
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ارایه توانمندیهای شرکت دانش بنیان نانوویژن

 یهاو در سال نیاز ا شیاعالم کردند. پ 97سال  یبرا ینوروز امینام و شعار را رهبر انقالب در پ نیا «؛یرانیا یاز کاال تی»حما

کرده بودند اما آن  دیتاکتولید  شجهبر  1399در سال نیز  و یرانیا هیو کار و سرما دیاز تول تیرهبر انقالب بر حما زیقبل ن

از  تیآحاد ملت هم خطاب قرار گرفته اند تا با حما «،یرانیا یاز کاال تیبا فراخوان »حما اینکمطلوب حاصل نشد.  جهینت

در الن هم  مسؤ  تالش  و    نگاه  نکهیا دیرا به حرکت درآورند. به ام  یرانیخانواده ا یفرزندان خودشان، چرخ اقتصاد و زندگ  داتیتول

این مهم را ایجاد و موجبات افتخار شرکت ضمن ایجاد ماندگاری برای شرکت های دانش بنیان ،حمایت و سرمایه گزاری بتواند 

 هایی مانند شرکت ما باشند .

ی نیازهای حل نشده کشور و یا حتشرکت دانش بنیان نانوویژن با اتکاء به دانش و تجربه فرزندان این مرز و بوم و نیز کنکاش در  

 ، نصب،و توسعه  بر لبه تکنولوژی حرکت نموده و محصوالتی  را در زمینه سیستم های هوشمند طراحیخاورمیانه ، توانسته 

 و نگهداری نماید .ری بهره بردا

 موارد ذیل را نام برد : می تواناز مهمترین این محصوالت 

 : و تجهیزات در بایگانی اسناد و یا انبار  سیستم هوشمند کنترل تردد پرونده ها -1

 هرداری تهران و مشهد نصبشو مستغالت منحصر به فرد است و در سازمان امالک و خاورمیانه این سیستم در ایران 

در انبار به صورت اتوماتیک و با   توسط این سیستم محل قرارگیری سند در بایگانی و یا کاال . شده است و راه اندازی 

مشخص می شود و کاربر نمی تواند سند یا کاال را در جایی غیر از محل مشخص شده قرار   LEDاستفاده از چراغهای  

بجز سند یا کاالیی که مجوز خروج برای آن صادر شده از آن محل  خارج نماید. در این صورت  دهد و یا نمی تواند 

 شدخواهد گزارش خروج غیر مجاز صادر 

پیامک مناسب برای مدیران ارسال شده ، مشخصات سند و کاال برروی مانیتورینگ نمایش داده می شود و آالرم   ارسال

اوی اسناد به صورت اتوماتیک حرکت می کنند تا محل قرار گیری کمدهای حمخصوص از بلندگو پخش می شود .

 )به شرح پیوست( اسناد یا کاال مشخص گردد.
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 : سیستم هوشمند موزه شهدا  -2

به خانواده محترم شهداء کارتی مانند کارت بانکی تقدیم می شود. با ورود خانواده شهداء به محل موزه شهداء )  عکس  

شهید دفاع مقدس و نیز عکس شهداء مدافع حرم در پشت صفحه مشکی نصب شده است ( به صورت اتوماتیک   1300

ید روشن می شود ، وصیت نامه شه 1300نام شهید از بلندگو پخش می شود ، عکس شهید از بین 

شروع به پخش شدن می نماید. این سیستم در موزه شهداء شهرداری منطقه  LCDشهید برروی 

فقط کافی است خانواده یک انجام می شوند و  کلیه این فرآیندها به صورت اتوماتنصب شده است.  18

 کارت مخصوص را داخل کیف و یا جیب خود داشته باشند و نیازی به ارایه آن نمی باشد.  محترم شهدا

  

file:///E:/nano%20vision/1397/General%20%20Documents/Nanovion%20museum_shohada.mpg


 

 

 

 

