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 چهارموستیبشماره  1397ماه تیر

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست: اقتصاد مقاوم 

 اخبار مرکز 

 جدید خانوادهعضو  

 وکارکسب: بوم مدل بیشتر بدانیم 

 و دستاوردها معرفی واحدهای مرکز 

 مرکز سازیآموزشی و فرهنگشارات تانبرخی از  

              

 سخن نخست               

  

 نیبنابرا شوند؛یم کاریهزار نفر در کشور ب 1۰۰حدود  ردیگیکه انجام م یواردات

 یدیتول یهاتیاستقبال کرد و اجازه داد مز هاتیاز محدود دیموارد با نیدر ا

 .آشکار شود کشور

 .باز شودها به کشور راه ورود آن دیاست که با ییدوم ناظر به کاالها منظر( 2

کاالها و  یما همه کهنیا یعنی یکه اقتصاد مقاومت دیبگو تواندینم کسچیه

از کاالها و خدمات ممکن است  ی. ما در بخشمیکن دیتول در داخلخدمات را 

 دیاز کشورها در تول یاریبس تتنها ما، بلکه ممکن اسنه م؛ینداشته باش تیمز

 یآن کاالها از بازارها یهیته یراه را برا دیبا ینداشته باشند، ول تیآن کاالها مز

است که یک اقتصاد مقاوم برای تمام کاالهای  پرواضحو  میباز بکن یالمللنیب

 ای در آستین دارد و وابسته نخواهد بود.مهم خود در مواقع بحران چارهمصرفی 

بر  یاقتصاد مبتن تواندینم یاقتصاد سمیمکان ،یاقتصاد مقاومت طی( در شراب

د نفت . اگر قرار باشداد ییبر نفت رها یرا از اقتصاد مبتن کشور دینفت باشد. با

 یادهیعد یدر تنگناها م،یو خود را با درآمد حاصل از آن اداره کن میرا بفروش

و  میاوری. اگر قرار باشد درآمدمان را از فروش نفت به دست بخواهیم گرفتقرار 

. امروز بخش نفت ما ماندیبخش معطل م نیخود ا م،یبده گرید یهابه بخش

بخش  نیآن در خود ا یدیعا یتوجهمقدار قابل دیاست که با یاگونهبه

موارد است.  نیا مشترک ازجمله ریدر ذخا یگذارهیشود. سرما یگذارهیسرما

که به  یطیشرا کیکه اقتصادمان را از  کندیم هیبه ما توص یاقتصاد مقاومت

شواز یعنی به پیت بودن بر فروش نف ی. متکمیسمت مشکالت برود، نجات بده

ر شود. استقرامنابع جایگزین متعددی مطرح می نجایالبته در ا .مشکل رفتن

ها است. جدا شدن از بخش نفت با نرخ یک نظام مالیاتی پایدار یکی از این روش

پذیر نیست. نظام مالیاتی باید متحول شود تا از تولید ملی امکان ٪7مالیاتی 

ملیاتی عباید در برنامه  صدالبته ؛کرداز اقتصاد مبتنی بر نفت رهایی پیدا  بتوان

های اقتصادی و اجتماعی شرایط سخت موجود و اولویت ،رسیدن به این هدف

ش ی مالی دولت از بخبنابراین مکانیسم اقتصادی تغذیه گرفته شود. در نظـر

 .باید مورد تجدیدنظر جدی قرار بگیرد نفت

 ادامه در صفحه دوم

 

 اقتصاد مقاوم 

 یموضوع مقاومت را بررسباید ابتدا  پایداراقتصاد  یعلم یهاشهیر نییتب یبرا

رابر خود در ب قیتطب ر،ییتغ رشیپذ تیکشور، ظرف کی ی. مقاومت برامیکن

 طیرادر ش اهستمیرسیز یو حفظ کارکردها رییبرابر تغ یریپذانعطاف ر،ییتغ

 :اند ازکشور مقاوم در اقتصاد عبارت کی یهایژگیاختالل است. و
 ستمیدارا بودن س -2(، ایشکن در ساحل درموج جذب اختالل و بحران )مانند -1

امکانات و  یحداکثر جیاستفاده از بس -4ها، با بحران قیتطب ییتوانا -3 بان،یپشت

 .در زمان بحران یعاد طیبازگرداندن شرا -5و  یانسان یروین

 :فوق چند نکته قابل اشاره است یهاتحقق مؤلفه درباره

داخل  دیدر تول هاتیو از آن مز شدهییکشور شناسا ینسب یهاتیمز دی( باالف

 شورکموجود  یهاتیمعنا است که تمام ظرف نیبد ینسب تی. مزشوداستفاده 

 میدار دیاز تول ییهاتیچه ظرف مینیبب یعنی ؛میمختلف بشناس یهارا در عرصه

 :کردموضوع نگاه  نیاز دو منظر به اتوان میکه قدرت رقابت با خارج را دارد. 

