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آموزش الکترونیکی به 

شهروندان با موضوعات فضای

سبز وگل و گیاه
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عناوین

هرشدرچیزهااینترنتبهنیازچرا:مقدمه•

است؟سبزهوشمند

چهچیزهااینترنتوسبزشهرهوشمند•

هستند؟

شهرهایچالشوهافرصتکاربردها،•

سازمانبرایچیزهااینترنتوهوشمند

چیست؟سبزفضایوهابوستان

ونهچگچیزهااینترنتوهوشمندشهرآینده•

بود؟خواهد

بندیجمع•



ساختمانها سبز و مزارع عمودی





مقدمه

آیندهشهرداریرویپیشجهان•

بود؟خواهدچگونه

بههاشهرداریروابطبایدچرا•

آشناجدیدفناوریهایگسترش

هانجباوگیرندبکارراآنهاوباشند

شوند؟همراه



تاثیر تغییرات اجتماعی در نسل دیجیتال

سیستم
نسل 

دیجیتال

ورودی خروجی
دیجیتال دیجیتال



آینده؟سال 20فناوری در مقدار توسعه 

وشگستراساسبرکهتحولی•

سال20درفناوریتوسعه

300ازافتادخواهداتفاقآینده

خواهدبیشترآنازقبلسال

.بود

نسلحاکمیتشاهدبزودی•

!بودخواهیمدیجیتال



چرا باید اینترنت چیزها را بپذیریم؟

قرارکهبیندیشیمجهانیبه•

بعالوهجهانمردمهمهاست

دروندرجهاناشیاءهمه

همابجهانیاکوسیستمیک

رقراربارتباطتعاملیبصورت

.دنماینبدلورددادهوکنند



چرا باید اینترنت چیزها را بپذیریم؟

و،IoEزها،چیهمهتعاملیارتباطتواندمیکهبیندیشیمایشبکهبه•

وبرقرارمصنوعیهوشازاستفادهبارا،IIoTصنعت،اجزاءهمه

!!نمایدمحدودبسیارراانساننقشآیندهدروکندمدیریت



Example: Agriculture IoT System

https://www.youtube.com/watch?v=q0FnMD2_0Fw
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چرا به اینترنت چیزها احتیاج داریم؟

