران مشاوره 

 پروژه های :

 

 ای مسکونی:آپارتمان ه -8-1

 

 شرکت سرمایه گذاری  ،پروژه مسکونی چناران

  مسکن تهران

  واحدی  نیاوران،سلطانی  15ی مسکون 

   واحدی پاسداران ، دروس   15مسکونی 

  واحد مسکونی پارک مینیاتور 

   واحد مسکونی دوبلکس الهیه ، فلسطین 

   واحدی  ارغوان  52واحد مسکونی مجتمع– 

 فرمانیه 

  محمودیه –واحدی 5مسکونی 

   واحدی، آجودانیه  15مسکونی 

   گلستان  –واحدی نیاوران  15مجتمع مسکونی

 شمالی   

   واحدی ،لویزان  27مسکونی 

  نیاوران  –مجتمع مسکونی عظیم تندیس 

  صاحبقرانیه –مجتمع مسکونی نیاوران 

  گیتی  –مجتمع مسکونی جردن 

  واحد، الهیه  15مسکونی 
 واحد مسکونی جردن ، گیتی 
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  واحد مسکونی ،فرمانیه 
 مجتمع مسکونی ،کامرانیه 
 نور   –ر مجتمع ویالیی شهرک آبی کنا 

  طبقه ای وزراء 7مجتمع عظیم اداری 
  مسکونی تریبلکس، سعد آباد 
  فردیس –مسکونی ویالیی کرج 
  واحدی ،سعادت آباد 45مسکونی 
  قیطریه،واحدی  2مسکونی 

  نیاوران –مجتمع مسکونی الگانت 
  کامرانیه شمالی –واحد مسکونی 

  واحدی کیش  655 –واحدهای مسکونی برج دانا 

  پسیان  –واحدی  5مسکونی 

 پنت هاوس برزگ برج پارسا، الهیه 

  نیاوران –واحدی  5مسکونی 

  بام یاسر –مجتمع مسکونی البرز 

  قم –واحدی  6مسکونی 

  الهیه –واحدی  5مسکونی  

 مشاعات مسکونی فرمانیه ، تاجیکی 

 مجتمع عظیم بام البرز، نیاوران 

  کرج –مجتمع مسکونی عظیمیه 

  ورانواحدی ، نیا 12مسکونی 

 

 ویالهای مسکونی : -8-2

 

  لواسان  –ساختمان ویالیی 

 ساختمان ویالیی ،  رامسر 

  شهرک غرب  –ویالی شخصی تریبلکس 

  متل قو  –ساختمان ویالیی 
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  نیاوران  –مسکونی ویالیی 

  نوشهر –ساختمان ویالیی 

 

 

 و تجاری: های اداریساختمان

 

   سازمان هواشناسی کشور 

  وزراء ،اداره ساختمان بانک شهر  

  ساختمان عظیم دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 

  استان خراسان جنوبی ) بیرجند (  –ساختمان عظیم اداری بانک مسکن 

   مجیدیه شمالی  –قلم چی  –ساختمان آموزشی سرای دانش 

   ساختمان دیتا سنتر موبایل 

  ساختمان اداری کارخانه آذران پالستیک 

  ال آبادواحد اداری بزرگ ،جم 

  بلوار امام –لواسان  –ساختمان اداری 

 ساختمان اداری شرکت هیوندای 
  جردن –برج عظیم اداری پارس 
   واحدی زعفرانیه   37مجتمع اداری  

 
 

    واحدی ،جردن   16مجتمع اداری  

 ساختمان اصلی فرودگاه مهرآباد  

 سالن همایش های ساختمان تصفیه خانه آب جنوب ، شهرری 

 هنگی هنری کهکشان نور، یوسف آبادموسسه فر 

  سازمان نقشه برداری کشور، فرودگاه مهر اباد 

  شهرک غرب  –مطب مغز و اعصاب 

  فرشته  –واحد اداری 

  ولیعصر –طبقه ای کرانه  5ساختمان اداری 

  جردن  –کلینیک زیبایی 
  شیخ بهایی–مجتمع اداری صبا نفت 
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  خیابان حافظ –بازارموبایل  –فروشگاه کامتل–واحد تجاری 

