
   



  باسمه تعالی
درب هــا وجــود دارد بــراي تــامین امنیــت  یاي مختلفــهمانگونــه کــه استحضــار داریــد تکنولــوژي هــ

ـ استفاده از بطور مثال  گیـري مـی    بـا امکـان گـزارش    )کـارتی، اثـر انگشـتی و صـفحه کلیـدي     ( یدستگیره قفل
تکنولـوژي هـا بعضـا مقـرون بـه      عبـور از درب را بدهـد ولـی اسـتفاده از ایـن       امکـان ،تواند به افـراد داري مجوز 

مسـاله مهـم ایـن اسـت کـه شـاید فـردي کـه داراي          ؛صرفه نیست و یا براي محیط هـاي خاصـی مناسـب اسـت    
توانـد در مواقـع حیـاتی از درب بسـته بـدون تخریـب آن و       لزامـا ورود غیرقـانونی هـم نداشـته ن    مجوز نیسـت و ا 

کـه   گاه بیرجنـد داري قفـل معمـولی هسـتند    با سرعت خارج شـود بطـور مثـال درب هـاي دانشـکده هـاي دانشـ       
خیلــی اوقـات در زمــان بســته بــودن ایــن درب هــا دانشــجویان در  . در سـاعات غیــر آموزشــی بســته مــی شــوند 

نگهبــان در  زمــان نبــودحضــور دارنــد و در صــورت مواجــه بــا خطــري ماننــد آتــش ســوزي در  هــا آزمایشــگاه
کمیتـه پدافنـد    در جلسـه  دوراندیشـی دچـار مشـکل خواهنـد شـد؛ لـذا بـا        و فـرار  براي باز کـردن درب  ،محیط

پیشـنهاد آقـاي حسـن    بـه  ؛ اقـدام شـود   تصمیم بر آن شد کـه بـراي حـل موقـت ایـن مشـکل       غیرعامل دانشگاه
قـرار شـد کلیـد درب هـاي بسـته دانشـکده هـا در زمـان خطـر بـه طـور کـامال              زنگوئی مدیر حراست دانشـگاه 

دیـدگان قــرار گیــرد بــه نحـوي کــه کســی نتوانــد در مواقـع عــادي از آن ســوء اســتفاده    ایمـن در اختیــار حادثــه  
بـه همـت چنـد تــن از    1397در ابتـداي سـال   نمایـد؛ لـذا پیشـنهاد سـاخت دسـتگاه کلیـد اضـطراري داده شـد و         

دانشـجویان گـروه الکترونیـک دانشـگاه بیرجنـد کـه اخیــرا داراي دفتـري در پـردیس شـرکت هـاي دانـش بنیــان            
راري درب هــاي خروجــی، آزمایشــگاه طدسـتگاه مــذکور بــراي محافظــت از کلیـدهاي اضــ   شــده انــدیــز بسـیج ن 
  .شد ساختهاولیه مدیریت حراست دانشگاه  بر اساس طرح... ها و

در مواقع ضروري با فشردن یک دکمه، کلید درب  نحوه کار با این دستگاه بدین صورت است که
به حراست و انتظامات تماس  دستگاه از طریق ماژول تلفن کنندهاضطراري در اختیار فرد قرار می گیرد و 

ا حضور در نهایت ب .و همزمان آژیر به صدا در می آید و دوربین ها تصاویر مربوطه را ثبت می نمایند گرفته
دستگاه را ر قطع می گردد و می توان بالفاصله ژینیروهاي انتظامات دستگاه با وارد کردن رمز دوم غیر فعال شده و آ

آن انداخته می شود و  ، دستگاه فعال و کلید به داخلدر حالت عادي با وارد کردن رمز تعیین شده .مجددا فعال کرد
یا نسبت به تعویض آن  ه پس بگیردکلید را از دستگا ،کسی که رمز را می داند می تواند با وارد کردن مجدد رمز

   .اقدام کند
حسـاس بـوده و ماننـد حالـت فشـردن      ... قطـع کـردن بـرق و    دستگاه نسبت به خرابکـاري ماننـد  

  .می کند و حتی با وجود قطع برق به وسیله باتري ذخیره کار می کندشاسی عمل 
  :این دستگاه از دو قسمت ساخته شده است



  :نصب می گردد عموم بوده و در دسترس ذیلحافظ کلید که شامل موارد به مجع

  

 صفحه کلید براي ورود رمز -

 ورود کلیدشیار  -

 کلیدو تحویل محفظه افتادن  -

شاسی قرمز رنگ براي استفاده  -
 اضطراري

 چراغ هاي فعالیت -

  

  

  :نصب می شود مانند سقف کاذب سیستم هشدار که در مکان دور از دسترس

 آژیر -

 کلید فطع برق اضطراري -

  

  

  

  

  مدیریت حراست دانشگاه بیرجند: ارایه ایده از 

  056-32202093: تلفکس 

  herasat@birjand.ac.ir: رایانامه 

  نوین فناوران آروشا: ساخت دستگاه 
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