هم در کشور مورد  بشود که دیتول توانستهیدر کشور م ییکه کاالها ییآنجا (1 

های بسیاری در جهت تالش در حال حاضرو هم صادر بشود.  ردیمصرف قرار بگ

وجود دارد که عمده آن توسط بخش خصوصی صورت  دار تیمزتولید کاالهای 

و  مشخص یاقتصاد یهااستیس دیبا هاتالش نیا یثمربخش یبراپذیرد. می

د. مثالً صادرکننده شونبرطرف  هاینانیو نا اطم بیترغ دکنندگانیتول ،شفاف

 که محصول گریسال د کی زند،یرا م دیاآلن کلنگ تول نیبداند که اگر هم دیبا

که در آن زمان در دستور کار اقتصاد کشور  یوارد بازار بشود، ارز خواهدیمآن 

 ستایما اعالم س یعنی دار؛یپا استیس کی یعنی نیاست چگونه خواهد بود. ا

 نیچگونه خواهد بود. ا گریما تا چهار سال د ینظام ارز تیکه وضع میبکن

در حالت  دینبا دکنندهی. تولدهدیدرست م ینشانه دکنندهیمسئله به تول

یبال مدن یاستینسبت به ارز چه س ندهیسال آ و نداند که ردیاضطراب قرار بگ

 ییوفاـموجبات شک م،یـا حرکت کنـنوع کااله نیا دیسمت تول. اگر به شود

 ریتأث یبتوان درباره دیشا  گریاز طرف د .میاکرده م ـود را فراهـخ یاقتصاد

 ر دال اردیلیم کیهر  یازا  عدد را ذکر کرد که به نیواردات بر اقتصاد کشور ا
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 (Hot Line)م گر صورتبهتعمیرات . است       

های شبکه و ترین راه جهت کاهش قطعیمناسب

در حال  .باال بردن اطمینان و پایداری خط است

حاضر تعمیرات خطوط گرم به روش قدیمی یعنی 

شود که این روش با استفاده از کارگران انجام می

دارای مشکالتی از قبیل خطای انسان در انجام 

 کاری و درخطر بودن جانامور، شرایط سخت

 که با توجه است...  ر حال کار، هزینه باال وکارگر د

به پیشرفت صنعت بهتر است این امور توسط 

رباتی انجام شود که مشکالت فوق را حل کرده و 

های انجام پروژه را سرعت کار را باالبرده و هزینه

کلیه مراحل  توانندیمها این ربات .نیز کاهش دهد

گفته به  .تعمیر در خطوط گرم را انجام دهند

کارشناسان کسانی که در حوزه خط گرم کار 

کنند باید دارای تجربه، دانش و قدرت بدنی می

کافی برای انجام امور مختلف در این راستا باشند. 

فاع زیاد، چون این کار در شرایط سختی چون ارت

شود. تعداد ... انجام می وجود امواج الکتریکی و

زند، هرروز پرداافرادی که به انجام این کار می

تمایل به انجام چنین  یگرکسیدشود و کمتر می

  .کاری ندارد

         

. دنکنجای نیروی انسانی عمل میبه هااین ربات                        

خطرات و مشکالت را کاهش داده و همچنین 

مزایای زیاد دیگری نسبت به نیروی انسانی دارد. 

