
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مالکیت معنوی

 و مربوط به شرکت صنایع فنآوری طراحان بهینه می باشد و هرگونه نشر، کپی برداری، انتقال به غیرکلیه حقوق مالکیت این مستند 

 منع قانونی دارد. بدون مجوز کتبی شرکت طراحان بهینهافشاسازی 

 

 2واحد  – 05پالک  –کوچه بوعلی سینا غربی  –خیابان شهید جهانمهر  –یوسف آباد   –تهران  آدرس :

 www.tbcom.irوب سایت :

 info@tbcom.irپست الکترونیکی :

  520 - 66528008و   520 – 66550585  تلفن :

  520 – 66888258تا  0  دورنگار :

mailto:info@tbcom.ir


 

 

  : مقدمه 

پوی ا و   ،ثر از تغیی را  س ریع فن اوری اطالع ا     أمت   ط فعالیت کلیه شرکتها و سازمانهاامروزه محی   

مزی ت رق ابتی    . استفاده از فناوری اطالعا  برای مکانیزاس یون فعالی ت ه ا اگ ر ق بال       چالش استپر

امروزه جزء پیش نیاز های کس   و ک ار ب وده و بک ارگیری آن ب رای انج اه بهین ه         ،محسوب می شد

از طرفی چابک سازی سازمان برای افزایش انعطاف پ ییری آن در مح یط   فعالیتها امری ضروری است.

چاب ک س ازی س ازمان، ب رون س پاری       له راهکارهاوزی، امری اجتناب ناپییر است. از جمپرچالش امر

برون س پاری فعالی ت ه ای انفورم اتیکی در ی ک س ازمان ، ش اید          بخشی ، فعالیتهای آن می باشد.

ب دون ص رف هزین ه زی اد     بهترین روش برای جیب ایده ها و خالقیتهای روز افزون عوام   محیط ی   

 آموزش ، باشد.

سازی نره افزار و برپایی ش بکه و ساختاراس تفاده   پیادهولید و ت کلیه فعالیتهای مربوط به راین اساسب

نره افزاری و س خت اف زاری مح ول     و این وظیفه را به شرکتهای کرده برون سپاری ، می توانرا ازآن

 کرد .

 

 آوری طراحان بهینه : آشنائی با شركت صنایع فن 

 تولی د و طراح ی   درزمین ه  شرکت صنایع فنآوری طراحان بهینه با ناه اختص اری طراح ان بهین ه،       

با تکیه ب ر مش تری م داری،     و هآغاز کرد 0806فعالیت خود را در سالنره افزارهای سفارش مشتری، 

بویژه در مجموع ه ه ای دولت ی     توسعه و پیشرفت کس  و کارمشتریان،راستای خود را در  فعالیتهای

رویکرد سیستماتیک و درعین حال مبتنی بر اهداف سازمانی، منجر ب ه ش ناخت    متمرکز نموده است.



 

 

مناسبی از کس  و کارهای دولتی شده اس ت ک ه نتیج ه س الها همراه ی و همک اری ب ا ای ن گ روه          

 ازمشتریان می باشد.

مبتنی بر فناوری اطالعا  ب رای ش ناخت درس ت    انتخاب راهکارهای بهینه و ایجاد فرهنگ سازمانی  

نیازمندیهای فناوری اطالعا  در سازمانها، پیش از استقرار نره افزار همواره دغدغه اصلی کارشناس ان  

باع     که پیشرفت کس  و ک ار هری ک از مش تریان م ا، حتم ا      این شرکت می باشد. ما براین باوریم 

هرتالشی که برای پیشبرد اهداف مشتریان خود انجاه ده یم،  تعالی ما خواهد بود، بنابراین  پیشرفت و

 انجاه داده ایم. ،خود دستیابی به اهداف برایتالش  درواقع 

 

 نمودار سازمانی شركت طراحان بهینه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مجوز فعالیت 

