معرفی
شرکت مهندسی پیشگامان الکترونیک کویر در سال  8811با هدف فعالیت در جهت ارتقاء صنعت نظارت
تصویری و سامانه های هوشمند در مرکز کشور توسط گروهی از دانش آموختگان برق دانشگاه یزد تأسیس
گردید.
در سال  8811پس از کسب تجربیات ارزنده در شبکه های نظارت تصویری آنالوگ فعالیت خود را در زمینه
سیستم های هوشمند تحت شبکه که یکی از ابزارهای مدیریتی و امنیتی روز دنیا به شمارمی آید آغاز نمود.
در سال  8818به عنوان تنها شرکت امنیتی در استان یزد بصورت حرفه ای به بحث طراحی و پیاده سازی اتاق
های مانیتورینگ و نظارت تصویری وارد گردید.
در حال حاضرتنها پس از سپری کردن کمتر از هشت سال از فعالیت خود با تالش مستمر ،توأم با تکیه بر توان
علمی و تجهیزاتی خود توانسته است بستری مناسب در جهت ارائه خدمات به مدیران ارشد بخش های مختلف
استان و نیز استانهای همجوار فراهم نماید.
این شرکت در حال حاضرنماینده رسمی محصوالت  Axisسوئد  Dahua ،چین  Albatron ،و Surveon
و  Optinaتایوان  Maxron ،و  7techکره  Hikvision ،چین و  Panasonicژاپن و همچنین نرم افزار های
جامع نظارت تصویری  Milestonو  Nuuoو  Netavisionدر استان یزد می باشد.

خدمات ارائه شده توسط شرکت مهندسی پیشگامان الکترونیک کویر


طراحی ،مشاوره و اجرای سیستم های نظارت تصویری



طراحی ،مشاوره و اجرای سیستم های کنترل دسترسی Access control



طراحی ،مشاوره و اجرای سیستم های انتقال تصویر و دیتا



طراحی و ساخت دکل های خود ایستا و برج نور



طراحی و ساخت دکل های مخابراتی



طراحی ،مشاوره و اجرای بستر شبکه های کامپیوتری



طراحی ،مشاوره و اجرای شبکه های فیبرنوری



طراحی ،مشاوره و اجرای شبکه های وایرلس



طراحی ،مشاوره و اجرای سیستم های کنترل تردد



طراحی ،مشاوره و اجرای سیستم پارکینگ هوشمند

با احترام
در راستای گسترش سیستم های نوین الکترونیکی ،امنیتی و حفاظتی ونیاز واحدهای اقتصادی ،تولیدی
وخدماتی به این سیستم ها،شرکت مهندسی پیشگامان الکترونیک کویر یزد پیشگام در توسعه فناوری
الکترونیک آمادگی دارد ،بانصب این سیستم هادرواحدهای تولیدی وخدماتی بااولویت سیستم های تلویزیونی
مداربسته (داخلی ،تحت شبکه (())LAN_WIRELESSوانتقال تصویر) و عالوه بر تامین نیاز های امنیتی،امکان
کنترل و زمینه نظارت مدیران جهت بهره وری بیشتر را فراهم نماید .توانایی انتقال تصویر روی شبکه اینترنت ،
نمایش روی لپ تاپ و موبایل و پشتیبانی و خدمات پس از فروش از برتری های این مجموعه در مقایسه با شرکت
های مشابه می باشد.این شرکت اولین گام درتوسعه فعالیت های خود را تعامل بهتر با مدیران ،نیاز سنجی واحدها
وآموزش قرار داده است .بنابراین درصورت نیاز دستور فرمایید،پس از هماهنگی های الزم با واحد فنی وفروش
شرکت ،زمینه مالقات و گفتگو فراهم شود.

باتشکر
مدیریت فروش و بازاریابی

رزومه و توانمندی های شرکت پیشگامان الکترونیک کویر
این شرکت افتخار دارد از شرکتهای مورد تایید و اعتماد وزارت نیرو  ،وزارت نفت ،شهرداری یزد ،سازمان فاوای شهرداری و
سازما ن علوم پزشکی  ،اداره برق منطقه ای همچنین سازمان میراث فرهنگی  ،سازمان همیااری شاهرداری در طراحای ،
مشاوره و اجرای سیستم های مدار بسته مراکز وابسته به این نهادها باشد.
شرکت در سومین و چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و الکترونیک یزد
شرکت در نهمین و دهمین نمایشگاه کامپیوتر و تکنولوژی استان یزد
انتخاب به عنوان شرکت برتر در زمینه سیستمهای امنیتی و انتقال تصویر و دوربین های IP
دارای مجوز رسمی فعالیت از رسته سیستم های حفاظتی استان یزد
دارای مجوز رسمی فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه استان