تعامل،بهراانسانهاداخلیوابستگیزیرانیازمندیمچیزهااینترنتبه•

!دهدمیگسترشاشیاءباهمکاریوافزاییهم

صرفهانسان،تالشرساندنحداقلبهآمد،کارمنابعازاستفاده•

امکانوIoTدرمصنوعیهوشگسترشامکانزمان،درجویی

IoTکابردهایدربسیارامنیتارتقاء

هبطوریرامعمولیوسایلکهاستسکویییکچیزهااینترنت•

اریهمکوتعاملدرهمباتوانندمیآنهاکهکندمیوصلاینترنت

.نمایندمنتقلدادههمدیگربهوبوده



اینترنت چیزها چیست؟

دربیدبتوانوباشیداینترنتبهمتصلدلخواهجایهردرکهزمانی•

نروشیاوخاموشرامنزلچراعهایکنید،بستهوبازراخودمنزل

خودخودروردوقتییاونماییدکنترلرامنزلتانمطبوعتهویهنمایید،

ریقطازشماسرعتباشید،داشتهآگاهیچرخهابادمیزانازهستید

گردیتعاملیوطرفهدودسترسیهادهوباشدمشاهدهقابلماهواره

دادهدیگریکبابتواننداشیاءاینوباشیدداشتهخوداطرافاشیاءبا

حالدروایدگرفتهقرارچیزهااینترنتشبکهدرشماکنند،بدلورد

.هستیدآنازاستفاده



تاریخچه شهرهای الکترونیک در ایران

شهر الکترونیک کیش•

شهر الکترونیک مشهد•

شهر الکترونیک گرگان•

شهرهای الکترونیک کل استان سمنان•

سایت شهرهای الکترونیک کل شهرهای کشور•

کشورسطح مطرح شدن شهرهای الکترونیک دیگر در •



شهر الکترونیک کیش



شهر الکترونیک کیش



سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد



مشهدالکترونیک ها در شهر ASPموقعیت 



مشهدالکترونیک در شهر ASPمرکز جامع 



یک تعریف از شهر هوشمند

،انسانیسرمایههوشمندشهریک

اطالعاتفناوریواجتماعیسرمایه

ودکنمیمتصلهمبهراارتباطاتو

یرسیدگبرایرامناسبزیرساخت

یکبهدستیابیعمومی،مسائلبه

کیفیتافزایشوپایدارتوسعه

.آوردمیبوجودشهروندانزندگی



تعاریف دیگر از شهر هوشمند

به،(ICT)ارتباطاتواطالعاتفناوریازمندیبهره•

.یپایداروکاراییزندگی،قابلیتافزایشمنظور

آنحیاتیهایزیرساختهمهکهشهریک•

.استشدهیکپارچهوپذیرنظارت

.هوشمندومتصلسازگار،شهریک•

یمبتنهایحلراهازمندیبهرهدنبالبهکههریش•

شهرداریومردمجانبهچندمشارکتایبرICTبر

.استعمومیمسائلبهرسیدگیبرای



تعاریف دیگر از شهر هوشمند

اجتماعیکبارافیزیکیهایسرمایهکهشهری•

.دهدافزایشراخدماتکیفیتتاکندمیمرتبط

فناوریفیزیکی،هایزیرساختسازییکپارچه•

هبواحدچارچوبیکبهتجاریواجتماعیاطالعات،

.شهریکجمعیهوشازاستفادهمنظور

نظارتوروزمرهکارهایسازیخودکار•

ه،بازدبهبودبرایشهرریزیبرنامهو

.دوخشهروندانزندگیکیفیتوعدالت



تعریف دیگر از شهر هوشمند

برای زندگی شهروندانی جدیدهاآوریفنشهری که از 
کندمیخود استفاده 

استفاده از
های فناوری

جدید

ارتقاء
کیفیت
زندگی

شهر
هوشمند



بخشی از اهدف شهر هوشمند

لنقوحملسیستموریبهرهافزایش•

شهری

پایدارسبزشهرایجاد•

دولتبیندیجیتالیارتباطاتافزایش•

دولتبادولتوشهروندانبا

نشهرونداسالمتوامنیتگسترش•

همهبرایزندگیکیفیتبهترینرائها•

حداقلبهباهمزمانشهروندان

منابعوانرژیمصرفرساندن

رائه ا

بهترین کیفیت

برای همه زندگی

همزمان شهروندان 

حداقل به با

رساندن مصرف  

انرژی و منابع
جه
نتی



بخشی از آثار و تبعات شهر هوشمند

رشد شهرنشینی•

زندگی با ریسک کمتر•

افزایش مشارکت شهروندان•

افزایش انتظارت•

افزایش رقابت اقتصادی•

ایهای بودجهمحدودیت•

ایانتشار گازهای گلخانه•



خدمات شهری هوشمند

هوشمند( زباله)پسماند •

روشنایی هوشمند•

های هوشمندها و باغپارک•



نسکوجایزه نوآوری در یادگیری دیجیتالی کرسی یو
از مبدا( زباله)تفکیک پسماند : موضوع



های شهر هوشمندلیست پروژه



های شهر هوشمندلیست پروژه



های شهر هوشمندلیست پروژه



های شهر هوشمندهایی از پروژهنمونه



های شهر هوشمندهایی از پروژهنمونه



رانههای شهر هوشمند در شهرهای جنوب مدیتپیشرفت پروژه



موارد محدود کننده اجرای شهر هوشمند

آناهمیتنکردندرکونیازاحساسعدمتوجهی،بی•

منابعوپولدرجوییصرفهمیزانتشخیصعدم•

ابتکارونوآوریخالقیت،روحیهنداشتن•

فناوریازنگهداریتواناییوچابکیفقدان•

کاربهمسلطکافیانسانیمنابعکمبود•

بودجههایمحدودیت•

استضروریآنوجودکهارشدمدیریتواجراییرهبرینداشتن•

ملیسطحدرمناسبیحمایتقوانیننبودن•



مسیر توسعه شهرداری هوشمند 

تهيه سند

راهبردي

ارتقاء

ايجاد

تعامل

يكپارچگي كتابچه

شهرداریقوانين 

هوشمند



چیزهابر بستر اینترنت شهرهوشمند جایگاه 

ردهایکاربتوسعهدربعدیانقالبچیزهااینترنت•

.استاطالعاتفناوریواینترنت

چیزهامیلیارد50ارتباطازمیالدی2020سالتا•

وچیزهاباانسانوانسانباچیزهاچیزها،با

.آوردخواهدبوجودراحیوانباچیزها

رهایشهتوسعهبستراکنونهمچیزهااینترنت•

.استشدهجهانهوشمند
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اولین آزمایشگاه اینترنت چیزها