 مرجع ارائه کننده عنوان گواهینامه

 برنامه ریزی و نظار  راهبردی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک معاونت رتبه بندی و احراز صالحیت شرکتهای انفورماتیکی

 8رتبه :  تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

 

 

 

 

 

 



 

 

 محورهای فعالیت شركت : 

 تولید و طراحی نرم افزار 

اف زاری در  نرهتولید سیستمهای  برایافزار شرکت با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد بخش نره

تولید نره افزار مبتنی  8شرکت طراحان بهینه رتبه نماید . ضمن اینکه فعالیت می زمینه های مختلف

سازی هطراحی و پیاد قادر بهبا توجه به تجارب و پتانسی  موجود بر سفارش مشتری را دارا می باشد، 

 باشد .نیز می افزاری خاصسیستمهای نره

 فروش و استقرار نرم افزار : 

د قرارداد، درهر صور  شام  خرید نره افزارهای آماده شرکت توسط مشتریان ی ا س فارش   پس از عق

نره افزار جدید، در زمان تحوی  نره افزار، کارشناس شرکت طراحان بهینه درمد  مش خص ش ده در   

 تفاهم نامه همکاری، در مح  کارفرما مستقر شده و طی فعالیتهای زی ر اس تقرار ن ره اف زار را ش رو       

 ند:می ک

 برگزاری جلسه با کارفرما برای هماهنگی های اولیه 

 برپایی نره افزار و راه اندازی سرور و کالینت های مربوطه 

  انفورماتیک برای رسیدگی به کارهای شبکه ای ، دریاف ت   از واحدمشخص کردن یک نماینده

 و رسیدگی به کارهای سخت افزاری backupفای  و ارسال فای  ، گرفتن 

  باید مسئولیت قانونی برای اج رای سیس تم وانج اه     مدیر سیستم: شخصی که مشخص کردن

 تغییرا  را داشته باشد .

  و دستورالعم  انجاه کارارائه برنامه جاری سازی سیستم 



 

 

  نره افزار آموزش 

 الف: آموزش به مدیر سیستم 

 ب: آموزش کلیه کاربران در حضور مدیر سیستم

 ه، نظار  بر روند جاری و اصالح و تکمی  آموزشها ت ا زم ان تحوی      کنترل اطالعا  وارد شد

 قطعی نره افزار

 خدمات پشتیبانی نرم افزار : 

ها و اهمیت سرویس و نگهداری آنها در نقاط مختلف ، گروههای معین ی از  همواره به دلی  تنو  پروژه

نظ ار  و حفاظ ت سیس تمها در    افزار این شرکت ، آماده ارائه خ دما  ،  افزار و سختکارشناسان نره

و پش تیبانی سیس تمها   ، عهده دار نگه داری    ط کشور هستند که تحت نظار  مدیر پ روژه اقصی نقا

 ،Remoteباشند. خدما  ارائه شده ممکن است به صور  مشاوره تلفنی، ارسال فای ، دسترس ی  می

باشد. ب ا توج ه ب ه تغیی را  و ابهام ا  احتم الی        ویا در صور  نیاز کارشناس مقیم مراجعه حضوری

فرآیندهای بخش دولتی، کارشناسان شرکت به صور  پیوسته ب ا نهاده ای ری ربط درارتب اط ب وده و      

 خود را متعهد به اعمال و شفاف سازی آخرین تغییرا  خواسته شده می دانند.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : محصوالت 

