
 

 یهای انجام شده در سطح ملفهرست پروژه

 فالت پارس، آرکا صنعت و ایده نگار  ؛هایالب شرکتدر ق

 گردد()تمامی پروژه های نامبرده به دلیل مسائل حفاظتی به صورت عنوان ارائه می 
 

ف 
ردی

 

 تعهدات  تعریف پروژه  پروژه 

 تن  4/1 یکیخودرو هوشمند تاکت 1

زمینی   هوشمند  دو ربات  سکوی  یک  حمل  قابلیت  که  بنزینی 

انداز می نارنجک  اپراتور   محور و دو سالح دوشکا و  باشد و توسط 

 شود از راه دور هدایت می

 دستگاه 1

2 
 ربات های شبکه محور 

 حیدر یک

یابی  مسیر  و  یابی  مانع  قابلیت  با  هوشمند  محور  شبکه  رباتهای 

 و هجوم به سمت هدف  خودکار
 دستگاه ربات  10

 پهپاد مولتی روتور کات لینک 3
مبتن خودکار  تصو  یخلبان  می  INSو    ریبر  در مسیریابی  و  کند 

 کندبرابر جمینگ مقاومت می
 فروند 6

 پهپاد شکارچی 4

این پهپاد بمنظور مقابله با ریز پهپادهای مهاجم طراحی و ساخته 

شده  استابالیز  های  گان  از  استفاده  با  پروژه  این  است.در  شده 

 پرتاب تور، شکار ریز پهپادهای مهاجم انجام می شود 

 فروند اکتا 5

 فروند هگزا  5

 یک  هما ییروتورشناسا یمولت 5

برد   این پهپاد بمنظور با  برداری  انجام عملیات شناسایی و تصویر 

زوم    30کیلومتر    7 با  استابالیز شده  دوربین  با حمل   10دقیقه 

باشد و همچنین قابلیت ارسال تصاویر و اطالعات پروازی برابر می

 ای داردپرنده را نیز به صورت لحظه

 فروند 5

 ربات نذیر  6

س قابلیت حمل  با  زمینی چهار چرخ محرک  دو محور ربات  کوی 

استابالیز شده جهت نصب سالح گرینوف و همچنین کنترل از راه 

 دور توسط اپراتور 

 دستگاه 1

 سیمرغ  بمب ریزعمود پرواز پهپاد  7
در مختصات  بمب سیمرغ 7 با قابلیت رهایشاکتاکوادروتور پهپاد 

 متر   5جغرافیایی مورد نظر با دقت کمتر از 
 فروند 1

 مولتی روتور پرواز در شب  8

قابلیت پرواز و شناسایی در  با  کواد روتور  نوع  از  پهپاد عمودپرواز 

وزن    شب و  اپراتور  نفر  یک  توسط  آسان  بسیار  حمل  و  کاربری 

 کیلوگرم  3.5پرواز 

 فروند 5

 دو  هما ییروتورشناسا یمولت 9

انجام عملیات شناسایی و تصویر برداری با برد   منظوره  این پهپاد ب

 30دقیقه با حمل دوربین استابالیز شده با زوم    30کیلومتر    10

باشد و همچنین قابلیت ارسال تصاویر و اطالعات پروازی برابر می

 ای داردپرنده را نیز به صورت لحظه

 فروند 1

 ر هدف کواد روتو 10
قابلیت حمل   با  لینک های   500کوادروتور هدف  گرم محموله و 

 مخابراتی امن و پرواز بدون جی پی اس 
 فروند 5

 هوشمند سازی بمب سیمرغ  11

وزارت  با همکاری سازمان و صنایع شهید ستاری  بمبلت سیمرغ 

شده  ساخته  و  طراحی  ترکشزا  و  گود  خرج  جنگی  سر  با  دفاع 

 .به نفوذ در زره تا بیست سانتیمتر می باشدبمبلت قادر  است.این

 دستگاه 1



 

