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  چكیدُ
اهشٍصُ هقوبساى ٍ ؿْشػبصاى ًَیي ثبیذ هفَْم پبیذاسی سا دس ٌّش خَد تقشیف ًوَدُ ٍ آى سا گؼتشؽ دٌّذ. اگشچِ ثشداؿت 

افشاد اص هقوبسی ٍ ؿْشػبصی پبیذاس هتفبٍت اػت؛ اهب ّوِ دس ایي ًىتِ تَافك ًؾش داسًذ وِ هقوبسی ٍ ؿْشػبصی پبیذاس 

بخت هحیظ هلٌَؿ، ثب دس ًؾش گشفتي حفؼ هٌبثـ عجیقی ٍ حفؼ آى ثشای آیٌذگبى داؿتِ ثبؿٌذ. ثبیذ تَخِ صیبدی ثِ ػ

    دس حبل حبضش هلشف ثبالی اًشطی دس ػبختوبى ّبی هؼىًَی وـَسّبی دس حبل تَػقِ اص خولِ وـَسهبى ایشاى، 

طی دس كٌقت ػبختوبى اص عشیك ْیٌِ ػبصی هلشف اًشاثشات ػَء التلبدی ٍ صیؼت هحیغی فشاٍاًی دس پی داسد. لزا ث

عشاحی پبیذاس ثِ فٌَاى ساّىبسی ثٌیبدیي، اهشی ضشٍسی ثِ ًؾش هی سػذ. اص آًدب وِ عشاحی پبیذاس دس ػبختوبًْبی اداسی 

خذیذتش ثب ٍاثؼتگی آًْب ثِ ػیؼتن ّبی الىتشًٍیىی ٍ هىبًیىی ٍ ٍخَد داًؾ  ّبی ثِ دالیلی چَى ثبصدّی ًؼجی فٌبٍسی

ثشات ػَدهٌذ ثىبسگیشی اص ػیؼتن ّبی هذیشیت َّؿوٌذ ػبختوبى دس ایي گًَِ ػبختوبًْب دچبس تحَل ًَیي دس هَسد ا

ؿذُ اػت. لزا دس ایي همبلِ ػقی داسین ثِ سٍؽ تَكیفی تحلیلی ثب اػتفبدُ اص هغبلقبت وتبثخبًِ ای خبیگبُ ػیؼتن 

 ػبختوبى ّبی اداسی ثشسػی ًوبئین. سا ثِ فٌَاى ساّىبسی دس ساػتبی عشاحی پبیذاسهذیشیت َّؿوٌذ ػبختوبى 

 

 عشاحی پبیذاس، ػیؼتن هذیشیت َّؿوٌذ، ػبختوبى ّبی اداسی، ثْیٌِ ػبصی هلشف اًشطی کلیدی: ّای ٍاشُ
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  هقدهِ -1
دسكذ ول اًشطی هلشفی فٌَاى وشدُ اًذ. هؼلن اػت  38اخیشاً آهبسّبی هٌتـش ؿذُ هیضاى اًشطی هلشفی ػبختوبى ّب سا 

    اثشات ثؼیبس ، كشف ًؾش اص ّضیٌِ ّبی والى التلبدی وِ ثشای وـَس ٍ ثِ تجـ آى هشدم ثِ دًجبل داسد؛ وِ چٌیي ٍضقیتی

صیبى ثبس دیگشی سا ًیض هَخت هی ؿَد. آلَدگی ّبی هحیظ صیؼت ٍ هتقبلجبً ثِ خغش افتبدى اوَػیؼتن ٍ صًذگی هَخَدات اص 

  خولِ هْوتشیي آًْبػت.

ػقِ پبیذاس اص خولِ اّذاف هیبى سؿتِ ای دس اوثش فلَم ٍ صهیٌِ ّب هي خولِ ؿْشػبصی ٍ اهشٍصُ تأهیي سفبُ خبهقِ ٍ تَ

هقوبسی اػت. الجتِ هقوبسی ثب سٍیىشد پبیذاسی اص هؤلفِ ّبی پبیذاسی ؿْش ٍ خبهقِ اػت. دس ػبلْبی اخیش افضایؾ لیوت اًشطی 

جحث كشفِ خَیی اًشطی گشدیذُ اػت. ّوچٌیي ٍ دس پی آى ػیبػت ّبی حزف تذسیدی یبساًِ ّب هَخت تَخِ ثیـتش ثِ ه

 هغبلقبت ٍ تحمیمبت گؼتشدُ ای دس صهیٌِ اًشطی ّبی پبن ٍ تدذیذ پزیش ثِ اًدبم سػیذُ اػت. 

اػت. ٍیظُ ای سا ثذػت آٍسدُ دس ساػتبی ثْیٌِ ػبصی هلشف اًشطی، ػیؼتن هذیشیت َّؿوٌذ ػبختوبى خبیگبُ ثِ تبصگی 

ی ًَیي ثش وبّؾ هلشف اًشطی ٍ ثىبسگیشی اهىبًبتی وِ ػبختوبى سا دس اكغالح َّؿوٌذ هی وٌذ تأثیش اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ّب

اص خولِ هَضَفبتی اػت وِ تَخِ هقوبساى ٍ عشاحبى سا ثِ خَد خزة ًوَدُ اػت. ػبختوبى َّؿوٌذ دس خْبى ثب ًبم ّبی 

Intelegent Building  یبSmart Building تدْیضات بوٌیي آى اهىبى تٌؾین ٍ وٌتشل ؿٌبختِ ؿذُ اػت. ػبختوبًی وِ ػ

هىبًیىی ٍ الىتشیىی سا ثلَست خَدوبس ٍ یب اص ساُ دٍس ٍ ًضدیه داؿتِ ثبؿٌذ؛ ٍ ایي اهىبى سا داؿتِ ثبؿٌذ وِ ثشًبهِ ّبی 

 [1] هختلف ٍ ػٌبسیَ ّبی هتٌَفی سا ثشای آى تدْیضات تقشیف ٍ اخشا وٌٌذ.