 را طراحی و ساختهرباتی این شرکت در این راستا 

کند و جای نیروی انسانی عمل میکه به است

ترین کارهای تعمیرات که تواند یکی از اصلیمی

شود را انجام دهد. به این شامل تعویض مقره می

صورت که پس از قرارگیری ربات بر روی بوم 

ی وسیلهجرثقیل و انسان در اتاق کنترل، به

 مل تعمیر را انجاماتور عشده، اپرهای تعبیهدوربین

 دهد.می

 

 توسط زیآمتیموفقو داشتن عملکرد  تیموفق

یابی و تعیین زپس از ار شود. یبررس ستمیس

و نقاط ضعف  هاگلوگاهسطح قابلیت اطمینان 

افزایش طول  یکارهاراهو  شدهییشناساتجهیز 

. نتیجه شودیمعمر و کاهش احتمال خرابی ارائه 

 با توجه به شرایط زیتجهافزایش طول عمر نهایی 

محیطی و مقاوم شدن صحت خروجی یک تجهیز 

احتمالی به وجود آمده در  یهایخرابدر برابر 

 خواهد بود.اجزای آن 

 

 برگزاری کمیته پذیرش ب(

 

برگزار شد و  کمیته پذیرشدو  1397 رماهیتدر 

و بررسی قرار گرفت.  موردنقدچهار طرح  جمعاً

خلوص  ساخت و طراحی"عنوان  طرح اول با

که  ارزیابی قرار گرفت مورد "سنج هیدروژن

 با استقرارپس از بررسی و نقد اعضای کمیته، 

 رشد و متقاضی طبق تفاهم همکاری بین مرکز

 گیریاندازه هایسیستم فناوری توسعهمرکز 

موافقت گردید. طرح دوم با  ،نیروگاهی پیشرفته

 یریگاندازهطراحی و ساخت ابزار "عنوان 

که پس از نقد " خاک و آب یهامؤلفهرطوبت و 

. طرح کمیته قرار گرفت دیتائو بررسی مورد 

 ساخت و طراحی"عنوان  با سوم وکارکسب

 یبردیا تیباقابل هوشمند شارژکنترلرهای

ارائه شد که کمیته پس از  "بیشینه توان نقطه

نقد و بررسی آن را مطابق با اهداف و 

طرح  ؛ ومرکز تشخیص نداد یهاتیمأمور

 سامانه یاندازراه"چهارم با عنوان  وکارکسب

در کمیته  "برق مصرف آنی پایش هوشمند

 دیتائمطرح شد که پس از نقد و بررسی، مورد 

 اعضای کمیته قرار گرفت.

 

                                ضو جدید خانوادهع 

 الوین نگار دانشگر
 

طراحی و ساخت "عنوان طرح این شرکت 

 "ربات تعویض مقره در حالت خط گرم

ها، ترین مشکالت شبکهیکی از بزرگاست. 