کشورIOTاولین درس اینترنت چیزها و اولین آزمایشگاه 

دانشکده برق

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر جاللی: مجری



جایگاه شهرهوشمند بر بستر اینترنت چیزها

هتریبوبیشتراطالعاتوداده هابهکهآن هاییکلیبطور•

.کردخواهندکنترلراآیندهدارنددسترسی

بیشتریوتردقیقدسترسیچیزهااینترنتبستربرهوشمندشهر•

وشهرونداناطالعاتازمندیبهرهباتادهدمیشهریمدیرانبه

.کندمیکمکمدیریتبهوداردکارمحیطفیزیکیفضای

تاینترنازتوانمیچگونهکهاستآناساسیسئوال•

ردنظارتیحوزهوالکترونیکشهرداریتوسعهدرچیزها

کرد؟استفادهآن



چیزها در شهر هوشمندکاربردهای اینترنت 



چیزهاشهر هوشمند و اینترنت 



زیرساخت اینترنت چیزها



چیزهاو اینترنت محیط زیست هوشمند 



چیزهاو اینترنت آب هوشمند 



آبرسانی هوشمنددر چیزها کاربرد اینترنت 

هرسنسورهاازاطالعاتدریافتوبارانورودلحظهازآبرسانیکنترل•

گشتبازچرخهومنازلبهآبرسیدنتاسدهاپشتدرلحظه

ریتمدیوهواشناسیاطالعاتبهتوجهباآبمصرفمیزانبینیپیش•

هرشمصرفشبکهدرآبفشارکنترلومناسبتوزیعبرنامهطراحی

مصرفتوسطآبمصرفکنترلامکان،آبهاهدررویمیزانکاهش•

دزوتشخیصآن،ازناشییهزینه هاومصرفکاهشهدفباکنندگان

آبرسانیشبکهدرهاخرابیهنگام



گیری هوشمند و اینترنت چیزهااندازه



چیزهاو اینترنت امنیت و فوریت 



چیزهااینترنت خرده فروشی و 



چیزهاو اینترنت لوجستیک 



کنترل صنعتی و اینترنت چیزها



صنعت و اینترنت چیزهاانقالب چهارم 

Internet of Things: the future is smart but is it safe? 



سالمت، بهداشتودرمان اینترنت چیزها



چیزهااینترنت کشاورزی هوشمند و 



کاربرد اینترنت چیزها در کشاورزی



در کشاورزیچیزها کاربرد اینترنت 



در کشاورزیچیزها کاربرد اینترنت 



در کشاورزیچیزها کاربرد اینترنت 



مزرعه هوشمند دام و اینترنت چیزها



چیزهااینترنت دام و 



کنترل هوشمند خانه  و اینترنت چیزها



نظارت در شهرداری هوشمند

بروهعالتوانمیهوشمندشهریکدرچیزهااینترنتفناوریبا•

اطالعاتوآمار،اسناد،شدهضبطمنابعازدائمیبازرسی

حفاظتحوزةدرمستنداتانواعسایر،سازمانى،علمىمحرمانه

انسانیمنابعحتیومالىمنابعوتأسیساتىمنابعازفیزیکى

.داشتپیشگیرانهودائمینظارت



بازرسی و نظارت هوشمند در شهرداری هوشمند  

مزایایازیکیحضوریغیروهوشمندبازرسی•

ستمسیکیفیارتقاءزمینهکهاستهوشمندشهرداری

ووظایفانجامجهتدرراتهرانشهرداریبازرسی

.آوردخواهدبوجودهاماموریت

ا،هشهرداریدربازرسیآیندهکلیگیریجهت•

.استاچیزهاینترنتبستربرهوشمندبازرسی



!ابزارهای نوین تشخیص هویت در خدمت شهرداری هوشمند

وترلکندرموثریبصورتبایومتریک•

!استاستفادهحالدرنظارت

ایسیستمهجایگزینبایومتریک•

شهروندانازسئوالومدارککنترل

هوشمندهایشهرداریبهمراجعهدر

!باشدموثربسیارتواندمی



بندیجمع

وشندبامیپذیرتحولوپویابسیارسبزهوشمندشهرهای•

ازنوآورانهوخالقانههایبرنامهباراحتیبهتوانندمی

وشدهمندبهرهجهانهوشمندشهرهایسایرتجربیات

.نمایندفراهمراشهروندانزندگیکیفیارتقاءزمینه

رشهعنوانبهسبزهوشمندشهراصلکهاستآناقداماولین•

یکصورتبهآنسازیپیادهضرورتوشودپذیرفتهآلآیده

.آیدبوجودشهروندانطرفازجدیتقاضای



بندیجمع

کیبهسنتیشهریکازشهرونداندیدگاهتغییر•

تیازاتامباکهافتدمیاتفاقزمانیسبزهوشمندشهر

.شوندآشناسبزهوشمندشهرهایمحدویتو

ندهوشمخدماتازبعضیارائهباتواندمیشهرداری•

هرشفوایدمتوجهملموسبصورتراشهروندانسبز

.نمایدسبزهوشمند





سمینار برگزارکنندگانو کنندگانتشکر از شرکت 