یٌِ ّبی ٍالقی ػبختوبى فمظ ّضیٌِ ّبی ػبخت ًیؼت؛ ثلىِ ثبیذ ثِ آى وِ ّضسٍیىشد یه ػبختوبى َّؿوٌذ ایي اػت 

ػبختوبى َّؿوٌذ توبم ایي ّضیٌِ ّب سا ثَػیلِ وٌتشل اتَهبتیه ٍ یىپبسچِ، ّضیٌِ ّبی ساّجشی ٍ تقویشات سا ًیض اضبفِ ًوَد. 

ػبصی هلشف اًشطی ػبختوبى ّبی هخبثشات ٍ ػیؼتن هذیشیت وبّؾ هی دّذ. لزا ثب تَخِ ثِ هَاسد هزوَس دس صهیٌِ ثْیٌِ 

     اداسی ًیبص ثِ عشاحی ٍ اػتفبدُ اص ػیؼتن هذیشیت َّؿوٌذ ػبختوبى دس ساػتبی اكَل ٍ اّذاف عشاحی پبیذاس اهشی 

 [2]اختٌبة ًبپزیش اػت. 

ثِ ش آخٍ دس ػیؼتن هذیشیت َّؿوٌذ ػبختوبى سا هقشفی وشدُ اّویت هَضَؿ سا ثِ چبلؾ وـیذُ، دس ایي همبلِ اثتذا 

  هی پشداصین. ثشسػی ًمؾ ایي ػیؼتن ٍ هضایبی ثْشُ گیشی اص آى دس عشاحی پبیذاس ػبختوبًْب ٍ ثبالخق ػبختوبى ّبی اداسی

 

 اّویت هَضَع -2
ٍ اّذاف تَػقِ پبیذاس دس خْت وبّؾ اتالف اًشطی ٍ آلَدگی هحیظ صیؼت دس هقوبسی، هجحثی ثِ  وبسثشد هفبّین پبیذاسی

پبیذاس ثِ ٍخَد آٍسدُ اػت. ّذف اص عشاحی ػبختوبى ّبی پبیذاس وبّؾ آػیت آى ثش سٍی هحیظ ٍ هٌبثـ  ًبم هقوبسی ٍ عشاحی

اص خولِ ثشآٍسد ًیبصّبی اًؼبى، پَؿؾ ػبختوبى ّب، اللین اًشطی اػت. ٍ هبًٌذ ػبیش همَالت هقوبسی اكَل ٍ لَافذ خبف خَد 

   یی دس هٌبثـ ثِ فٌَاى یىی اص اكَل عشاحی پبیذاس اّویت صیبدی داسد. كشفِ خَایي هیبى سا داسا هی ثبؿذ. دس ٍ آة ٍ َّا ٍ....

هَضَفبتی اص لجیل دسیبفت ٍ اتالف  ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ػبختوبى ّب ثخؾ فؾیوی اص هلشف اًشطی سا ثِ خَد اختلبف دادُ اًذ

 [3] ی دٍ چٌذاى یبفتِ اػت.حشاستی، هیضاى ٍسٍد َّا، اختالف فـبس دس عشف ٍصؽ ثبد ٍ دس عشف همبثل آى ٍ... اّویت

ت دلیك دس وبّؾ ؿذت اًشطی هلشفی دس ػبختوبى عشاحبى، هٌْذػبى، هقوبساى ٍ پیوبًىبساى هی ثبیؼتی آگبّی ٍ ؿٌبخ

ؿیَُ ّبی ثْیٌِ ػبصی اًشطی دس ػبختوبى ثذػت آٍسًذ. اص اثتذای لشى ثیؼت ٍ یىن تغییشات فشٌّگی ٍ تىٌَلَطی ٍ ًؼجت ثِ 

ُ هشدم دس ساثغِ ثب هحیظ وبس خَد ٍ ًیبص ثِ هحیغی وِ حذأوثش اػتفبدُ ٍ حذألل ّضیٌِ سا ثتَاى دس آى ّوچٌیي تغییش دیذگب

        ػیؼتن هذیشیت َّؿوٌذ ٍ وٌتشل هلشف اًشطی دس ػبختوبى ثِ فٌَاى ساّىبسی دس ایي صهیٌِ  تدشثِ وشد، ٍخَد داسد.

 ثِ یبسی هب آهذُ اػت.
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 (BMS) هؼرفی سیستن هدیریت ساختواى -3
اص هضایبی سؿذ ػشیـ في آٍسی اعالفبت، تَػقِ  ػیؼتن ّبیی اػت وِ هی تَاًٌذ تغییشات اعشاف هب سا اًذاصُ گیشی ٍ 

اسصیبثی وشدُ ٍ ًؼجت ثِ آًْب فىغ القول ًـبى دٌّذ. ایي تَاًبیی دس وٌتشل تغییشات هٌدش ثِ تغییش دس هحیظ فیضیىی اعشاف 

صًذگی یب وبس هی وٌین، ؿذُ اػت. اص خولِ ایي تغییشات سؿذ ػشیـ ػبختوبًْبی َّؿوٌذ  هب ثخلَف ػبختوبًْبیی وِ دس آًْب

اػت. ػبختوبى َّؿوٌذ ػبختوبًی اػت وِ دسثشداسًذُ هحیغی پَیب ٍ همشٍى ثِ كشفِ ثَػیلِ یىپبسچِ وشدى چْبس فٌلش 

 اكلی یقٌی ػیؼتن ّب، ػبختبسّب، ػشٍیغ ّب ٍ ساثغِ هیبى آًْب هی ثبؿذ.