  :  سیستم حسابداری  شام  انوا 

o  تملک داراییهای سرمایه ای )ریحسابی طرحهای عمرانی ملی و استانی(حسابداری 

o برنامه ها و اعتبارا  هزینه ای سیستم حسابداری اعتبارا  هزینه ای() 

o حسابداری شرکتها، ق مشارکت سیستم حسابداری اورا 

 سیستم پرسنلی ، کارگزینی و حقوق و دستمزد 

o تشکیال  و اشخاص 

o  سیستم پرسنلی و کارگزینی 

o  سیستم حقوق دستمزد بازنشستگان،  حقوق دستمزد جاریسیستم 

 سیستم اموال و دارائیهای ثابت 

   سیستم بودجه و اعتبارا 

  سیستم انبار مقداری / ریالی 

 سیستم گردش کار واحد مالی 

 سیستم درمان 

 دریافت و پرداخت( سیستم خزانه داری( 

  سیستم اتوماسیون اداری 

 گزارش ساز 

  مطالعا  هواشناسی و هیدرومتریسیستم 

  اتوماسیون آبهای زیرزمینیسیستم 

 سیستم اتوماسیون اطالعا  سدها و پایش سدها 



 

 

 سیستمها:   عمومی مشخصات فنی 

 شی گرا : طراحیObject Oriented  با معماری مبتنی بر سرویس 

 نویسی تحت برنامهBorland  Delphi   ،C#.NET,JAVA  ،Php 

  محیط اجراییWindows ,Web 

 پایگاه اطالعاتیSQL Server ،MySql 

    ورود اطالعا  متحد الشک 

 توسط  گزارش گیریReport Generator 

 

   قابلیت های كلی سیستمها 

        کارتاب  الکترونیکی و گردش الکترونیکی درخواست ه ای پرداخ ت و اس ناد م الی ب ا امک ان

 تعریف هامش اسناد

  دلخواه کاربرگزارش ساز و امکان ساخت گزارشهای 

 امکان دریافت و انتقال اطالعا  از و به فای  یا سایر بانک های اطالعاتی 

 امکان تعریف کاربران و تعریف سطوح دسترسی و تهیه نسخه پشتیبان توسط کاربر نهایی 

   امکان تهیه صورتهای مالی 

 تحت شبکه و تعداد کاربران نامحدود 

   دارایی و اعمال بخش نامه ها و دس تورالعم  ه ای   امکان استفاده از سرفصلهای مصوب وزار

 منتشر شده

 



 

 

   امکان استفاده از سرویس ایمی  و پیامک 

 

  طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات هزینه ایسیستم 

این نره افزار به منظور ثبت، نگهداری، کنترل و پیگی ری کلی ه فرآین دهای اداری م الی درح وزه           

ای و تملک دارایی های سرمایه ای )طرحهای عمرانی مل ی و اس تانی( طراح ی ش ده     اعتبارا  هزینه 

است. مجموعه فرآیندهایی که از پیش بینی بودجه و تهیه پیش نویس موافقتنامه آغاز و پس از اب ال   

موافقتنامه، بارعایت دقیق قوانین دیوان محاسبا  کشور بر اساس روش پرداخت دولتی، ضمن کنترل 

مین اعتب ار، تش خیص   أر، تخصیص ودریافت وجه، به اموراجرایی دریافت و پرداخت شام  تسقف اعتبا

وتسجی )رسیدگی، ممیزی وصدوراسناد(، تعهد اعتبار، پرداخت)صدورچک( وارائه گزارشا  بودجه ای 

وعملکردی درسطوح مختلف و نیزارائه  فرمت تایید شده صورتهای مالی به س ازمانهای ری ربط منج ر    

 .می شود

  امکان تعریف اطالعا  طرح، پروژه، فصول سرمایه گیاری، ریز فصول ، شرح عملیا 

   امکان تعریف و تغییر اطالعا  طرحهای عمرانی در سالهای مختلف 

 امکان تهیه موافقتنامه طی نسخه های مختلف به صور  پیش نویس، مصوب و اصالحی 

  امکان دسترسی به نره افزارword  لف موافقتنامه  جهت تهیه فرمهای مخت 

 امکان ورود اطالعا  پیشرفت فیزیکی به صور  هفتگی، ماهیانه و سالیانه 

 محاسبه اتوماتیک پیشرفت فیزیکی طرح و پروژه جهت فعالیت های کنترل پروژه 

 امکان درخواست تخصیص و درخواست وجه به صور  تفکیکی یا گروهی از طرحها 

 وجه به صور  اتوماتیک امکان صدور اسناد اعتبار، تخصیص ودرخواست 



 