 

 و دیتاسنترها: هاها و هتلبانک -8-3

 

    هوشمند سازی اتاقهای سرور شعب بانک سامان 

   اولین شعبه بانک مجهز به سیستم )    بانک ملی شعبه الوند

 (   هوشمند در ایران

   شعبه عظیم دانشگاه تهران  ،بانک ملی 

  شعبه میدان پالیزی ،بانک شهر 

 یندیتا سنتر بانک اقتصاد نو 

 

 ها:موزه -8-4

 

   موزه مجلس شورای اسالمی  

  موزه و کتابخانه ملی ملک 

 

 

 

 
 

،نور آمل ،اصفهان  ،سمنان  ،تعدادی از اهم پروژه های انجام شده توسط نمایندگان رسمی شهرهای مشهد 

 ،تبریز،ارومیه :

 

 ی مسکونی:آپارتمان ها

  یاسمن ) مشهد ( ،مسکونی بلوار سجاد 

 مشهد ( 14، بهار مسکونی بلوار سجاد ( 

  ) مسکونی بلوارملک آباد، نبش هوشیار ) مشهد 
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 ) مسکونی پشت هتل پارس ) مشهد 

  مشهد ( 3مسکونی راهنمایی ( 

 مشهد ( 32مسکونی احمدآباد، ابوذر ( 

  مشهد ( 13بنفش ،مسکونی بلوار سجاد ( 

  مشهد (  22مسکونی صارمی ( 

  مشهد ( 4مسکونی مهدی ( 

  یاسمن ) مشهد ( –مسکونی بلوار سجاد 

  مشهد ( 15مسکونی قدس ( 

  مشهد ( 15مسکونی فرهاد ( 

  سمنان( –واحد مسکونی( 

  اصفهان ( –واحدی مالصدرا  27مسکونی( 

  مشهد ( آزادشهر –واحدی6مسکونی ( 

  مشهد ( بلوار سجاد،واحدی 9مسکونی ( 

 1 نیلوفر – تریپلکس – ساالری پروژه 

 هاشمیه )واحدی 1 (سراجیان پروژه 

 حامد، ظریف خانم پروژه ،تریپلکس 

 مسکونی)واحدی1 ( علیایی پروژه 

 سجاد بلوار مسکونی )واحدی 1 (نیکپور پروژه، 

 یاسمن

 دادگر،مسکونی تریپلکس شیرازیان پروژه 

 رسالت ، مسکونی )واحدی1 (مستوفی (ظریف پروژه 

 الملک کمال ،،، مسکونی تریپلکس خیامی پروژه 

 ضار – آباد احمد بلوار مسکونی 

 فرامرز مسکونی)واحدی1 ( سهیلی پروژه  

 مهر بزرگ ، سجاد بلوار مسکونی )واحدی 1 (نیا اسالمی پروژه 

  وار سجاد ) مشهد (بل،متری 3555 مسکونی 

  بلوار سجاد ) مشهد (واحدی  5مسکونی، 

 بلوار سجاد ) مشهد (واحدی 4مسکونی ، 

  مشهد ( 4الله ،واحدی 5مسکونی ( 

 مشهد ( فردوسی بلوار ،واحدی 5مسکونی ( 

  مشهد (بلوار سجاد،واحدی  6مسکونی ( ، 
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  مشهد ( بلوار سجاد ،واحدی 7متری  2555مسکونی ( 

  مشهد (بلوار سجاد ،واحدی 15مسکونی ( 

  مشهد ( بلوار هاشمیه   متری2555واحدی7مسکونی ( 

 مشهد ( بلوار سجاد–واحدی4مسکونی  ،بلوار هاشمیه،واحدی 2مسکونی ( 

 مشهد ( بلوار سجاد  ،واحدی  5متری 2555مسکونی ( 

 شیراز( )ساختمان مسکونی دوبلکس، تاچارا 

  خ عدالت ) ارومیه( –واحد مسکونی 

  یزد –بلوار پاکنژاد  –واحدی  3ساختمان مسکونی 

 هاشمیه ) مشهد (–واحدی 9مسکونی  

 ویالهای مسکونی :