ػیؼتوی اػت خْت وٌتشل ٍ هذیشیت َّؿوٌذ ػبختوبى. ثِ تقجیشی فٌی تش هدوَفِ ای اص وٌتشلش ّب وِ  BMSػیؼتن 

ایي هدوَفِ وٌتشلش ّب اعالفبت هتغیش ًؾیش دسخِ حشاست، فـبس َّا، سعَثت، ٍلتبط، ثلَست یه ؿجىِ ثِ ّن هتلل ّؼتٌذ. 

َسّب ٍ ػَئیچ ّب اًذاصُ گیشی هی وٌٌذ ٍ پغ اص آًبلیض آًْب سا آهپش، وبلشی ٍ یب ٍضقیت ٍ حبلت وبسوشد تدْیضات سا تَػظ ػٌؼ

 ثِ فولگشّب ٍ هَتَسّب ًؾیش ؿیشّبی ثشلی، وٌتبوتَس ٍ... اسػبل هی وٌٌذ.

 

 

 

 

 (EMSهؼرفی سیستن هدیریت اًرشی ) -4

 
ذیشیت اًشطی خْت وٌتشل ٍ ػیؼتن ه

هبًیتَسیٌگ تأػیؼبت الىتشیىی ٍ اػتفبدُ ثْیٌِ اص 

ی دس ػبختوبًْب هی ثبؿذ؛ وِ دس اًشطی الىتشیى

 BMSلبلت یىپبسچگی ثب ػیؼتن هذیشیت َّؿوٌذ 

ؿبهل تبثلَیی  EMSپیبدُ ػبصی هی ؿَد. ػیؼتن 

اص تدْیضات حفبؽتی، وٌتشلی ٍ كفحِ ًوبیؾ 

هدْض ثِ دسگبُ ػشیبل خْت استجبط ثب ػیؼتن 

BMS  هی ثبؿذ. وِ ثب پیبدُ ػبصی اعالفبت اسػبلی

خشای سٍؽ ّبی ثْیٌِ هلشف صهیٌِ الصم سا خْت ا

اًشطی فشاّن هی آٍسد. هذیشیت هلشف اًشطی دس 

ػبختوبى ّبی َّؿوٌذ تأثیش ثؼضایی دس وبّؾ 

هشاحل ٍ پشٍػِ  ،1دس ؿىل هلشف اًشطی داسد. 

الذاهبت ػیؼتن هذیشیت اًشطی سا هالحضِ         

 [4] هی وٌیذ.

 EMSسیستن هدیریت اًرشی  : 1شكل                                                                              
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 سطَح َّشوٌد سازی ساختواى -5
 .دّذ ػِ الیِ َّؿوٌذػبصی ػبختوبى سا ًوبیؾ هی، 2ؿىل 

 
 هثلث سطَح َّشوٌد سازی:  2شكل 

 هدیریت -5-1

ثغَس ًغبستی  Scada,HMIّبی الیِ هذیشیت وِ ثبالتشیي ػغَح یه ػیؼتن َّؿوٌذ سا تـىیل هی دّذ؛ تَػظ ًشم افضاس

اًدبم هی ؿَد. هٌؾَس اص ًؾبستی ایي اػت وِ فشآیٌذّبی اتَهبػیَى ٍ وٌتشل تَػظ تدْیضات َّؿوٌذ كَست گشفتِ ٍ تٌْب 

تٌؾیوبت ٍ پبساهتشدّی تَػظ ًشم افضاسّبی هذیشیت كَست هی گیشد. وٌتشل هشوضی، هبًیتَسیٌگ، ثْیٌِ ػبصی ٍ گضاسؽ گیشی 

 ػیؼتن هذیشیتی سا تـىیل هی دٌّذ. چْبس ًمؾ ولیذی

 

 اتَهاسیَى -5-2

 اهشٍصُ فشآیٌذّبی اتَهبػیَى ثیـتش دس هَتَسخبًِ ٍ اتبق ّبی َّاػبص خْت اتَهبػیَى ثَیلش، چیلش، َّاػبص، پوپ ّبی 

ذُ ٍ ثِ ّش ( اػتفبدُ ؿDDCآتؾ ًـبًی ٍ طًشاتَس كَست هی گیشد. هقوَالً ثشای ّش یه اص ایي تدْیضات یه وٌتشلش هؼتمل )

 وٌتشلش تقذادی فقبل ػبص هتلل هی ؿَد.

 کٌترل -5-3

اتبق ّب، وٌتشل پشدُ ّب ٍ ػبیجبى ّب هَسد اػتفبدُ  HVACفشآیٌذّبی وٌتشلی هقوَالً ثشای وٌتشل سٍؿٌبیی ّب، ػیؼتن 

آًْب سا خبهَؽ هی وٌٌذ. لشاس هی گیشًذ. ثِ فٌَاى هثبل ػٌؼَسّبی حضَس ثب حضَس افشاد سٍؿٌبیی ّب سا سٍؿي وشدُ ٍ ثب خشٍج 

 [4] ثب صدى یه ولیذ ػٌبسیَ ٍضقیت هدوَفِ ای اص تدْیضات دس ٍضقیت اص پیؾ تقشیف ؿذُ لشاس هی گیشًذ.