 

    امکان کنترل سقف کلیه پرداختهای قطعی و غیر قطعی با مبالغ اعتبار، تخصیص و نقدینگی 

 مین اعتبار، تعهد اعتبار و بلوکه کردن اعتبارأامکان ت 

 امکان تعریف اعتبارا  خارج از شمول و کنترل مبالغ پرداختی از مح  خارج از شمول 

  قانون محاسبا  عمومی   08و02اعتبارا ، موضو  ماده  20امکان تهیه فره حواله نمونه 

    امکان تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی و اطالعا  کام 

 امکان تعریف قراردادها در طرح و پروژه های اختصاصی 

 امکان تعریف قراردادهای شناوردرطرحها و پروژه های مختلف 

 رداخت هر قراردادامکان تعریف الگوی محاسبا  پ 

 امکان تهیه کاربرگ یا شناسنامه هرقرارداد و شخص 

   امکان تهیه لیست خرید و فروش فصلی ، لیست مالیا  بر ارزش افزوده پرداختی به تفکیک 

 امکان تعریف الگوهای محاسباتی متناس  با انوا  پرداخت و الگوهای سند حسابداری 

 ت  محاسبه اتوماتیک کسور و اضافا  هر پرداخ 

 محاسبه اتوماتیک تجمعی پرداختهای هر قرارداد به تفکیک نو  پرداخت 

  اتوماتیک صدور کلیه اسناد پرداخت به صور  کامال 

 ) امکان تهیه فره استعاله بدهی برای هر شخص ) پیمانکار یا مشاور یا شخص حقیقی 

  اتوماتیک صدور اسناد مرک ، افتتاحیه و اختتامیه به صور  کامال 

  تهیه کاربرگ محاسباتی و چاپ براساس الگوهای تفکیکی یا مرک امکان 



 

 

   امکان گزارشگیری متنو  برای اعاله وضعیت حساب هرشخص وقرارداد به امور مالی اتی، اداره

 مین اجتماعیتأ مالیا  برارزش افزوده و

 

  شركتهاحسابداری سیستم 

   تعریف کدینگ حسابها 

 امکان گروهبندی حسابهای تفصیلی 

  تعریف حسابهای تفصیلی شناورامکان 

   امکان صدور سند پویا 

 امکان ثبت اسناد به صور  یادداشت و موقت و دائم 

    امکان شماره دهی دوب  ثبت سند 

 امکان انتقال اطالعا  از و به فایلهای جانبی 

 امکان کنترل و دریافت مانده حسابها در سند 

 امکان تهیه گزارشا  مالی و مرور حسابها 

  تهیه صور  های مالیامکان 

 

  دریافت و پرداختسیستم 

 امکان تعریف بانک های مرتبط 

 امکان تعریف دسته چک و نحوه چاپ آن 

  امکان تعریف چک های متفرقه ومغایر  قب  از دوره 



 

 

 صدور چک بر اساس اسناد وچاپ آن 

 صدور تائیدیه چک پرداخت 

 و ابطال چک امکان پشت نویسی چک 

 بانک امکان تعریف انوا  دیسکت 

 امکان استخراج اطالعا  دیسکت بانک جهت مغایر  گیری 

 انجاه عملیا  مغایر  گیری در هر محدوده زمانی 

 امکان اعاله لحظه ای موجودی نقدوبانک 

 ارتباط کام  با زیر سیستم های حسابداری مالی گردش کار حسابداری 

 ارائه کلیه گزارشا  انتخابی و استاندارد مورد نیاز 

 

   سیستم پرسنلی وحقوق دستمزد 

       پارامتریک بودن اطالعا  پایه وجداول محاسباتی و اس تفاده از آنه ا براس اس ت اریو ص دور و

 تاریو اجرا...

