
 



 

 
 

 

 آقبي دمتر ػجبس ديذثبى )ػضَ ّيئت ػلوي داًشگبُ سوٌبى( -1:   ًبم هخترع )هخترػيي(

 آقبي هحسي ميبًي -2                              

 ػٌَاى اختراع : سيستن ًَثت دّي ثرپبيِ ثْيٌِ سبزي زهبى اًتظبر

 55043شوبرُ ثجت اختراع :  هحل اجراي طرح : داًشگبُ سوٌبى

 ح اختراعشر
در ايي سيستن ًَثت دّي ثر خالف سيستن ّبي هؼوَل ًَثت دّي هَرد استفبدُ شوبرُ ّب ثِ ترتيبت ٍرٍدي اػبالم ًوبي    

شَد، ثلنِ ثب تَجِ ثِ زهبى اًتظبر ٍ حجن هَرد تقبضب )تؼذاد ًببى( ثبِ هشبتريبى هَجبَددر مبي اهتيببز دادُ ٍهشبتري ثبب         

تي ديگر زهبى اًتظبر ّر هشتري هتٌبست ثبب تؼبذاد ًببى هبَرد تقبضبب  اسبت. ايبي        ثيشتريي اهتيبز را فرا هي خَاًذ. ثِ ػجبر

 اٍلَيت دّي ػالٍُ ثر رػبيت ثيشتر اًصبف ثِ مبّش زهبى اًتظبر مل هشتريٌبى هٌجر هي شَد.

 اجراي سيستم : 
 ثخش است :  3سيستن سبختِ شذُ داراي 

بضب را ٍارد ًوَدُ ٍ مليذ تأييذ را هي فشبرد ٍ يبل رسبيذ   : در ايي قسوت هشتري تؼذاد ًبى هَرد تقالف( قسمت ورودي 

 مِ ثيبًگر شوبرُ هشتري، تؼذادًبى هَرد تقبضب ، زهبى اًتظبر تقريجي است دريبفت هي مٌذ .

: زهبًي مِ شبطر آهبدُ سرٍيس دّي ثِ ًفر ثؼذ شذ.ثب فشردى مليذ ًفر ثؼذ درخَاسبتي ثبراي هحبسبجِ    ب( قسمت شاطر

رسبل هي مٌذ ٍثب ايي مبر سيستن ًفر ثؼذ راثبتَجِ ثِ زهبى اًتظبر ّر هشبتري ٍ تؼبذاد هبَرد تقبضبب از     ًفر ثؼذ ثِ سيستن ا

 ثيي هشتريبى يبفتِ ٍثِ ايي قسوت جْت هشبّذُ شبطر ارسبل هي مٌذ .

: زهبًي مِ شوبرُ ًفر ثؼذي تَسط قسوت هشتري حسبة شذ ػالٍُ ثر ارسبل ثِ قسوت شببطر  ج( سيستم اعالن شماره

ايي سيستن ًيس ارسبل هي شَدتب ثر رٍي ًوبيشگر ثرا ي هشبّذُ هشتريبى ثِ ًوبيش درآيذ. ايي سيسبتن داراي قسبوت   ثِ 

 گَيب ًيس ثَدُ ٍشوبرُ ًفرثؼذ را ثِ مَرت مَتي پخش هي ًوبيذ.

 نحوه استفاده ازسيستم 
هشتري ثبيذ ثب استفبدُ از مفحِ مليذ تؼجيِ شذُ ثر رٍي قسوت هشتري تؼذاد ًبى دلخَاُ خَد ار ٍارد ًوبَدُ ٍسب س   ّر 

مليذ تأييذ ار فشردُ ٍشوبرُ دريبفت ًوبيذ. افراد ثبيذ هٌتظر ثوبًٌذ تب سيستن شوبرُ آًْبرا اػالم ًوبيذ الجتبِ زهببى اًتظببر    

ثبيذ قجل از اػالى شوبرُ حضَر داشتِ ثبشذ ّوبًطَرمِ گفتِ شذ اػبالم ًَثبت    تقريجي ثِ هشتري اػالم هي گردد ٍهشتري

 ثِ ترتيت شوبرُ ًجَدُ ٍهتٌبست ثب زهبى ٍتؼذاد هَردتقبضب است. 

 مساياي سيستم
 ايي سيستن ػالٍُ ثر داشتي توبهي هسايبي ديگر سيستن ّبي ًَثت دّي داراي هسايبي زير ًيس ّست:

 شتريبىثْجَد هتَسط زهبى اًتظبر ه 

 تشَيق هشتري ثِ مرفِ جَيي ٍ دريبفت ًبى هَرد ًيبز ٍمبّش دٍرريسًبى 

 رػبيت ثْترػذل ثب تَجِ ثِ ايٌنِ زهبى اًتظبر هتٌبست ثب تؼذاد هَرد تقبضب است 

 ػذم ًيبز مبه يَتر ثراي هحبسجبت ٍمبّش ّسيٌِ توبم شذُ سيستن 

  ِتؼذاد من افسايش هي يبثذتٌظين شلَغي ثب تَجِ ثِ ايٌنِ در زهبًْبي شلَؽ  هيل ث 

 جوغ آٍري اطالػبت هَرد ًيبز درًبًَايي 

 مجري طرح
ايي سيستن در قبلت طرح پژٍّشي ثب ّذف ثْجَد زهبى اًتظبر در مفَف اًسبًي در داًشگبُ سبوٌبى تَسبط دمتبر ػجببس     

در طي حذٍد ينسبل ديذثبى ػضَ ّيئت ػلوي داًشگبُ ٍثب ّونبري هحسي ميبًي داًشجَي مبرشٌبسي ارشذ ايي داًشگبُ 

الزم ثبِ رمبر   سبختِ شذُ است. ايي سيستن ثراي ّرهنبًي مِ پذيذُ مي ٍجَد داشتِ ٍتقبضب هتفبٍت اسبت مببرثرد دارد.  

است ػجبس ديذُ ثبى )ػضَ ّيئت ػلوي داًشگبُ سوٌبى(ٍهحسي ميبًي هخترػيي ايي سيستن هي ثبشٌذ مِ هحل اجبراي  

 هي ثبشذ. 55043ٍ ثِ شوبرُ ثجت آى در پبرك ػلن ٍفٌبٍري داًشگبُ سوٌبى 


