دربارهیشرکتمهندسیروشناییشید:


در جهان شتابان امروز ،همگام با ديگر فناوريها ،سيستمهاي نورپردازي و روشنايي نيز عرصهي
پيشرفتهاي وسيعي بوده است .شرکت مهندسیروشناییشید ،با پيگيري اين تحوالت در كشورهاي
مختلف ،بررسي استانداردها  ،توصيههاي جديد مجامع بين المللي روشنايي و دنبال كردن مسابقات جهاني
نورپردازي و روشنايي كوشيدهاند تا حد امكان حاصل اين اطالعات را به صحنهي عمل نزديك كنند.
هيات موسس شركت ،پس از  8سال تجربهي مشترك در حيطهي نور در قالب ساير شركتهاي مهندسيِ
گروه خود ،سرانجام تصميم به تشكيل شركت مستقلي بهنام شرکت مهندسی روشنایی شید (ثبت
شركتهاي تهران – ) 0881گرفت و در حال حاضر حدود خدمات اين شركت در طراحي و مهندسي،
آموزشهاي تخصصي ،طراحي محصوالت ويژه ،تامين تجهيزات ،نصب و راهاندازي پروژههاي روشنايي
و نورپردازي در حوزههاي زير است:
نورپردازي معماري ()Architectural lightingروشنايي گذرهاي شهري و فضاهاي سبز ()Pedestrian lightingروشنايي تخصصي اماكن و فضاهاي ورزشي ( ) Recreational &sport lightingروشنايي معابر (…) Road lighting ,Tunnel ,underpass ,-روشنايي امنيتي ( ) Security lighting


عضویتها

ها،روابطفنیوحرفهایو


مایندگی
ن
شرکت مهندسی روشنایی شید ،بهمنظور ارتقاي جايگاه علمي /فني خود و نيز افزايش بازار هدف ،بسته
به موضوع و محتواي پروژههاي خود ،با شركتها ،سازمانها و انجمنهاي علمي و تخصصي متعددي

رابطهي همكاري نزديك دارد (تصوير مدارك مربوطه به پيوست آمده است):

1

روابطحرفهایوفنی:

 شركت  ،Bartenbach Lichtlaborيكي از بزرگترين مراكز تحقيقات و طراح باسابقهي ايدهها و
سيستمهاي نوين روشنايي و نورپردازي در جهانwww.bartenbach.com .


كمپاني  Sillآلمان :طراح و سازندهي تجهيزات نورپردازي بسياري از پروژههاي نورپردازي مهم
و تراز اول www.sill-lighting.com



كمپاني  BTiهلند :تامينكنندهي انواع تجهيزات روشنايي فرودگاهي و هشدار www.btibv.nl



كمپاني  Spectralآلمان :طراح و سازندهي انواع چراغهاي روشنايي و نورپردازيِ داخل
ساختمان(www.spectral-online.com )interior



تعدادي از بزرگترين سازندگان چراغ از كشورهاي آسياي شرقي و چين با كيفيتِ فنيِ
تاييدشدهي اروپا

 ،Dialux سازندهي يكي از نرمافزارهاي معتبر طراحي روشنايي و نورپردازي( .طرح نورپردازيِ
ايستگاه مركزي متروي اصفهان از شركت مهندسي روشنايي شيد ،در سايت اين كمپاني معرفي
شده استwww.dialux.com ).

عضویتها:


پروانهي بهرهبرداري واحد خدمات مهندسي



پروانهي بهرهبرداري توليد



پروانهي اشتغال بهكار سازمان نظاممهندسي



انجمن تخصصي روشنايي امريكاي شمالي ()IESNA



انجمن صنايع همگن برق و الكترونيك استان اصفهان



انجمن صنفي سازندگان چراغهاي روشنايي برقي در ايران



كانون طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ ايران



انجمن صنايع همگن برق و الكترونيك استان اصفهان
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