 

 ٍظایف سیستن هدیریت َّشوٌد ساختواى -6
اداسی ٍ هؼىًَی وٌتشل  -دس ػبختوبى ّب، آػوبى خشاؽ ّب ٍ ثشج ّبی تدبسی BMSّن اوٌَى ػیؼتن ّبی یىپبسچِ 

 ّبی هختلفی سا ثِ فْذُ داسًذ : ثخؾ

 وٌتشل تأػیؼبت هىبًیىی ٍ الىتشیىی (1

 وٌتشل ػیؼتن ّبی سٍؿٌبیی (2

 وٌتشل تَْیِ هغجَؿ (3

 ػیؼتن افالم حشیك ٍ وٌتشل دٍد (4

 وٌتشل تشدد ٍ حفبؽت (5

 هذیشیت آػبًؼَسّب دس صهبى ّبی خبف (6

      هبیؾ، سٍؿٌبیی ٍ وٌتشل تشدد دس اوثش ػبختوبى ّب ثشای وٌتشل تأػیؼبت گشهبیؾ ٍ ػش BMSثِ عَس هقوَل اص 

      ثْشُ ثشداسی هی ؿَد. ٍ ایي ػیؼتن ّب ثِ دلیل اػتفبدُ اص پشٍتىل ّبی اػتبًذاسد ٍ هقوبسی هجتٌی ثش اػتبًذاسدّبی 



  هؼوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هؼواری،ػوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94هاُ  تیر -اى تْر

 5 

  ؿٌبختِ ؿذُ، اهىبى لیٌه ؿذى ثب ػیؼتن ّبی ؿوشدُ ؿذُ دس ثبال ٍ ؿىل دّی یه هذل وٌتشل هدتوـ ثشای ّوِ اخضاء 

 [5] تشل دس ػبختوبى سا ایدبد هی ًوبیذ.لبثل وٌ

 

 دالیل تَجِ سازًدگاى ٍ هجریاى بِ ساختواى ّای َّشوٌد -7
 ًىبت ولیذی وِ دس ایي ساػتب ٍخَد داسد سا ثلَست صیش هی تَاى خالكِ ًوَد :

 وبّؾ ّضیٌِ ّبی اخشایی (1

 وبّؾ ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی (2

 افضایؾ لبثلیت تَلیذ (3

 ػبصگبسی (4

 

 استفادُ از سیستن َّشوٌد ساختواى تَجیِ اقتصادی -7-1

اص آًدب وِ ّضیٌِ ّبی هشتجظ ثب ًگْذاسی ٍ تقویشات دس عَل فوش هفیذ ػبختوبى ػْن لبثل تَخْی اص ّضیٌِ ّبی 

ػبختوبى سا ؿبهل هی ؿَد، ػیؼتن َّؿوٌذ هذیشیت ػبختوبى ثب تَخِ ثِ ًمؾ هْوی وِ دس وبّؾ ایي ّضیٌِ ّب داسد، ػجت 

 شهبیِ دس صهبى هقمَلی اًدبم پزیشد.هی ؿَد تب ثشگـت ػ

دس ثبصگـت ػشهبیِ اٍلیِ وِ كشف ساُ اًذاصی ٍ ًلت ػیؼتن َّؿوٌذ ػبختوبى ؿذُ اػت؛ وبّؾ فَاهل هؤثش  اص دیگش

 لجبً وبّؾ ّضیٌِ اػت. اص پبساهتشّبیی وِ دس ایي وبّؾ هلشف تأثیش گزاسًذ هیتَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ وشد:بهلشف اًشطی ٍ هتق

 

 برًاهِ ریسی برای شرٍع ٍ پایاى کار تأسیسات -7-1-1

ثِ فٌَاى هثبل ػیؼتن ػشهبیؾ ٍ گشهبیؾ ٍ ػیؼتن سٍؿٌبیی ػبختوبى ّبی اداسی دس ػبفت ّبی غیش اص صهبى حضَس 

 وبسوٌبى ثب سٍصّبی تقغیل هی تَاًذ خبهَؽ یب دس حبلت حذألل هیضاى هلشف اًشطی تٌؾین ؿَد.

 

 یگسیي در زهاى هٌاسباستفادُ از هٌابغ جا -7-1-2

  دهبی ثیشٍى ػبختوبى هغلَة اػت، ػیؼتن گشهبیؾ ٍ ػشهبیؾ خبهَؽ ؿَد. ّوچٌیي تب  ثِ فٌَاى هثبل صهبًی  وِ 

 حذ اهىبى هی تَاى سٍؿٌبیی سا اص فضبی ثیشٍى ػبختوبى تأهیي ًوَد.

ػبل اػت. الجتِ  4تب  2الً ثیي وبّؾ ّضیٌِ ّبی فولىشدی، ًگْذاسی ٍ تقویشات ػبختوبى. صهبى ثبصگـت ػشهبیِ هقوَ

ایي صهبى ثب ًَؿ اػتفبدُ اص ػیؼتن َّؿوٌذ دس ػبختوبى هتفبٍت خَاّذ ثَد. ثِ فٌَاى هثبل، دس كَست اػتفبدُ اص ػیؼتن 

هبُ هی ثبؿذ. دس كَست اػتفبدُ اص ػیؼتن َّؿوٌذ  12َّؿوٌذ هَتَسخبًِ صهبى ثبصگـت ػشهبیِ اٍلیِ دس ایي ثخؾ حذٍد 

دسكذ وبّؾ هی یبثذ. ایي همذاس دس ثخؾ ّبی هختلف ػیؼتن هتفبٍت اػت. ثِ فٌَاى  15شف اًشطی ثیؾ اص ػبختوبى، هل

 [6] دسكذ كشفِ خَیی دس هلشف اًدبم هی گیشد. 44هثبل، ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن َّؿوٌذ هَتَسخبًِ، دس ایي ثخؾ تب 
 

 ٌدیک ادارُ َّشو سیستن ّای هدیریت اًرشی جْت ایجادپیادُ سازی  -8
        فقبل ػبص ّب ٍ خشٍخی ّب، ٍ  ّب، ٍسٍدی ٍ ػٌؼَسّب سا هی تَاى ثِ ػِ گشٍُ BMS دْیضات یه ؿجىِ َّؿوٌذت

ساثظ ّبی وبسثش تمؼین ثٌذی وشد. ؿىل صیش ایي گشٍُ ّب سا دس لبلت اضالؿ یه هثلث تشػین هی وٌذ. الجتِ ّش وذام اص ایي 