یزد

تعدادی از مهمترین پروژه های انجام شده :

تکمیل و توسعه سیستم جامع نظارت تصویری و اتاق مانیتورینگ بیمارستان شهید صدوقی یزد
سال اجرا  11مدت پروژه در حال اجرا

کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی یزد) بیمارستان شهید صدوقی یزد

سیستم جامع نظارت تصویری تحت شبکه جایگاههای  CNGیزد

سال اجرا  11مدت پروژه  2ماه کارفرما شهرداری یزد
ارتقا ،سیستم نظارت تصویری و شبکه فیبر نوری سازمان آرامستان های یزد

سال اجرا  11مدت پروژه  8ماه کارفرما شهرداری یزد
سیستم جامع نظارت تصویری و مانیتورینگ پایانه مسافر بری غدیر یزد
سال اجرا  11مدت پروژه در حال اجرا

کارفرما شهرداری یزد

سیستم جامع نظارت تصویری جایگاه های سوخت شهر یزد
سال اجرا  11مدت پروژه 2ماه
سیستم نظارت تصویری و حفاظتی درمانگاه های سپاه پاسداران یزد

سال اجرا  11مدت پروژه  5ماه کارفرما سپاه پاسداران یزد
سیستم جامع نظارت تصویری و بستر فیبر نوری و شبکه میدان مرکزی میوه و تره بار یزد
سال اجرا  11مدت پروژه  5ماه کارفرما شهرداری یزد
پشتیبانی کامل سیستم نظارت تصویری  ،سیستم صوت و سیستم کنترل سرعت  ،مربوط به مرکز کنترل ترافیک
یزد
سال اجرا  11و  11مدت پروژه در حال اجرا

کارفرما شهرداری یزد

سیستم جامع نظارت تصویری و بستر فیبر نوری پست  044برق یزد( 2سایت فوالد)
سال اجرا  19مدت پروژه  8ماه

کارفرما شرکت برق منطقه ای استان یزد

سیستم جامع نظارت تصویری و بستر فیبر نوری پست  044برق شمال و رستاق
سال اجرا  19مدت پروژه  8ماه

کارفرما شرکت برق منطقه ای استان یزد

سیستم نظارت تصویری در بستر شبکه وایرلس سازمان پسماند شهرداری یزد

سال اجرا  19مدت پروژه  5ماه

کارفرما شهرداری یزد

سیستم جامع نظارت تصویری و بستر فیبر نوری و شبکه کلینیک خاتم االنبیاء و آزمایشگاه مرکزی یزد
سال اجرا  19مدت پروژه  5ماه

کارفرما دانشگاه علو پزشکی استان یزد

سیستم جامع نظارت تصویری کمیته امداد امام خمینی یزد
سال اجرا  19مدت پروژه  8ماه کارفرما کمیته امداد امام خمینی یزد
سیستم نظارت تصویری موزه ماشین (سازمان میراث فرهنگی یزد)
سال اجرا  19مدت پروژه  8ماه کارفرما سازمان میراث فرهنگی استان یزد
سیستم جامع نظارت تصویری و مانیتورینگ آزمایشگاه مرکزی ابرکوه
سال اجرا  19مدت پروژه  8ماه کارفرما شبکه بهداشت شهرستان ابرکوه
سیستم جامع نظارت تصویری و مانیتورینگ شبکه بهداشت ابرکوه
سال اجرا  19مدت پروژه  8ماه کارفرما شبکه بهداشت شهرستان ابرکوه
سیستم جامع نظارت تصویری دانشکده بهداشت یزد
سال اجرا  19مدت پروژه  5ماه

کارفرما دانشگاه علو پزشکی استان یزد

سیستم جامع نظارت تصویری و مانیتورینگ سازمان حمل بار و مسافر(پایانه مسافر بری غدیر و امام علی) شهر یزد
سال اجرا  19مدت پروژه  8ماه

کارفرما سازمان حمل بار و مسافر استان یزد

سیستم جامع نظارت تصویری و انقال تصویر پست  284کیلو وات اردکان
سال اجرا  15و  19مدت پروژه  8ماه