  امکان تعریف فرمولهای محاسباتی و تخصیص اولویت اجرا توسط کاربر براساس تاریو صدور و

 تاریو اجرا...

 ال کردن بازپرداخت واهاعطا کردن واه، بازپرداخت واه، تعلیق/فع 

 و غیرمستمر( از هر تاریخی به دفعا  نامحدود مرامکان محاسبه حقوق و معوقه حقوق )مست 

 مختلف مانند دیسکت بانک، بیمه، مالی ا ، وامه ا و    و تهیه دیسکت از اطالعا  امکان طراحی

... 



 

 

 به آیتمهای حقوق دستمزد سرفصلهای حسابداری امکان اختصاص 

 ا سیستم حسابداری جاری و ریحسابی طرحهای عمرانیامکان ارتباط ب 

 امکان صدور سند حسابداری به صور  اتوماتیک 

 امکان تهیه گزارشا  پویا و ساخت گزارشا  جدید 

 

  سیستم اموال ودارائیهای ثابت 

 ایی و تعریف الگو برای تولید پ الک ام وال ب ه ص ور      های دارهها و زیرگروهامکان تعریف گرو

 اتوماتیک

  ثبت اموال طرحهاامکان ارتباط با طرح و پروژه برای 

 یتهای هر دارایی مانند تعمیرا ، جابجایی و عامکان تعریف مشخصا  کام  انوا  داراییها و وض

 تعدیلها

 امکان محاسبه استهالک، تعیین ارزش دفتری و ثبت تجدید ارزیابی 

       داراییه ای تکمی   ش ده    امکان پارامتریک بودن محاسبه ی ا ع ده محاس به اس تهالک ب رای

 طرحهای عمرانی

 اموال گردانی و تولید اسناد حسابداری اموال به صور  اتوماتیک 

 امکان تعریف فرمول تسهیم سربار بر داراییهای ایجاد شده 

 امکان محاسبه قیمت تماه شده پروژه براساس داراییهای ایجاد شده 

 امکان تهیه گزارشا  پویا و ساخت گزارشا  جدید 

 



 

 

  سیستم بودجه واعتبارات 

  امکان تخصیص سرفصلهای بودجه ای 

 امکان تأمین اعتبار، تعهد اعتبار و بلوکه کردن اعتبار 

  تخصیص و دریافت وجهامکان کنترل مانده براساس بودجه ، 

 

  سیستم انبار 

 امکان تعریف کاالها، مشخصا  و طبقه بندی کاال 

  مشخصا  هر انبار و اختصاص روشهای قیمت گ یاری  امکان تعریف انبارهای درختی و تعریف

 به صور  جداگانه

          امکان ارتباط با سیستم خری د و نی ز ص دور درخواس ت ک اال و درخواس ت خری د مس تق  از

 سیستم خرید

 از انبار جامکان تعریف انوا  رسید ورود کاال و حواله خرو 

 امکان تخصیص حساب و صدور سند حسابداری به صور  اتوماتیک 

 کان ارتباط با طرح و پروژه و تعریف آنها به عنوان انبار و انبارکام 

 انبارگردانی و صدور سند تعدی  به صور  اتوماتیک 

 امکان تهیه گزارشا  پویا و ساخت گزارشا  جدید 

 

  سیستم  كارگزینی وحقوق بازنشستگی 

 اجرای آنها دور و تاریوپارامتریک بودن اطالعا  عمومی و ورود اطالعا  براساس تاریو ص 



 

 

   گروهه ای پرس نلی، وض عیت ه ای     سازمانی، پست ها، رشته های شغلی، امکان تعریف چار