 .تٌْب ثِ ًوبیؾ تقذادی اص تدْیضات پشوبسثشد ثؼٌذُ ؿذُ اػت ،3ؿىل بؿٌذ وِ گشٍُ ّب داسای تدْیضات ثؼیبس ثیـتشی هی ث
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 ٍ َّشوٌدسازی ساختواى  BMSتجْیسات :  3شكل 

 

 سیستن کٌترل دسترسی بِ ٍاحد اداری -8-1

دى اغلت ٍاحذّبی اداسی ثِ دلیل داسا ثَ .یىی اص هؼبئل هْن دس ٍاحذّبی اداسی، ػیؼتن تشدد ثِ داخل ٍاحذ هی ثبؿذ

  ثب  .چٌذیي وبسثش ٍ ًیبص ثِ افغبی ولیذ ثِ ّش وذام اص ایـبى، دس خلَف هذیشیت دػتشػی داسای هـىل اػبػی هی ثبؿٌذ

ٍ یب اثش اًگـت، هی تَاى  (RFID) ثْشُ گیشی اص ًؼل خذیذ ػیؼتن ّبی وٌتشل تشدد اص ًَؿ وبست ّبی َّؿوٌذ ثذٍى توبع

ایي ػیؼتن  .اص ّش خبی دًیب ثش تشددّبی اًدبم گشفتِ ثِ ٍاحذ ًؾبست داؿتِ ٍ حك دػتشػی ّب سا فقبل ٍ یب غیش فقبل ًوَد

 .ّوچٌیي دس كَست ًیبص لبثلیت استجبط ثب ػیؼتن هذیشیت هشوضی ػبختوبى سا ًیض داسا هی ثبؿذ

 

سیستن کٌترل رٍشٌایی -8-2  

ٍخَد اًَاؿ سٍؿٌبیی ّب دس ٍاحذ اداسی ٍ لضٍم تٌؾین آًْب دس ؿشایظ هختلف ّوبًٌذ، خلؼِ، وبس، اػتشاحت،  ثب تَخِ ثِ

ثِ عَس ولی وٌتشل سٍؿٌبیی دس یه ٍاحذ  .ثبؿذ ٍسٍد، خشٍج ٍ ...، وٌتشل ػیؼتن سٍؿٌبیی اص اّویت ثؼضایی ثشخَسداس هی

لِ ثب تَخِ ثِ أسیدی ًَس( اًدبم پزیشد وِ ایي هؼیوشیٌگ )تغییش تذاداسی هی تَاًذ ثِ كَست سٍؿي ٍ خبهَؽ ٍ یب ثِ كَست د

 .وبسثشی ّش فضب ٍ خَاػتِ اػتفبدُ وٌٌذُ هتفبٍت هی ثبؿذ

 

 (هسایای استفادُ از سیستن هدیریت اًرشی رٍشٌایی )َّشوٌد سازی رٍشٌایی -8-2-1

 آػبیؾ ٍ ػَْلت وٌتشل .1

 افضایؾ وبسایی افشاد .2

 ِ ّبی اًشطی ٍ ووه ثِ حفؼ هحیظ صیؼتوبّؾ هلشف اًشطی، وبّؾ ّضیٌ .3

 صیجبیی ٍ تغییش فضب هغبثك ػلیمِ ثب ووه تغییش سًگ ًَس .4

 ثبال سفتي عَل فوش تدْیضات .5

 وبّؾ ّضیٌِ ّبی تقویش ٍ ًگْذاسی ثِ ووه هبًیتَسیٌگ دائوی .6
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 (ػبدگی ًلت )ثذٍى ػین ٍ یب ؿجىِ ّبی ػیوی یه صٍج ثب لبثلیت اًتمبل دادُ ٍ خشیبى .7

 یؾ ػیؼتن دس آیٌذُلبثلیت افضا .8

 عشاحی صیجب ٍ خاللبًِ، لیوت هٌبػت ٍ هحلَل اػتبًذاسد .9

 هَلتی ػٌؼَس ّب ساّی خاللبًِ ثشای دػتیبثی ثِ حذاوثش وبسایی ثب حذالل لیوت .14

 

هلشف اًشطی سا دس  84۸ثب اػتفبدُ اص ساّىبسّبی ًَیي َّؿوٌذػبصی، اكالح هٌجـ ًَس ٍ عشاحی سٍؿٌبیی هی تَاى تب 

َّؿوٌذػبصی تدْیضات فالٍُ ثش ایي وِ ثبفث وبّؾ چـوگیش هلشف هی ؿَد، ووه هی وٌذ تب . ی وبّؾ دادثخؾ سٍؿٌبی

   .تدْیضات پش هلشف ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ دس كَست لضٍم ٍ داؿتي تَخیِ التلبدی، آًْب سا ثب تدْیضات ون هلشف خبیگضیي ًوَد

 [7] َّؿوٌذ ػبصی هالحضِ هی وٌیذ. ، ًتبیح حبكل اص یه ًوًَِ اسصیبثی سا لجل ٍ ثقذ اص4دس ؿىل 

 

یی با سیستن َّشوٌد هدیریت رٍشٌایکاّش هصرف اًرش : هیساى 4شكل   

سیستن اًدازُ گیری اًرشی هصرفی ٍاحد اداری -8-3  

  .هیي هی گشددأگشم ٍ ػشد هلشفی ثِ كَست هشوضی تدس ثؼیبسی اص ػبختوبى اداسی، ػیؼتن ػشهبیؾ، گشهبیؾ ٍ آة 

 ِ ػْن ّش ٍاحذ اص اًشطی ول هلشفی ػبختوبى ٍ یب آة ول ػبختوبى، دس ّبلِ ای اص اثْبم ألػبختوبى ّب، هؼ دس ایي گًَِ اص