 ) ویالهای لوکس و مدرن شرکت عمارت هشتم شرق ) مشهد 

 حافظ ) مشهد (–ه راه فردوسی ویالیی س 

 )ویالی مهندس نائیج پور )ییالق نور 

 )ویالی مهندس قائمی ) شهرک فردوس رویان 

 ) ویالی آقای رویانیان ) رویان 

 )ویالی مهندس یوسف پور) شهرک خانه دریای محمودآباد 

 )ویالی آقای توکلی ) شهرک بهاران سرخ رود 

 فردوسی اهر سه ،رمضانزاده – مسکونی ویالیی پروزه 

  مشهد ( طرقبه–ویالی تریبلکس  3 ، متری 7555باغ ( 

  ارومیه( –خ استادان  –ویالی مسکونی( 

  بلوار جمهوری ، یزد –ویالیی مسکونی  

 و تجاری: های اداریساختمان

 زاده داوود ،رمضانی ( ، هاشمیه )واحدی 11 (پزشکان ساختمان پروژه( 

  ( مجتمع تجاری ، اقامتی امید یک) مشهد 

 ) مجتمع تجاری ورسیچ ) مشهد 

  مشهد ( 25واحد تجاری فلسطین ( 

 ) قنادی کام کام  ،)آمل 

 )برج تیرنگ )آمل  

 رویان (،مجتمع تجاری اداری رحمان رضایی( 

 ) دفتر مهندس نائیج پور )نور 
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 )نمایشگاه اتومبیل سعادت )آمل 

 ) مجتمع تجاری اداری رحمان رضایی،)آمل 

 ه، )آمل (واحدی اداری لوکس صدرزاد 

 ترابی پروژه  

 هاشمیه،9 رسالت امینی پروژه 

 1آهویی های پروژه  

  پروژهH&M سجاد بلوار،مد کاسپین خرید مرکز تجاری 

  مشهد ( بلوار فردوسی،کلینیک تخصصی ( 

  شیراز( –واحد تجاری مجتمع عظیم خلیج فارس شیراز ( 

 اد معالی آب،واحدی پزشکان 65سبز مجتمعفضایوسالن اجتماعات

 )شیراز(

  ارومیه( –خ استادان  –واحد تجاری ( 

 )تبریز(،مرکزی شرکت بزرگ آریا نت )ماکس نت ( 

 نیلوفر ،و پزشکان ساختمان ،ساالری های پروژه 

 

 و دیتاسنترها: هاها و هتلبانک

 ) هتل مدینه الرضا ) مشهد 

  اصفهان(  –دیتا سنترمجتمع ذوب آهن اصفهان( 

 یباقران ، کیانا هتل پروژه 

 

 فضاهای عمومی:

 آمل ( )–پل پنجم 
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 :ایران سراسر نمایندگان -9 فصل

 نور، ساری  آمل، ،کیش  ،سمنان،ارومیه  ،تبریز ،اصفهان  ،یزد  ،شیراز  ، مشهد، قم ، تهران

همچنین همکاری با اکثرر ارگانهرای برزرگ دولتری و شررکتهای سراختمانی برزرگ و انبروه         

 سازان محترم.
 تعددی توسط نمایندگان فعال این شرکت در سراسر ایران انجام پذیرفته است.پروژه های م و نیز

کارشناسان و مهندسین فنی مرا تمرام ترالش خرود را خواهنرد نمرود ترا بهتررین راه حرل  و مفیرد تررین            

اقتصرادی و تجهیرزات لروکس    توجیره   –لحرا  کراربری راحرت     بره طرح جهت بهینه سازی ساختمان شما 

 د .  دنیا انتخاب شما باش
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 پروژه های اجرایی در سایر نقاط جهان -11 فصل