 :سیستم آبیاری هوشمند -3

در بین کلیه شرکتهای تولید کننده سیستم آبیاری ، سیستم آبیاری هوشمند شرکت نانوویژن در بررسی سازمان فن آوری  

اطالعات شهرداری تهران ) متولی انفورماتیک شهرداری تهران( به عنوان کالن شهر هوشمند 

برآبیاری گیاهان کشور انتخاب شد و در نمایشگاه مربوطه نیز معرفی گردید. این سیستم عالوه  

و مزارع در زمانهای مورد نیاز)  به تشخیص سیستم هوشمند( ، حاوی بانک اطالعاتی از میزان 

از سیستم های مشابه در  آبیاری می باشد که در هیچ کدام  آب مورد نیاز گیاهان و درختان و نیز زمانهای مورد نیاز و فواصل

  خریداری  شده است . APSIMاز بانک اطالعات شرکت این اطالعات خاورمیانه این مورد وجود ندارد .
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 :بیمارستانی سیستم هوشمند  -4

روشنایی ارسال فرمان کنترل    زیو ن  ایزنده دن  یبه زبان ها  ماریب  یاطالعات و درخواستها  شینما  تیبا قابل  توریو نصب مان  یطراح

 یو ارسال درخواستها یماریاطالعات ب شینما ون،ی زیکانال تلو رییارتفاع تخت، تغ رییاتاق، بستن و باز کردن لوردراپه پنجره، تغ

اطالع  بیمار مورد نیاز برای اطالعات . برروی این مانیتور هوشمند ماریخود ب یو... همه به زبان مادر یارپرست ستگاهیبه ا ماریب

. به زبان مادری خود به نمایش گذاشته می شود. مارستانیاز ب  صیپس از ترخ  چگونگی گذراندن دوران نقاهت   از بیماری خود و

را نیز همراه این نرم افزار قابلیت نصب بر روی تلفن هوشمند درج شده است.  توریصفحات مانتصاویراز یبرخ لیدر ذ

   دارد.



 

 

 

 

 :  خودروهای دنده ایسیستم هوشمند ترمزکمکی  -5

 شند می با  ECUدارای  کهترمزهای کمکی یا رادار در خودروهای امروزی فقط برای خودروهای دنده اتوماتیک 

خودروها  %90در ایران    شده اند.طراحی ،نصب و راه اندازی  

هم   ECUمی باشند ونیز دنده ای به صورت گیربکس 

ندارند. شرکت نانوویژن سیستمی را طراحی و تولید نموده 

است که برروی خودروهای میهنی مانند پراید ، پژو و... نصب 

می گردند و خودرو را از تصادف امن می نماید ) خودرو به  

محض مشاهده مانع در جلوی خود با توجه به سرعت و 

قادر است   یژگیهای یک سیستم رادار خودروهای جدید می باشد وفاصله از مانع متوقف می شود(. این سیستم دارای و

)  هم   را کاهش دهدخودرو تصادفات منجر به خسارت های بدنه  %60از تصادفات منجر به جرح و نیز   %30حداقل 

رای . این سیستم ب هزار نفر مجروح و معلول می شوند(  300هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته و   26اکنون سالیانه  

بین اتوبوس و تریلر که معموالً    بسیار شدیدخودروهای سنگین نیز دارای همان کاربری می باشد. و از خسارتهای جانی  

 . می باشد این سیستم در جهان در حال حاظر بی نظیر و منحصر به فرد  جلوگیری می نماید. انجام می شود، و...

  

file:///E:/University%20Project/Volvo%20truck%20emergency%20braking%20system%20-%20How%20it%20Works.mp4
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 :  رقسیستم هوشمند اعالن قطع برق در شرکت توزیع ب -6

 

قطع برق از طریق مشترکین ، شرکت توزیع برق از قطع برق با خبر تلفنی در صورت قطع برق به هر دلیل تا اطالع 

ساله در شرکت  10تجربه  با پتانسیل شرکت  ایننمی شود . 