 .ثْبًِ ای ثشای ثشٍص اختالف ثیي ٍاحذّبی اداسی هختلف ٍ ثشٍص هـىالت ثشای ول ػبختوبى ثِ ؿوبس هیشٍد هی ثبؿذ ٍ هقوَالً

طی هلشفی ّش ٍاحذ، ثِ ساحتی هی تَاى دس ّش لحؾِ هیضاى اػتفبدُ اًشطی ثب اػتفبدُ اص دػتگبّْبی اًذاصُ گیشی هیضاى اًش

ػشهبیؾ ٍ یب گشهبیؾ ّش ٍاحذ سا هَسد اًذاصُ گیشی لشاس دادُ ٍ ػْن ٍی اص ول اًشطی هلشفی ػبختوبى سا هحبػجِ ًوَد. 

ًالیي لبثل اًذاصُ گیشی ٍ ٍاحذّب ًیض ثِ كَست هشوضی ٍ آ ایي ثْذاؿتی ػشد ٍ گشم آة هلشف ثِ هشثَط اعالفبت ّوچٌیي

 .گضاسؽ اػت

 

سیستن پردُ برقی -8-4  

          ّب هی ثبؿذ.  یىی اص سٍؽ ّبی تٌؾین ًَس ٍ ًیض تٌؾین حشاست دس ػبختوبى، ثْشُ گیشی كحیح ٍ ثِ هَلـ اص پشدُ

       پشدُ ّبی ثشلی  .ًوَدثب ثبص ٍ ثؼتِ وشدى هتٌبػت پشدُ ّب هی تَاى ًَس ٍ حشاست اتبق سا دس ؿشایظ هختلف وبسی تٌؾین 

)اص اًَاؿ هختلف( هی تَاًٌذ ثِ كَست هشوضی ٍ دس عی ثشًبهِ ّبی هختلف ثِ كَست دػتی ٍ یب خَدوبس اص ػیؼتن 

 .َّؿوٌذػبصی ٍاحذ فشهبى ثگیشًذ
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سیستن کٌترل تَْیِ هطبَع -8-5  

ثیش ثؼیبسی ثش ساًذهبى وبسی پشػٌل ٍ أهحیغی هٌبػت دس یه ٍاحذ اداسی، توٌتشل تَْیِ هغجَؿ ٍ فشاّن آٍسدى ؿشایظ 

ّوچٌیي ثش هیضاى اًشطی هلشفی خَاّذ داؿت. ثٌبثشایي یىی اص اّذاف هْن ػیؼتن َّؿوٌذ ػبختوبى، وٌتشل ٍ ًؾبست ثش 

ِ ّن اص داخل ٍاحذ اهىبى پزیش ثَدُ ٍ ّن هی تَاًذ خبسج اص ٍاحذ اداسی ٍ اص عشیك ألتن تَْیِ هغجَؿ هی ثبؿذ. ایي هؼػیؼ

 .بیل ٍ یب ػیؼتن هذیشیت هشوضی هیؼش گشددهَث

 

کلیدّای َّشوٌد -8-6  

    یىی اص فٌبٍسی ّبیی وِ ثبفث تحَل چـوگیشی دس تبػیؼبت ػبختوبى گشدیذُ اػت، ًؼل خذیذ ولیذّبی َّؿوٌذ 

ی تَاى ولیِ ثخؾ هی ثبؿذ. ایي ولیذّب دس اًَاؿ هختلف ٍ داسای لبثلیت ّبی هتفبٍت هی ثبؿٌذ. ثب اػتفبدُ اص ایي ولیذّب ه

 .ّبی یه ػبختوبى ّوبًٌذ سٍؿٌبیی، پشدُ ثشلی، تَْیِ هغجَؿ، دصدگیش ٍ ... سا وٌتشل ٍ هبًیتَس ًوَد

 

سیستن شبكِ کاهپیَتری -8-7  

یىی اص اخضای اكلی ٍاحذّبی اداسی، ثحث ؿجىِ وبهپیَتشی داخل ٍاحذّب هی ثبؿذ. ایي ؿجىِ وبهپیَتشی دس داخل 

ٌّذُ ثیي وبهپیَتشّب سا ثش فْذُ داسد. ّوچٌیي ثب اتلبل ثِ ؿجىِ اكلی ػبختوبى هی تَاًذ ثِ فٌَاى ٍاحذّب، ًمؾ استجبط د

ؿجىِ وبهپیَتشی دسٍى ٍاحذّب ثش اػبع ًیبص  .، هَسد اػتفبدُ لشاس گیشدVOIP ٍ IPTVصیشػبخت ایٌتشًت، اتَهبػیَى هشوضی، 

 .ػین اخشا گشدد ت ثیوبسثشاى هی تَاًذ دس دٍ ًؼخِ هجتٌی ثش وبثل ٍ یب ثِ كَس

 

سیستن اهٌیتی ٍ حفاظتی یكپارچِ -8-8  

ػیؼتن اهٌیتی ٍ حفبؽتی یىپبسچِ دس یه ٍاحذ اداسی َّؿوٌذ دس ٍالـ تشویت ػیؼتن دصدگیش ٍ افالم حشیك هی ثبؿذ. 