 استخداه و ... براساس تاریو

 امکان تخصیص پستها و واحدها و مراکز هزینه، امتیازا  و فرمول نویسی توسط کاربر 

 پارامتریک بودن اطالعا  پایه حکم 

  صور  اتوماتیک از تاریو مورد نظرصدور احکاه پرسنلی اصلی و معوقه به 

 صدور حکم گروهی براساس شرایط خاص 

 امکان پیاده سازی نظامهای مختلف پرداخت 

 امکان تهیه گزارشا  پویا و ساخت گزارشا  جدید 

 

 مالیسیستم گردش كار واحد 

 ، افراد و تائید کننده اسناد و مدارک   امکان تعریف واحدها 

 اسناد مالی امکان تعریف و کنترل چرخه گردش 

    امکان ثبت تاریو و زمان ارجا 

 امکان پیگیری گردش اسناد 

 خیر  أثبت اطالعا  عل  ت 

   امکان اتصال مدارک به صور  تصویری به هر درخواست 

 یت درخواست در هر مرحله به واحدهای قبلی ؤامکان ر 

 سیستم درمان 

 ارسال مبلغ سرانه درمان به بیمه گر 



 

 

 ثبت اطالعا  اسناد مالی 

 ثبت اطالعا  وابستگان 

 اعاله هزینه های انجاه شده به بیمه گر 

 ثبت اطالعا  صور  هزینه 

 ثبت اطالعا  قرارداد 

 تهیه لیست پرداخت 

 ثبت لیست مرجوعی 

 صدور دفترچه درمان 

 عقدقرارداد و تعین ضوابط و تعین پرسن  مشمول 

 قرارداد، مبلغ قاب  پرداخت بر اساس تعرفه خارج محاسبه فرانشیز، مازاد 

 

 سیستم اتوماسیون اداری 

 پست و اشخاصار تشکیالتی سازمان در قال  واحدتعریف ساخت ، 

 ایجاد دبیرخانه های متمرکز، نیمه متمرکزو غیر متمرکز 

   تعریف دفاتراندیکاتور دستی و سیستمی برای هردبیرخانه 

 امکان شرو  مجددشماره گیاری نامه ها به صور  سالیانه 

 اب  های متنو  برای کلیه مکاتبا  و مستندا  سازمانیامکان ایجاد کارت 

 موتور جستجوی متن درنامه و ضمائم آن 

 پشتیبانی از تمامی فرمت فایلهای سیستم عام  ویندوز جهت ایجاد مستندا  سازمانی 



 

 

 مدیریت رویدادهای شخصی و اداری 

  امکان ارتباط با سامانه های مکاتباتی مانند فاکس، ایمی  وECE 

  تایپ گفتاری زبان فارسیامکان 

 مدیریت اسناد سازمانی 

 امکان تفویض اختیارو جانشینی با محدودیت زمانی و سطوح دسترسی 

 سیستم پیگیری نامه و اسناد 

 

 گزارش ساز 

 امکان اتصال به انوا  بانکهای اطالعاتی 

 کپی وگروه بندی گزارشا  به صور  درختیامکان تعریف ، 

  گزارشا  حتی در سطح رکوردهای دیتاامکان تعریف سطح دسترسی برای 

  امکان تبدی  فرمت گزارش به فرمتهایOffice , Pdf , Html , Xml  ونیز ایمی  کردن گزارشا 

 امکان تعریف لیستهای انتخابیLOVوایجاد فرمتهای چاپی متعدد برای یک گزارش 

 جمیع مقدار  ، ایجاد ردیف ، تستون های گزارش مث  تبدی  تاریو  امکان تعریف فرمت برای 

   امکان ایجادارتباط بین گزارشهای مختلف به صورSub Report یا گزارشا  تودرتو 

  امکان ایجاد انوا  چارتها و امکان تعریف انوا  پارامترها برای انعطاف پییری تنظیما 

 امکان اتصال به سایر سیستمها به صور  سرویس 

 

 



 

 