 پروژه پهپادهای ضد بالگرد 12

ب پروژه  ناه  این  ورود   منظور  محل  در  آسمان  فضای  سازی  امن 

می دشمن  پهپادهای   باشد.   بالگردهای  بر  مبتنی  کار  اساس 

خودروهای  علیه  سامانه  این  از  باشد.  می  محور  شبکه  انتحاری 

 ی توان بهره برد.زرهی زمینی نیاز م

 فروند 3

 حیدر یربات انتحار 13
اپراتور    ربات توسط  که  است  تانک  ضد  ربات  یک  حیدر  انتحاری 

 هدایت و به هدف اصابت می کند
 دستگاه 100

 ی هوشمندربات انتحار 14

انتحاری هوشمند یک ربات ضد تانک و مواضع دشمن است   ربات

اپراتور هدف و مختصات مشخص می شود و به صورت که توسط 

 کندخودکار به سمت هدف رفته و اصابت می

 دستگاه 1

 ریز پهپاد زنبور 15

شناسایی   پرواز و  قابلیت  با  روتور  کواد  نوع  از  عمودپرواز  با پهپاد 

جیب سرباز قرار میگیرد و پرواز کامال    کیلومتر این پهپاد در  2برد  

سزبار  توسط  مسافت  و  ارتفاع  که  صورت  این  به  دارد  خودکار 

می خودکار مشخص  صورت  به  شناسایی  عملیات  تمام  و  گردد 

 شود انجام می 

 فروند 3

16 
و قابل   ییخودرو ینیزم ستگاهیا

 حمل 

حمل و  های کنترل ثابت و قابل  ساخت و راه اندازی انواع ایستگاه

 خودرویی 
 دستگاه 10

 عمود پرواز چند عامله  17

سامانه ساخت  و  پایهطراحی  بر  عامله  چند  رباتی  های ی 

پهپادها  این صورت که  به  رهاسازی محموله  قابلیت  با  عمودپرواز 

به صورت هماهنگ و مشترک و تعاملی با یکدیگر عملیات را انجام  

 دهندمی

 فروند 3

 ه درجه آزادی انواع سکوهای دو یا س 18
قابلیت کنترل از راه دور و اتوماسیون و استابالیز شدن و نصب بر  

 های ثابتروی هر خودرو یا پهپاد و یا مکان 
 دستگاه 3

 ی مرز شیپا ینیزم یحسگرها 19

دارای حسگرهای مغناطیسی، حسگر حرکت، حسگر و واحد اندازه 

اینرسی، حسگر دما، حسگر صوتی و سیستم   موقعیت یاب گیری 

پیرامونی  محافظت  جهت  انسان  و  خودرو  کشف  قابلیت  جهانی 

 ها، مرزبانی و .... پادگان 

 دستگاه 20

 پرتاب پهپاد دست 20
عمل   ،ییشناسا  یها  ت یمامور شعاع  تا  را   20  یاتیمراقبت 

 شده   نییتع  ییآب و هوا ط یشرا  لومتردریک
 فروند 1

 کاراکال 6*6ربات  21

بار تا  ربات زمینی شش چرخ   قابلیت حمل  با  برقی   500محرک 

با توجه به سیستم تعلیق پیشرفته این ربات پشت کیلو گرم و  ی 

 متر کنترل از راه دور توسط اپراتورسانتی  50سر گذاشتن موانع تا 

 دستگاه 1

22 
 طراحی و ساخت ایستگاه زمینی

 6*6ربات  خودرویی

 

اینچی  10مانیتور   4اینچی و  32این ایستگاه دارای چهار مانیتور 

بر روی ون سواری نصب  و دو سکان کنترلی جهت کنترل ربات 

 شده است 

 

 

 دستگاه 1

23 
طراحی و ساخت و برنامه نویسی  

 های کنترلی و رباتیکی انواع برد

موتور درایور  تا    DCهای  انواع  بردهای   2صنعتی  و  وات  کیلو 

بر   مبتنی  چاشنی  کنترلر  GPSکنترل  همچنین  درایور  و  های 

 موتورهای صنعتی و... 
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