کارفرما شرکت برق منطقه ای استان یزد

سیستم جامع نظارت تصویری پیراپزشکی ابرکوه
سال اجرا  19مدت پروژه  2ماه

کارفرما دانشگاه علوم پزشکی استان یزد

سیستم جامع نظارت تصویری درمانگاه اسکان
سال اجرا  19مدت پروژه  8ماه

کارفرما دانشگاه علوم پزشکی استان یزد

بستر فیبر نوری و شبکه و سیستم نظارت تصویری دانشکده شهید صدوقی استان یزد
سال اجرا  15مدت پروژه  2ماه

کارفرما دانشکده شهید صدوقی استان یزد

بستر فیبر نوری و سیستم نظارت تصویری مجتمع مسکونی اسکان

سال اجرا  15مدت پروژه  2ماه

سیستم جامع نظارت تصویری کلینیک خاتم االنبیا یزد
سال اجرا  15مدت پروژه  8ماه کارفرما دانشگاه علوم پزشکی استان یزد
سیستم جامع نظارت تصویری و انقال تصویر دوربین های سطح شهر شهرستان اشکذر
سال اجرا  15مدت پروژه  8ماه

کارفرما شهرداری اشکذر

مرکز مانیتورینگ شهرداری یزد و سازمان های زیر مجموعه
سال اجرا  10و  15مدت پروژه  9ماه کارفرما شهرداری یزد
سیستم جامع نظارت تصویری بیمارستان شهید صدوقی استان یزد
سال اجرا  10و  15مدت پروژه  9ماه کارفرما دانشگاه علوم پزشکی استان یزد
سیستم جامع نظارت تصویری و انقال تصویر مراکز مخابرات شهرستان های استان یزد
سال اجرا  10مدت پروژه  8ماه

کارفرما شرکت مخابرات استان یزد

سیستم جامع نظارت تصویری انبار مرکزی اداره برق استان یزد
سال اجرا  10مدت پروژه  0ماه

کارفرما ادره برق استان یزد

سیستم جامع نظارت تصویری جایگاه های  CNGاستان یزد
سال طراحی  18:سال اجرا  10مدت پروژه  5ماه

کارفرما امور CNGهای شهرداری

سیستم جامع نظارت تصویری کارخانجات فرش کسری
سال طراحی  18:سال اجرا  18مدت پروژه  0ماه
سیستم جامع نظارت تصویری و مانیتورینگ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد
سال طراحی  10:سال اجرا  10مدت پروژه  8ماه
سیستم جامع نظارت تصویری و مانیتورینگ مجموعه بسته بندی پارس کیمیا سلولز
سال طراحی  10:سال اجرا  10مدت پروژه  8ماه
سیستم جامع نظارت تصویری شهرداری مرکز یزد
سال طراحی  12:سال اجرا  12مدت پروژه  0ماه

کارفرما حراست شهرداری یزد

سیستم جامع نظارت تصویری شهرداری مناطق سه گانه یزد
سال طراحی  12:سال اجرا  18مدت پروژه  8ماه

کارفرما حراست شهرداری

پروژه سازمان آرامستان (خلد برین) شهرداری یزد زیر نظر فاوا شهرداری یزد
سال طراحی  18:سال اجرا  18مدت پروژه  8ماه کارفرما سازمان فاوای شهرداری یزد
اداره کل آتش نشانی شهرستان یزد
سال طراحی  18:سال اجرا  18مدت پروژه  8ماه کارفرما سازمان فاوای شهرداری یزد
سیستم جامع نطارت تصویری شهرداری منطقه  8یزد
سال طراحی 12:

سال اجرا  :در دست اجرا مدت پروژه  2ماه کارفرما حراست شهرداری یزد

سیستم جامع نطارت تصویری شهرداری منطقه 2یزد
سال طراحی 12:

سال اجرا  :در دست اجرا مدت پروژه  2ماه کارفرما حراست شهرداری یزد

سیستم جامع نطارت تصویری شهرداری منطقه  8یزد
سال طراحی 12:

سال اجرا 12 :و  18مدت پروژه  2ماه کارفرما حراست شهرداری یزد

سیستم نظارت تصویری شهرداری اشکذر(ساختمان مرکزی)
سال طراحی 12:

سال اجرا  12 :مدت پروژه  85روز کارفرما شهرداری اشکذر

سیستم نظارت تصویری سطح شهر و انتقال تصویر پایانه سه راه شحنه اتوبوسرانی
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  84روز کارفرما سازمان اتوبوسرانی یزد
سیستم نظارت تصویری سطح شهر و انتقال تصویر پایانه امام علی وابسته به سازمان اتوبوسرانی
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  84روز کارفرما سازمان اتوبوسرانی یزد
سیستم نظارت تصویری سطح شهر و انتقال تصویر پایانه شهدای محراب وابسته به سازمان اتوبوسرانی
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  84روز کارفرما سازمان اتوبوسرانی یزد
سیستم نظارت تصویری سطح شهر و انتقال تصویر پایانه میدان امام حسین وابسته به سازمان اتوبوسرانی
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  84روز کارفرما سازمان اتوبوسرانی یزد
سیستم نظارت تصویری سطح شهر و انتقال تصویر پایانه خیابان امام وابسته به سازمان اتوبوسرانی
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  84روز کارفرما سازمان اتوبوسرانی یزد
سیستم نظار تصویری سازمان پسماند استان یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  84روز کارفرما سازمان پسماند یزد