  هیدرومتری و هواشناسیسیستم مطالعات 

توزیع مک انی وزم انی   و ناهمگن در ودمحدآبابع منودارای نا کجه خشیهارکشواز انیرا از آنجا که

این نزوال  می باشدو از طرفی دیگر مصرف ب ی روی ه آب ب دالی  مختل ف، م دیریت من ابع آب ی را        

، دیقتصای    ایککاالپیچی    ده و مش    ک  س    اخته اس    ت. مالحظ    ه آب ب    ه عن    وان      

ن ای مطالع ا  دقی ق آب و    بآببر مابع النهمندعاومدرآاک، ارتوسعهپایدمستلزه یستمحیطیوزجتماعیا

ا  دیریتتقاض ام مدیریتتأمینبشناخت کام  وضعیت آب و هوایی کشور برای رسیدن به تعادلنسبی 

 می باشد.

مطالعا  پایه منابع آب برای شناخت بیشتر و دقیق تر وضعیت موجود ، سیر تغییرا  ح اد  ش ده و   

مین و البته کنترل علم ی مص ارف آب بس یار ض روری اس ت. ب دین       أنیز برنامه ریزی برای مدیریت ت

ای به صور  کالن هماهنگ با دفتر منظور فعالیتهای مطالعا  پایه منابع آب در شرکتهای آب منطقه

مدیریت منابع آب ایران یا به صور  منطقه ای صور  می گیرد. هدف از ای ن مطالع ا  جم ع آوری،    

طالعا  هواشناسی، هیدرومتری و وضعیت آب و هوایی در ح وزه آب  بررسی و دسته بندی و تحلی  ا

منطقهای های مختلف کشور می باشد که براساس این تحلیلها بتوان برای مدیریت هرچه بهتر عرض ه  

تقاضا و نیز به حداق  رساندن هزینه های ناش ی از پیش امدهای طبیع ی و ص نعتی اق داما        و نهایتا 

بهتری انجاه داد. شاخصهای مهم مربوط به فعالیتهای مطالعا  پایه منابع آب شام  مطالعه آب ه ای  

به فعالی ت ه ای حفاظ ت     سطحی، آبهای زیر زمینی، هواشناسی هیدرومتری می باشد که البته نهایتا 

مهم ی  نره افزار شرکت طراحان بهینه امکان گردآوری و پ االیش اطالع ا     یفی نیز منجر می شود.ک

 تعدادی از این شاخص ها مانند :  : را فراهم می کند با هریک از شاخصها  مرتبط



 

 

 اطالع  ا   و مطالع  اتی، اطالع  ا  مح  دوده ه  ای عملی  اتی، ح  وزه ه  ای آبری  ز، اطالع  ا  رودخان  ه

 اسی ، هیدرو متری، پیزومتر، دستگاهها و ....ایستگاه های هواشن

 

 سیستم اتوماسیون آبهای زیرزمینی 

چنانچه نره افزار حفاظت وجود داشته باش د، بخ ش مهم ی از ورودیه ای ن ره اف زار ح ق النظ اره از         

اطالع ا  پای ه ای ه ر کالس ه     سیستم حفاظت تحوی  گرفته می شود.در سیستم حفاظت ع الوه ب ر   

  مصرف،دبی و ساعت کارکرد که منجر به محاسبه تخلیه میگردد و همین میزان ،مشخصا  نوپرونده

 تخلیه به همراه نو  مصرف و همچنین نو  دشت، مبنای محاسبه حق النظاره قرار می گیرد. 