       بى دس ایي ػیؼتن، ػٌؼَسّبی دصدگیش ٍ افالم حشیك دس اًَاؿ هختلف ٍ ثِ كَست یىپبسچِ ثب ػیؼتن َّؿوٌذ ػبختو

لبثل اػتفبدُ هی ثبؿٌذ. ثٌبثشایي ثْشُ ثشداس ثب یه ػیؼتن خبهـ ػش ٍ وبس خَاّذ داؿت وِ لبثلیت ّبی ثؼیبسی سا اص لحبػ 

 .اهٌیتی ٍ حفبؽتی ثِ ػبختوبى اضبفِ هی ًوبیذ

 

 

 

 (VOIPسیستن تلفي تحت شبكِ ) -8-9

هی ثبؿذ. اص خولِ لبثلیت ّبی   VOIPاص ػیؼتن تلفي یىی اص ػیؼتن ّبی ثؼیبس خزاة دس ٍاحذّبی اداسی، ثْشُ گیشی 

 :ثْشُ گیشی اص ایي ػیؼتن هی تَاى ثِ هَاسد ریل اؿبسُ ًوَد

 فذم ًیبص ثِ وبثل وـی تلفي (1

 فذم ًیبص ٍاحذّبی اداسی ثِ تْیِ هشوض تلفي اختلبكی( 2

 لبثلیت ثشلشاسی استجبط ثب ؿْشّب ٍ وـَسّبی دیگش ثِ كَست سایگبى  (3

 غ هدبصی( فبو4

 ( پؼت كَتی5
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 (IPTV)  سیستن تلَیسیَى تحت شبكِ -8-11

ثِ فٌَاى ًؼل خذیذ تلَیضیَى ّبی ٍاحذّبی اختلبكی هحؼَة هی گشدد. دس ایي ػیؼتن وبثل وـی  IPTV ػیؼتن

اسی ػٌتی آًتي هشوضی حزف هی گشدد ٍ تلَیضیَى ّب ثِ عَس هؼتمین ثِ ؿجىِ وبهپیَتشی هتلل هی گشدًذ. دس ٍاحذّبی اد

ثب ثْشُ گیشی اص ایي ًَؿ تلَیضیَى ّب هی تَاى ػشٍیغ ّبی اسصؽ افضٍدُ صیبدی سا ثِ اػتفبدُ وٌٌذگبى اسائِ ًوَد وِ اص آى 

 :خولِ هی تَاى ثِ هَاسد ریل اؿبسُ ًوَد

 یلجل یثشًبهِ ّب ذىید تیوبًبل ّب ٍ لبثل ِیول یػبص شُیرخ (1

 دلخَاُ یّبٍ هَصیه  لنیپخؾ ف تیلبثل (2

 َتشیثِ وبهپ بصیثذٍى ً َىیضیتلَ یثش سٍ شًتٌتیاسائِ ا (3

 ییدسآهذصا دبدیٍ ا َىیضیتلَ یثش سٍ غبتیاًدبم تجل تیلبثل (4

 َىیضیتلَ یثش سٍ َیٍ ساد یىیاسائِ سٍصًبهِ الىتشًٍ (5

 َىیضیتلَ كیهختلف اص عش یاًدبم ػفبسؽ ّب تیلبثل (6

 

 سیستن ًظارت تصَیری -8-11

ثش اّویت دس حَصُ اهٌیتی، هی تَاًذ ثِ فٌَاى اثضاس هذیشیت خْت ًؾبست ثش ًؾبست تلَیشی دسٍى ٍاحذّبی اداسی فالٍُ 

ػیؼتن ًؾبست تلَیشی ّن دسٍى ٍاحذ لبثل دػتشػی ثَدُ ٍ ّن اص خبسج اص ٍاحذ  .فولىشد پشػٌل هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد

 .اداسی ٍ ثب اػتفبدُ اص ایٌتشًت دس ّش خبی دًیب لبثل ًوبیؾ ٍ دػتشػی هی ثبؿذ

 

 َُ ّای کٌترل سیستن هدیریتشی -9

 کٌترل از طریق تبلت ٍ هَبایل -9-1

یىی اص هضیت ّبی هْن دس ثحث َّؿوٌذػبصی ٍاحذ اداسی، لبثلیت ثْشُ گیشی اص هَثبیل ٍ تجلت ثِ فٌَاى تدْیضی خْت 

 اص ًشم افضاسّبی سایگبى وٌتشل ولیِ ػیؼتن ّب ّوبًٌذ سٍؿٌبیی، پشدُ ثشلی، تَْیِ هغجَؿ، دصدگیش ٍ ... هی ثبؿذ. ثب اػتفبدُ 

لبثل ًلت ثش سٍی اًَاؿ ػیؼتن فبهل ّب، یه گَؿی هَثبیل هقوَلی ٍ یب یه تجلت هی تَاًذ ثِ یه ػیؼتن وٌتشل خبهـ 

 .ػبختوبى تجذیل گشدد

 

 کٌترل از طریق ریوَت کٌترل -9-2

اص اًَاؿ سیوَت وٌتشل ثْشُ ثشد. خْت ػَْلت ثْشُ ثشداسی اص ػیؼتن ٍاحذ اداسی َّؿوٌذ، هی تَاى ثِ تقذاد ًبهحذٍدی 

 .ایي سیوَت وٌتشل ّب لبدس ّؼتٌذ ولیِ ثخؾ ّبی هختلف تحت پَؿؾ ػیؼتن ٍاحذ اداسی َّؿوٌذ سا وٌتشل ًوبیٌذ

 

 کٌترل از خارج هحیط ٍاحد اداری -9-3

اص عشیك هَثبیل ٍ یىی اص لبثلیت ّبی ثؼیبس هْن ٍاحذ اداسی َّؿوٌذ، لبثلیت وٌتشل ٍ ًؾبست ثش ثخؾ ّبی هختلف ٍاحذ 

، فشهبى  sms ایٌتشًت دس خبسج اص ٍاحذ اداسی هی ثبؿذ. ثذیي تشتیت فشد لبدس خَاّذ ثَد اص عشیك ثؼتش ایٌتشًت ٍ یب اسػبل

 [8] .سٍؿي ٍ خبهَؽ ؿذى ٍ وٌتشل وبهل تدْیضات ٍ تبػیؼبت هختلف ٍاحذ اداسی سا كبدس ًوبیذ