تولید نماید که طراحی و توانسته است سیستمی را توزیع برق 

مانند سرقت سیم برق ،قطع در هر زمان و به هر علت قطع برق 

پست برق ، کاهش ولتاژ و یا جریان در داخل به  افراد  م برق ، قطع فیوز خروجی پست برق ، ورود غیر مجازتسیس

کیلوولت ، روشن نشدن فن داخل پست برق و....  اطالعات مورد  20، باالرفتن دمای ترانس های پست برق  خروجی

اطالع مدیران و  به ودرآورده نیتورینگ به صورت صوتی و تصویری به نمایش نظر جهت تصمیم گیری را در اتاق ما

 نصب و راه اندازیو با  می باشد ر خاورمیانه منحصر به فرداین سیستم ددهد. ن دیسپاچینگ توزیع برق قرارمهندسی

  کاهش پیدا می کند. %40برق تا های برق و نیز خاموشی های شبکه  این سیستم میزان سرقت سیم

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 .صندوق پست و مکانیزه سیستم هوشمند -7

 امکانات شامل:

تی یک عدد نامه در صندوق پست ( از طریق وجود ح اعالم اتوماتیک صندوق پست در صورت نیاز به تخلیه) -

 ارسال پیام برای مرکز

نامه ها به صورت  صندوق پست جهت جلوگیری از گم شدن تجمیع  نامه ها در کیسه مخصوص در داخل -

 می گردد.و نصب تولید  ،.کیسه مخصوص توسط شرکت طراحیاتوماتیک

با تاریخ ، ساعت و نیز کد مامور پست به صورت  اعالم خروج نامه ها از صندوق پست به مرکز جمع آوری نامه ها  -

 .اتوماتیک

نه می بایست توسط مامور پست بازدید شود ) اطالعات توسط آماده نمودن لیست صندوق های پستی که روزا -

 صندوق پست آماده شده و برای لیست گیری به مرکز مبادالت ارسال می گردد(.

 جلوگیری از باز شدن صندوق پست در صورت خالی بودن آن . -

بازه زمانی و نیز در هر دفعات و زمانهای مراجعه مامور پست به صندوق های پست تعداد  امکان گزارش گیری از -

 به تفکیک مامور، منطقه پستی و... 

و تحویل آنها به مرکز مبادالت فاصله بین زمان دریافت نامه ها از صندوق پست    امکان آمار گیری و مشخص شدن   -

 پستی 

همه موارد فوق به صورت اتوماتیک  در صندوق پست موجود تعبیه می شود و نیازی به تعویض صندوق پست نمی 

 .باشد 

 

 ذیل نیز توسط این شرکت در حال برنامه ریزی و اجرا در شرکت ملی پست می باشد.   عالوه بر فرآیند فوق ، موارد

 

 .های ارسال مرسوالت پستی کامیوندرسیستم هوشمند و مکانیزه بارگیری الف (  

 )سورتینگ(.سیستم هوشمند و مکانیزه تجزیه مرسوالت پستی  (ب

 اصالح ساختارها، فعالیت ها و فرایندهای جاری در سیستم. (ج

  



 

 

 

 

 کنترل تاکسی و خودروهای مسافربر در پایانه های مسافربری داخل و خارج از شهر سیستم هوشمند  -8

خودروهای مسافربر، تخصیص تسهیالت به خودروهای با توجه به نیاز کنترل ورود و خروج ، مسیر های طی شده  توسط  

تعیین هزینه حمل مسافر به صورت آنالین با توجه به   فعال ، جلوگیری از ورود و خروج خودروهای فاقد معاینه فنی،

مسافر بر میزان ترافیک در مسیر که این میزان می تواند مثبت و یا منفی باشد، کنترل مصرف سوخت خودروهای 

کنترل زمان سیر تاکسی ها در مبدا و  فعال با توجه به میزان مصرف در زمان حمل مسافر بین پایانه ها ، مجاز و 