ایجاد خاموشی برای انجام تعمیرات در شبکه 

 خودکار صورتبه دستی و چه صورتبهچه 

 اخبار مرکز
وهفتمین پنجاهبرگزاری الف( 

 نشست شورای مرکز
 خیمرکز در تار ینشست شورا نیوهفتمپنجاه

ح نشست دو طر نیبرگزار شد. در ا 12/4/1397

و  یطراح"با موضوع  وکار فناورانهکسب

 یتعامل اریمیتصم ستمیس یسازادهیپ

 یاندازراه"و  "هوشمند حوزه آب و برق

و  یابی، مورد ارز"نانیاطم تیقابل کینیکل

ار با استقر شورا، تیدرنهاقرار گرفت که  یبررس

در مرکز موافقت نمودند. هدف از  انیمتقاض

 یستمیس یاندازراهو  یطرح اول، طراح یاجرا

 یهایفناورو  سازهیشب یهایفناور یبر مبنا

دل م ستمیس نیا لهیوسبهاست که  سازمیتصم

 نشست )مثالً دهیچیپ دهیپد کی یوتریکامپ

 نی. ادیآیم به دستمنطقه(  کیدر  گردوغبار

 یروتیکامپ یسازهیشببه  یمنته تواندیممدل 

ک به کم دهیپد یاچندرسانه شیشود، نما دهیپد

 یطیرا در مح رندگانیگمیتصممناسب  زاتیتجه

 دهیمحسوس با پد صورتبه باًیو تقر یواقع هیشب

نشان  یروانشناس قاتیتحق .کندیم ریدرگ

 ددررون ریافراد درگ یطیشرا نیکه در چن اندداده

و تعامل با  دهیبا درک بهتر پد ،یساز میصمت

 ماتیو تصم جیو با اطالعات، به نتا گریکدی

 صورتبه توانیممدل  نی. در ارسندیم یبهتر

 داد و رییحاکم و موجود را تغ یپارامترها یتعامل

 یهادادهرا مشاهده کرد. مجموعه  راتییتغ ریتأث

 رب یسازهیشب جیو نتا دهیحاکم و موجود در پد

 یبرا آمدهدستبه یو آمار یاضیمدل ر طبق

 کیو  شوندیم دهیو کاو لیوتحلهیتجز دهیپد

اطالعات و  یبر مبنا اریمیتصمهوشمند  ستمیس

را به  نهیبه ماتیدانش حاصله، تصم

  .کندیم شنهادیپ رندگانیگمیتصم

مرکز  کی یاندازراهطرح دوم،  یاز اجرا هدف

لف مخت زاتیتجه نانیاطم تیقابل یابیارز یبرا

 .در صنعت برق است

 فیجزء در انجام وظا ای ستمیس کی ییتوانا"

 یبازه زمان کیو در  نیمع طیمشخص، تحت شرا

 یاست که در مراجع برا یفیتعر نی. ا"مشخص

در قالب مفهوم  است. شدهارائه نانیاطم تیقابل

تا احتمال  شودیتالش م نانیاطم تیقابل

 ستمیس
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 بیشتر بدانیم
 ست؟یچ Business Model Canvas ای وکارکسببوم مدل 

است که به  کیاستراتژ نانهیو کارآفر یتیریابزار مد وکارکسب. بوم مدل استنظرات  یبندجمعافکار و  میارتباط افراد و ترس یمشترک برا زبانکیمدل کسب کار  بوم

جدول است که  کیبوم  نی. ادیه( دPivotیا  رخشچ) رییتغ ایو  دهیرا به چالش کش آن ایو اختراع کرده  یطراح ف،یخود را توص وکارکسبمدل  دهدیشما اجازه م

یها کمک موکار به شرکت. بوم مدل کسبکندیو منابع درآمد را مشخص م هایمشتر ها،رساختیز ،یشنهادیشامل ارزش پ دهیا ایمحصول  کیمختلف  یهابخش

گ هماهن یرا به شکل ودخ یهاتیوکار خود، فعالمختلف کسب یهابخش انیتعامل م میتا بتوانند با ترس کند

 .ببرند شیپبه

 است یمفهوم یابزار وکارکسبمدل  طورکلیبهاست.  وکارکسب ای دهیا کیمختلف  یهاجدول شامل بخش نیا

. امروزه در دهدیرا نشان م ییها بوده و منطق شرکت جهت درآمدزااز عناصر و ارتباط آن یاکه شامل مجموعه

 ریمس دهیجهت یبرا ییراهنما یتابلو عنوانبهبوم  نیاز ا یپااستارت یدادهایموفق جهان و رو یهااکثر شرکت

 .کنندیاستفاده م وکارکسب

 م؟یداشته باش وکارکسببوم  دیبا چرا

 :هم دارد یدیفوا نیچن ،یابزار نیچن . داشتنآورددرمی شیتان را به نماوکارکسبو خالصه و جامع،  عیسر یلی، خوکارکسب بوم

 .دیکن یمعرف سادگیبه تانیاحتمال یتجار یشرکا ای گذارهیخود را به سرما وکارکسب ایاستارتاپ  دیتوانیم •

 .دینیتان را از باال ببوکارکسبکل  د؛یکن نهیرا هز یالیر دیبخواه کهنیاقبل از  دیتوانیم •

 .دیخود داشته باش وکارکسبعوامل محرک  یرو یو تمرکز بهتر تیشفاف دیتوانیم وکارکسببوم مدل  یریکارگبهتمرکز: با  •

 .مشاهده کرد یاصفحهکیرا در مدل  رییتغ راتیتأث یداد و تمام رییمدل را تغ توانیهر چه تمام م سادگیبه وکارکسب: در بوم مدل یریپذانعطاف •

 .مدنظرتان کسب کنند وکارکسبانداز شما در خصوص از مدل و چشم یشناخت بهتر تواندیشما م گروه یاصفحهمدل تک نیباوجودا: تیشفاف •

 وکارکسبگانه بوم مدل  ۹ یاجزا یمعرف

 (Customer Segment) انیبخش مشتر -1

 .دیکنیم یمعرف دیاهدف قرار داده هایژگیو یسر کیرا که بر اساس  انتانیمشترشما  داست،یکه از نامش پ طورهمانبخش،  نیا در