 

 ای یک ادارُ َّشوٌدّهسایا ٍ قابلیت  -11
تَخِ ثِ هقشفی ػیؼتن ّب ٍ تدْیضاتی وِ دس پیبدُ ػبصی ٍ خلك ػبختوبًْبی َّؿوٌذ ایفبی ًمؾ هی وٌٌذ؛ حبل ثغَس  ثب

 خالكِ هضایب ٍ لبثلیت ّبی حبكل اص اػتمشاس ایي ػیؼتن سا دس یه ػبختوبى اداسی ثیبى هی وٌین :
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 افضایؾ سفبُ ٍ ثبصدُ وبسوٌبى اداسی (1

 بى ٍ وبسهٌذاى ثخؾ ّبی هختلفوٌتشل ٍ ثجت ٍسٍد ٍ خشٍج وبسوٌ (2

 افوبل ػٌبسیَ ّبی هختلف ثش اػبع اٍلبت ؿشفی ٍ ثشًبهِ ّبی صهبى ثٌذی ؿذُ (3

 وٌتشل َّؿوٌذ ٍ خَدوبس ػیؼتن ّبی تَْیِ هغجَؿ، ػشهبیؾ ٍ گشهبیؾ ٍ هیضاى ؿذت ًَس (4

 لبثلیت تقشیف ٍ وٌتشل ػیؼتن ّبی حفبؽتی ٍ دٍسثیي ّبی هذاس ثؼتِ ثلَست َّؿوٌذ ٍ خَدوبس (5

 تٌؾین ٍ تقشیف ػٌبسیَی خَدوبس ؿشٍؿ ثِ وبس ٍ پبیبى دػتگبُ ّب ٍ تدْیضات هختلف دس ػبفبت هقیي (6

 هحبػجِ هیضاى هلشف اًشطی ٍ سٍؿٌبیی اتبق ّب ٍ هذیشیت ثش هلشف وبسهٌذاى (7

 ٍخَد اًقغبف دس تغییش وبسثشی ّبی فضبّبی هختلف (8

 ن ػٌتی هَخَد ٍ ػین وـی هدذداخشای ػیؼتن ثلَست ٍایشلغ ٍ ثذٍى ًیبص ثِ تغییش دس ػیؼت (9

 فقبل ؿذى ػیؼتن اهٌیتی ٍ اعفبء حشیك ثلَست َّؿوٌذ ٍ خَدوبس ٍ لغـ ثشق ٍ گبص  (14

 [2] هْوتشیي هضیت ثبصدُ ثبال ٍ كشفِ خَیی ثؼیبس فبلی ٍ هـَْد دس ّضیٌِ ّبی اًشطی خبسی ػبختوبًْبی اداسی*** 
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 گيري نتيجه -11
ذاف ٍ اكَل عشاحی ػبختوبى ّبی پبیذاس وبّؾ آػیت آى ثش سٍی هحیظ ٍ هٌبثـ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یىی اص هْوتشیي اّ

         ؿیَُ ّبی ًَیي هذیشیت هلشف اًشطی ٍ ایدبد ػبختوبى ّبی َّؿوٌذ پبػخی دسخَس خْت اًشطی اػت؛ ثىبسگیشی 

 پبیذاس ػبختوبًْب هی ثبؿذ. ثْیٌِ ػبصی هلشف اًشطی اػت ٍ دس ًْبیت ثِ فٌَاى اثضاسی اػبػی دس ساػتبی عشاحی ٍ هقوبسی

   ػیؼتن اتَهبػیَى ٍ هذیشیت َّؿوٌذ ػبختوبى ّبی اداسی ایي اهىبى سا ثشای وبسهٌذاى ٍ هؼئَلیي اداسُ خبت فشاّن 

هی آٍسد تب ثلَست وبهالً دلیك ٍ هؤثش، هذیشیت ٍ اػتفبدُ اص توبم اهىبًبت ٍ تَاًوٌذی ّبی یه ػبختوبى اداسی سا ثِ ثْتشیي 

ست هوىي هْیب ػبصد. ّوچٌیي فالٍُ ثش تَاًبیی ّب ٍ اهىبًبت ثؼیبس صیبد، ػَْلت دس فشهبى دادى ٍ َّؿوٌذ ػبصی ٍ كَ ًحَ

      ادٍات ٍ... سا ًیض فشاّن خَاّذ ػبخت. لبثل روش اػت اص آًدبئیىِ تقذاد وبسثشاى ٍ اثقبد ػبختوبًْبی اداسی لبثل هالحضِ 

     ثتَاًذ وبّؾ هلشف اًشطی سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ، ایي ٍیظگی سا خَاّذ داؿت.  هی ثبؿذ؛ لزا اػتفبدُ اص ّش ػیؼتوی وِ

تب فالٍُ ثشآًىِ ثبفث افضایؾ هیضاى ساحتی وبسهٌذاى ثـَد، ّضیٌِ ّبی ػشهبیِ گزاسی اًدبم ؿذُ خْت پیبدُ ػبصی  سا ًیض دس 

 صهبى ثؼیبس وَتبّی ثبص گشداًذ.

 

 قدرداًی -12
سّوٌَى ّبی           وِحیذس خْبًجخؾ ٍ دوتش  ٍحیذ افـیي هْشخٌبة آلبی دوتش اص ػپبع فشاٍاى  ثب ًْبیت تـىش ٍ      

اهیذ اػت ایي اثش ٍ ػبیش آثبس تحمیمی ٍ ًحلیلی هـبثِ چشاك ساّی دس  .ثؼیبس وبسگش ٍالـ  ؿذهشا دس تْیِ ایي اثش  گشاى لذسؿبى

 پبیذاس ثبؿذ خْت ًیل ثِ هقوبسی ٍ ؿْشػبصی
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