بهبود سیستم نظارت تصویری سازمان میراث فرهنگی استان یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  85روز کارفرما حراست سازمان میراث فرهنگی استان یزد
ایستگاه آتش نشانی شاهدیه یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  85روز کارفرما سازمان فاوا شهرداری یزد
ایستگاه آتش نشانی پارك شهر زیر نظر فاوا شهرداری یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  85روز کارفرما سازمان فاوا شهرداری یزد
ایستگاه آتش نشانی خیابان دکتر حسابی زیر نظر فاوا شهرداری یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  85روز کارفرما سازمان فاوا شهرداری یزد
ایستگاه آتش نشانی امام شهر زیر نظر فاوا شهرداری یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  85روز کارفرما سازمان فاوا شهرداری یزد
ایستگاه آتش نشانی شهرك صنعتی زیر نظر فاوا شهرداری یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  85روز کارفرما سازمان فاوا شهرداری یزد
ایستگاه آتش نشانی حمیدیا زیر نظر فاوا شهرداری یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  85روز کارفرما سازمان فاوا شهرداری یزد
ایستگاه آتش نشانی لرد کیوان زیر نظر فاوا شهرداری یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  85روز کارفرما سازمان فاوا شهرداری یزد
ایستگاه آتش نشانی خیابان طالقانی زیر نظر فاوا شهرداری یزد
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  85روز کارفرما سازمان فاوا شهرداری یزد
سیستم نظارت تصویری جامع و وایرلس بهمراه سیستم  IP PHONEگروه فوالد تابان
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه 8ماه کارفرما مدیریت فوالد تابان
سیستم مدار بسته بیمارستان CCUگودرز
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  8ماه کارفرما مدیریت بیمارستان گودرز
پروژه سیستم مداربسته  IPو آنالوگ دانشگاه آزاد بافق
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  84روز کارفرما دانشگاه آزاد اشکذر

پروژه سیستم مداربسته  IPدانشگاه آزاد اشکذر
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  2ماه کارفرما دانشگاه آزاد اشکذر
ایجاد شبکه فیبر نوری و شبکه وایرلس داخلی دانشگاه آزاد اشکذر
سال طراحی 12 :سال اجرا  12:مدت پروژه  84روز کارفرما دانشگاه ازاد اشکذر
پروژه سیستم مداربسته و امنیتی موزه پهلوان پور وابسته به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  12:مدت پروژه  2ماه کارفرما حراست سازمان میراث فرهنگی استان یزد
پروژه سیستم مداربسته  IPسازمان همیاری شهرداری های استان یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  2ماه کارفرما حراست سازمان همیاری شهرداری یزد
پروژه انتقال تصویر واحد ماشین آالت سازمان همیاری شهرداری های استان یزد واقع در سایت زارچ
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  2ماه کارفرما حراست سازمان همیاری شهرداری یزد
پروژه سیستم مداربسته  IPو انتقال تصویرسازمان اتوبوسرانی یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  12:مدت پروژه 8ماه کارفرما حراست سازمان اتوبوسرانی یزد
سیستم مداربسته و انتقال تصویر جایگاه  CNGنواب صفوی یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  24روز کارفرما واحد  CNGو حراست شهرداری یزد
سیستم مداربسته و انتقال تصویر جایگاه  CNGمدرس یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  24روز کارفرما واحد  CNGو حراست شهرداری یزد
سیستم مداربسته و انتقال تصویر جایگاه  CNGکوثر یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  24روز کارفرما واحد  CNGو حراست شهرداری یزد
سیستم مداربسته و انتقال تصویر جایگاه  CNGاتوبوسرانی یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  24روز کارفرما واحد  CNGو حراست شهرداری یزد
سیستم مداربسته و انتقال تصویر جایگاه  CNGامامشهر یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  24روز کارفرما واحد  CNGو حراست شهرداری یزد
سیستم مداربسته و انتقال تصویر جایگاه  CNGمهرآوران یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  24روز کارفرما واحد  CNGو حراست شهرداری یزد