 (Value Proposition) یشنهادیپارزش  -2

 هب است قرار( ...سرعت و ،یخوب، راحت متی)مانند ق یتیچه مز د؟یاوریبه ارمغان ب انتانیمشتر یرا برا ییهاکه قرار است چه ارزش دیمشخص کن دیقسمت با نیا

 بدهند؟ حیترج تانینسبت به رقبا شماراتا  دیبده مشتری

 (Channels) عیتوز یهاکانال -3

 یمشتر یکه برا یگریهر نفع د ایخدمات  ایدارد؟ چگونه قرار است کاال  دهیفا یکار نیچن ایچرا؟ آ شوند؟یداده م لیفروخته و تحو غ،یتبل یشنهادیارزش پ نیا چطور

 داد؟ دیارائه خواه یرا به مشتر خدماتتان یکرد؟ از چه کانال دیخواه عیرا توز تانیداشت، به او برسد؟ چگونه کاال دیخواه

 (Customer Relation) انیارتباط با مشتر -4

در طول  انیتعامل شما با مشتر د؟یارتباط را حفظ کن نیا دیخواهیو چگونه م دیارتباط داشته باش یکه چگونه قرار است با مشتر دیکنیقسمت مشخص م نیا در

 هیو کل انددهیند شماراهرگز  هاآن ایآ ؟تیساوب قیاز طر کامالً  ؟یرودررو است؟ تماس تلفن صورتبهتعامل  نیا ایعمر محصول و فروش به چه صورت است؟ آ چرخه

 یند درآمد معقولرودررو بتوان یبانیاند تا با پشتنظر کردهصرف یتلفن یبانیپشت یاندازها، مانند اَپل، از راهاز شرکت یاریکانال بوده است؟ بس کی قیتعامالت شما از طر

 .کسب کنند

 (Revenue Stream) درآمد انیجر -5

(، هاروزنامهدرآمد داشته باشد؟ حق اشتراک؟ )مثل  انیقرار است استارتاپ شما چگونه از هر دسته از مشتر کند؟یکسب درآمد م یشنهادیچطور از ارزش پ وکارکسب

 حق استفاده از مجوز؟ س؟یحق سرو

 (Key Activities) یاصل یهاتیفعال -6

محصوالت بهتر شود. اگر  دیتول یبرا دیجد یهایمستمر در خصوص کاربران و تکنولوژ یریادگیممکن است شامل  هاتیفعال نی، امحصول محور وکارکسب کی یبرا

 کسب ای جادیها و ابخش زا یشامل کسب شناخت کاف احتماالً یدیکل یهاتیاست، فعال انیمشخص از مشتر یامجموعه یبرا ییانجام کارها یشما رو یتمرکز کار

 .و کاراتر کردن آن باشد رساختیز یاندازشامل راه تواندیم هاتیفعال نیبرق(، ا زاتی)مثل تجه یرساختیز وکارکسب کی یخدمات متناسب است. برا ایمحصوالت 

 (Key Resources) یمنابع اصل -7

ها، شامل خدمات و ارزش یسر کیقرار شد  ازآنجاکه. دیدار ازین هاآنبه  نیریو رقابت با سا یکسب برتر یهستند که شما برا یکیاستراتژ یهاییدارا یاصل منابع

 .دیکن فیتعر د،یبرسان یرا که قرار است به مشتر یمنافع ریمحصول و سا

 (Key Partners) یدیکل یشرکا -8

مهم هستند،  یو منابع هاتیچه فعال شودیبخش مشخص م نی. در ادیشفاف کن یخوببهخود را  وکارکسب یاست تا نقاط کانون مرحله، بوم به شما کمک کرده نیا تا

 ییکارهاچهخود  یدیکل یهاتیفعال یرو شتریتمرکز ب یشما است؟ شرکت برا وکارکسبخارج از ذات  یزی. چه چستندیشما هنوز متناسب ن یبا استراتژ منحصراًاما 

 انجام ندهد؟ تواندیرا م

 (Cost Structure) نهیساختار هز -۹

 .ثابت: مثل حقوق کارمندان یهانهیهز .        افزارنرم دی: مثل خربارهکی یهانهیهز        :میدار ازیمان نوکارکسببقا و توسعه  ،یاندازراه یقسمت برا نیبه ا

 غاتیتبل نهی: مثل هزریمتغ یهانهیهز. 
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های مستقر در مرکز توسعه از شرکت یکی، تک مانیساشرکت 