1. Amman Semi Attached Villa 

2. Amman Villa 

3. Anhui Spring Festival evening party will play,lamplight makes a 

happy evening 

4. apartment in Tanshan China 

5. apartment project in ShenZhen China 

6. Applied in Lighting China 

7. Architecture Lighting Control Application Case 

8. Art Center 

9. Asian game 

10. Beijing Great Hall of the People 

11. Beijing Leishi Lighting Environmental Experience Hall 

12. Beijing Planning Exhibition Hall 

13. Big project for home automation in TianJing China 

14. Big Show 

15. big villa in Cyprus 

16. Birjand Maskan Bank,Iran 

17. BMW Mueseum Center 

18. Braizil aviation industry company 

19. Brazil Fernanda Marques Arquitetura conference room 

20. BRAZIL FIESP BUILDING 

21. Brazil Library 

22. BRAZIL VILLA 

23. Buddha in LeShan China 

24. Bulgaria 

25. Capetown,South Africa 

26. Chenaran,Iran 

27. Cyprus Grecian Church 

28. Dalian Natural Museum Memory Environmental 



 (خاص سهامی)پارس هوشمند مهندسی شرکت
 

 

      66162262:فکس     66106122:تلفن      01 واحد -3طبقه   -62 پالك  -شرقی ناهید خیابان  - (جردن) آفریقا بلوار:   آدرس

 

69 

 

29. Daqing Museum 

30. Domestic TV station application 

31. East Venice Villa, Fuzhou 

32. Egypt Hashim E1 Sayed Project 

33. Elahiyeh Ahmadi,Iran 

34. Engineering of Qinghai 

35. Engineering solutions of night scenery brightening lighting control 

system in Power Supply Bureau of Guiyang 

36. Esthonia 

37. Esthonia Villa Project 

38. famous Project in Iran 

39. furnishing shop in Cyprus 

40. Gold Grand Hotel 

41. Great Hall of the people of Guizhou 

42. Great Hall of The People upgrading 

43. Greece Villa 

44. Guangdong Female Vocational 

Technology College 

45. Guangzhou TV station 

46. Guiyang Huaxi Guest Hotel 

47. HABIB BANK Plaza 

48. Hainan Sanya Kempinski Hotel 

49. headquarters of Tetra Pak of Lahore,Pakistan 

50. HENAN BAO YUAN HOTEL 

51. Henan Pingding Mountain Conference 

Centre 

52. Henan TV Large Travel Acting Show 

Theatre 

53. Hengda Mansion 

54. hotel of XiAn China 

55. Huangmei Opera Theatre Works 

56. HuaYang Kokusai Hotel 
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57. Hunan Villa 

58. India Radission Blue Dwarka hotel 

59. Industrial project in Sheikhupra Pakistan 

60. International Exhibition Center Light 

System 

61. Italy Lugano Lake Villa 

62. Italy Milan Hotel 

63. Jiangyin Tianhua Cultural Centre Theatre 

64. JiLin Wula Large Landscape Light 

Deduction 

65. Jinan TV Station 

66. Johannesburg, South Africa villas 

67. Jordan,Amman Apartment 

68. Kazakhstan Living Flat 

69. Lighting of Large landscape and 

Intelligent Performance Control 

70. luxurious villa in Egypt 

71. MASHREQ HOTEL SAUDI ARABIAN 

72. Mongolian National Television 

73. Ningbo Grand Theatre 

74. Norwegian villa project 

75. Pakistan Soorty Denim Conference Room 

76. Passenger Station of Wenfu Yongtai 

Railway and Wuguang Railway 

77. Shandong Zouping Broadcast Center 

Theatre 

78. Shanghai Expo Dedution 

79. Shanxi Datong International Guest Hotel 

80. Shenzhen TV Station 

81. Shunde Performing Art Center Grand Theatre 

82. Stage and Venue applications 

83. Star International Hotel 
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84. Star River Hotel 

85. steel museum 

86. Sunon Center Commerce Building 

87. Syria Mardini Villa 

88. Technical Univercity of Tehran,Iran 

89. Tetrapak project 

90. The Steel Is Made Like This 

91. Third bridge of Nianjing Yangtse River 

92. Tianjin Taida Fashion Square Memory Landscape Lighting System 

Engineer 

93. Wanda Square 

94. XiAn China 

95. Zhongtai Group Chamber 
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 تقدیر نامه ها -11 فصل
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 گواهینامه ها -12 فصل
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