سیستم مداربسته و انتقال تصویر جایگاه  CNGخضرآباد یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  24روز کارفرما واحد  CNGو حراست شهرداری یزد
مانیتورینگ کلیه پایانه مدیریت سی ان جی ) (CNGوابسته به شهرداری در شهرداری مرکز
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  84روز کارفرما واحد  CNGو حراست شهرداری یزد
دانشکده پیراپزشکی ابرکوه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال طراحی 14 :سال اجرا  14:مدت پروژه  2ماه کارفرما حراست علوم پزشگی استان یزد
مجتمع خوابگاهی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال طراحی 14 :سال اجرا  14:مدت پروژه  8ماه کارفرما حراست علوم پزشگی استان یزد
آزمایشگاه مرکزی ابرکوه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  8ماه کارفرما حراست علوم پزشگی استان یزد
آزمایشگاه مرکزی بافق وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  8ماه کارفرما حراست علوم پزشگی استان یزد
شبکه بهداشت تفت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  12:مدت پروژه  84روز کارفرما شبکه بهداشت تفت
آزمایشگاه مرکزی تفت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  12:مدت پروژه  84روز کارفرما شبکه بهداشت تفت
پروژه سیستم مداربسته شرکت کشاورزی الماس کویر اردکان
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  8ماه
سیستم مداربسته سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  8ماه کارفرما مدیریت سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان یزد
پروژه سیستم مداربسته  IPموزه قصرآینه یزد وابسته به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  8ماه کارفرما حراست سازمان میراث فرهنگی استان یزد
پروژه سیستم مداربسته و امنیتی موزه پهلوان پور وابسته به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  12:مدت پروژه  2ماه کارفرما حراست سازمان میراث فرهنگی استان یزد

بهبود سیستم نظارت تصویری کارخانه کاشی مسعود یزد
سال طراحی 18 :سال اجرا  18:مدت پروژه  8ماه
سیستم نظارت تصویری اداره منابع طبیعی شهرستان اشکذر
سال طراحی 14 :سال اجرا  14:مدت پروژه  8ماه کارفرما داره منابع طبیعی شهرستان اشکذر
پروژه انتقال تصویر و مانیتورینگ سازمان آب و فاضالب شهرستان ابرکوه با همکاری شرکت ایمن سیستم
سال طراحی 14 :سال اجرا  14:مدت پروژه  8ماه کارفرما داره منابع طبیعی شهرستان اشکذر
سیستم مداربسته هتل داد یزد ومانیتورینگ آن
سیستم مداربسته تاالر و رستوران محبوب یزد
سیستم مداربسته شرکت تولیدی پشم تاب ایران
سیستم مدار بسته شرکت تولیدی مه شویان
سیستم مداربسته شرکت تولیدی یزد تارا
سیستم مدار بسته شرکت تولیدی بهشویان یزد
سیستم مدار بسته شرکت تولیدی جام شیرین
سیستم مداربسته کارخانه میخ مفتول کویر یزد ومانیتورینگ آن
سیستم شرکت تولیدی مداربسته لوله شادی کویر
سیستم مداربسته کارخانه پارس نخ کویر
سیستم مداربسته و انتقال تصویرکارخانه چوب مختاری واقع در شهرك صنعتی خاوران تهران
سیستم مداربسته کارخانه پوشش کارتن
سیستم مداربسته کارخانه تک کارتن
سیستم مدار بسته  IPکارخانه فراز کنترل
سیستم مدار بسته کارخانه نخ پرند
سیستم مدار بسته کارخانه پوشینه بافان
سیستم مداربسته نگین صنعت کاشی
سیستم مداربسته واحد بسته بندی صنایع زارچ

سیستم مداربسته کوره آجرپزی یزد رس

سیستم مداربسته مجتمع مسکونی نگین شرق
سیستم مداربسته کارخانجات نگارین نقش باستان
سیستم مداربسته کارخانجات بهنوریزد
سیستم مداربسته مجتمع مسکونی مهر (غدیر  11واحدی)
سیستم مدار بسته  IPمزارع کشاورزی شهرستان مروست وانتقال تصویرازطریقwireless
طراح سیستم مداربسته کارخانه شادریس
طراحی پروژه کارخانه کرك ایران
مشاور و طراح دانشگاه آزاد نایین  ،سیستم وایرلس اینترنت و دوربین ip
همچنین طراحی و اجرای صدها مرکز آموزشی ،فرهنگی و تجاری دیگر در سطح استان یزد