که  CeBit شگاهیدر نما فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو

غرفه  عنوانبهدر شهر هانوفر آلمان برگزار شد  خردادماه 25تا  21از 

 صنعت شگاهینما نیتربزرگ داد،یرو نیاست. ا حضورداشتهگذار 

با حضور  سالههمهاطالعات جهان است که  یو فناور وتریکامپ

 نیا یدستاوردها نیآخر شیو نما یالمللنیب گرانیباز نیترمهم

 .گرددیمصنعت برگزار 

از  یندگیبه نما انیبندانشهشت شرکت  مجموعاً ،شگاهینما نیا در

تدارک  ونیدر پاو ران،یاکشور 

معاونت  تیبا حما شدهدهید

 یجمهور استیر یو فناور یعلم

 ییو شکوفا یو صندوق نوآور

 نیبنیازاحضور داشتند که 

تک، تنها شرکت فعال  مانیسا

یمبه شمار  ایاش نترنتیحوزه ا

 6۰از  شیب ندگانینما .رفت

کردند و  دیشرکت بازد نیکشور جهان از غرفه ا 25شرکت از 

یاربرکدر  ایاش نترنتیصنعت ا یباال لیموضوعات مطروحه از پتانس

 تیرو حکا شیپ انیدر سال یفنّاور نیمتفاوت و رشد پرشتاب ا یها

در سطح  یرقابت یهامتیقبا توجه به امکان ارائه  نیدارد. همچن

در  میرمستقیصادرات غ یهافرصتشرکت  نیتوسط ا مناسب یفیک

است  حیبه توض الزم .است یریگیپقابلاز کشورها  یاریبس

 یهااز سالن یاعمدهبخش  IBM ،HP ،Huawei رینظ ییهاشرکت

 یو دستاوردها ءایاش نترنتیا یهاپلتفرم یخود را به معرف شینما

 .مختلف اختصاص داده بودند یهایکاربرخود در 

 

تک  مانیسا شیپردازان نواندداده ؛معرفی واحدهای مرکز
 مقدم انیهاتف دباغ: یرعاملمد

 88369883: تماس شماره 

 saymantech@gmail.com :الکترونیک پست 

 :محوری ایده

  LoRa LPWAN یفناوربه  مجهز  Gateway یطراح

 :فعالیت زمینه 

ر مورداستفاده د یکیالکتر یهاسامانه یاندازنصب و راه د،یتول ،یطراح 
 قیابزار دق زاتیآب و فاضالب و تجه عیصنا

 :طرح خالصه
به  ءایاش نترنتیا یشده برا سازیینهبه یمخابرات یهاشبکهاستفاده از 

 ورینازادارد.  یاریبس تیاهم عیاز صنا یعیوس فیکاربرد در ط یلدل

 Low power wide یهاشبکه ینهدرزمشرکت  نیا یمحور دهیا

area network یفنّاور ژهیوو به LoRaWAN است که  شدهانتخاب

شبکه،  نیعناصر مختلف ا ینمونه صنعت دیو تول یموفق به طراح

و  Network Serverو  Gatewayو  End-nodeازجمله 

Application Server توان  ،یتکنولوژ نیعمده ا تیشده است. مز

 تیامن به صفر و کینزد باًیانتقال داده تقر نهیهز ن،ییپا اریبس یمصرف

ارائه  امکان هشبک نیباال است. ا اریبس یباال در کنار سرعت اجرا اریبس

 یهاو کنترل المان شیپا رینظ ییدر کاربردها یمتنوع یهاسیسرو

 و خدمات یصنعت دیآب و برق، خطوط تول عیتوز یهامختلف در شبکه

 . کندیهوشمند را فراهم م شهر

 بازار هدف:
 فاضالب و آب هایشرکت 

 وضعیت: آخرین     
 تیفعالخود  یمحور دهیا یصورت متمرکز روشرکت در سال  گذشته به نیا

 نترنتیعناصر مختلف شبکه ا ینمونه صنعت دیو تول یبه طراحنموده و موفق 
پروژه با  یتعداد یحال اجرا درکنون اهمو شده   LoRaWAN ءایاش

 است هایشهردار یاستان و سازمان فاوا نیچند یآبفا یهاشرکت یهمکار

                        

 مرکز سازیآموزشی و فرهنگانتشارات  تعدادی از                              
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