سیستمی را براساس تکنولوژی شناسایی بدون تماس  ، جلوگیری از ورود خودروهای غیر مجاز به پایانه و....مقصد

شخیص داده و عملیات فوق را با  میلیون را ت تا بتواند تا یک میلیارد خودرو با تنوع یک صد طراحی نموده است 

 های ذیل راهبری نماید . ندیتوانم

 توانمندی های سیستم هوشمند: -

o دریافت اطالعات تاکسی های موجود در ایستگاه و ارسال آن برای مرکز کنترل و مانیتورینگ. 

o ها کنترل هوشمند زمان های طی شده تاکسی ها بین ایستگاه. 

o  ها فت و آمد تاکسی ها بین ایستگاهکنترل تعداد دفعات ر. 

o  ها مناسب به صورت اتوماتیک در صورت ترافیک بین ایستگاه هشدارارسال. 

o  های با مسافر بیشتر مناسب به صورت اتوماتیک در صورت نیاز به اعزام خودرو برای ایستگاه هشدارارسال. 

o  اعزام خودرو برای ایستگاهصورت اتوماتیک در صورت عدم نیاز به به  مناسب  هشدارارسال. 

o  مناسب به صورت اتوماتیک در صورت نامناسب بودن شرایط جوی در ایستگاه مقصد. هشدارارسال 

 

 

 

  



 

 

 

 

 ایجاد نیروگاههای خورشیدی   -9

با استفاده از پنل های خورشیدی ، آینه های مسطح و نیز آینه های سهموی قادر به تولید انرژی الکتریکی پاک به 

مگاوات در جنوب کشور توسط نمک مذاب  60کیلووات خانکی تا  5. ظرفیت نیروگاههای می باشیم  7*24صورت 

ی دارای تکنولوژی نانوو در این زمینه شناخته و سایر تجهیزات باعث شده است این شرکت به عنوان یکی از شرکتها

 شود .

 از مشخصات مهم این نیروگاهها :

 ساعته  24تولید برق به صورت  -

 زمان بسیار مناسب و کم در نصب و راه اندازی  -

 سال  4بازگشت سرمایه گذاری در طی حداکثر  -

 بدون هیچ گونه آلودگی محیط زیستی -

 تولید برق بسیار ازانتر از سایر حالت های تولید برق  -

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ها   در فرودگاه طراحی و پیاده سازی  سیستم ردیابی چمدان -10

جهت ردیابی نقطه به نقطه چمدان فرودگاهها  و  یماییتاکید و اجبار کردن خطوط هوای  IATAیکی از مصوبه های 

، راحیتورالعمل سیستم ردیابی چمدان را ط اجرای این دسمی باشد که این شرکت برای جهت مفقود نشدن آنها ها 

 و در کشور ترکیه ثبت اختراع نموده است. یاده سازی پ

 

IATA Resolution 753 encourages airlines to implement tracking solutions to cover 

every single baggage journey, helping to ensure a more comprehensive tracking 

system across the industry and reduce the number of mishandling incidents. 

By keeping track of bags at every stage of the journey the number of lost or delayed 

pieces should be reduced. 



 

 

 

 

This will result in a greater level of customer service, with passengers benefiting 

from the reassurance that they know exactly where their valuables are as they 

travel. 

Transparency will be embedded as a customer expectation; passengers will soon 

become accustomed to their baggage being tracked throughout its journey and the 

advantages of this should it be mishandled at any point. 

Not only is the automation of the baggage process good news for customers, it will 

also aid ground handling staff. They will be able to prepare aircraft for departure 

faster, improving turnaround times and operational efficiency. 

Under the terms of the resolution, airlines must track baggage at four important 

points during a journey: 

When baggage is handed over by a passenger to an airline 

Upon loading to the aircraft 

At delivery to the transfer area 

When it is returned to the passenger at their destination 

Under the resolution, all IATA and A4A member airlines have a duty to track baggage 

effectively. 

 