س تم ح ق النظ اره    ،اطالعا  فوق می بایس ت جداگان ه وارد سی  نانچه نره افزار حفاظت نص  نباشدچ

ی کن د،  امکان گزارش گیری جامعی از وضعیت بدهی کالسه پرونده ها را فراهم م   شود. بر این اساس

مبلغ مانده بدهی از رقم... تا رقم...،مبلغ حق النظاره،جمع ک  بدهی،فیش ه ای ص ادره،فیش    از قبی 

 ،فیش های دریافت شده و ...لتهای با مه

 اق داه ب ه پرداخ ت ب دهی     ق رر  همچنین امکان صدور اخطاری ه ب رای کالس ه ه ایی ک ه در موع د م      

 اند.ننموده 

 سیستم اتوماسیون اطالعات سدها وپایش سدها 

 این سیستم به منظور ثبت و نگهداری اطالعا  سدها طراحی شده است و شام  موارد زیر میباشد:

  حداکثر ارتفا ،حداق  ارتف ا ،کف دریاچ ه،کنجایش   شام  مشخصا  کاربردی سدهای مخزنی

مفید مخزن،گنجایش آب قاب  تنظیم سالیانه،مساحت دریاچه،ضری  ج دول تبخیر،گنج ایش   

ک  مخزن،گنجایش مرده مخزن،حجم تعدی  طغیان،کلمه عبور،ضری  تشتک،مقدار متوس ط  



 

 

در م د  به ره    سالیانه رسوبا  وارده به مخزن،مقدار رسوبا  ته نش ین ش ده در مخ زن س د    

 بردرای

  انحراف   ی-ن   اه رودخان   ه،ناه س   د،نو )تنظیمی ش   ام   مشخص   ا  س   اختمانی س   د-

سد اصلی(،ناه سد و فاصله از آن،ن اه نزدیکت رین ش هر ب ه     -سد وابسته-مخزنی(،وضعیت)سایر

سد،فاصله نزدیکترین شهر به سد، ناه نزدیکترین روستا ب ه سد،فاص له نزدیکت رین روس تا ب ه      

-خ اکی -خاکی(،نو  ساخت سد)سایر ب ا رک ر ن و    -شوسه-هی به سد)آسفالتهسد،نو  راه منت

عرض(،ن و   -بتونی وزنه(،ساخت متفرقه،مختصا  جغرافیایی)طول-بتونی پایه دار-بتونی قوسی

 ندارد(-تکیه گاه چپ(،محور سد،پرده تزریق)دارد-پی)تکیه گاه راست

 انه،تعداد دریچه ه ای  طول تاج،عرض در تاج،عرض در کف رودخشام   مشخصا  عمومی سد

تخلیه آب،ارتفا  از کف رودخانه ،ارتفا  پی،مجمو  ظرفیت دریچ ه ه ای تخلی ه آب،ظرفی ت     

سرریز تخلیه،نو  سرریز،ظرفیت آبگیر،عمر پیش بینی شده از زمان بهره برداری،انتخ اب فیل د   

 شرب در جمع ک  شرب

 پ  ر ب  اری : -ع  ادی-ب  اریک  م -تولی  د اکتی  و-}س  اعت ک  ارکردش  ام   اطالع  ا  نیروگ  اه

(MVH,MVARH)براساس فرمت مورد استفاده درنره افزار بازار برق() 

 ک   آب  -آب مع ادل ب رف  -مقدار بارش ب رف -مقدار بارندگی-تاریوشام   اطالعا  هواشناسی

-درج ه ح رار  ت ر   -حداکثر درجه حرار -حداق  درجه حرار -فشار جو-معادل برف و باران

جهت -سرعت باد-شد  آفتاب-تبخیر)لیتر،میلیمتر(-ع هواوض-نم نسبی-درجه حرار  خشک

 برفی( -بارانی–نیمه ابری  -ابری –وضع هوا)صاف -باد



 

 

 دبی پیک سیالب بوقو  پیوسته-حجم سیالب به وقو  پیوسته-تاریوشام   اطالعا  سیالب-

حج م آب  -حجم آب تخلیه شده از سد به جهت س یالب -حداکثر دبی سرریز در زمان سیالب

 ده از سد به جهت پیش بینی سیالبتخلیه ش

 مد  زمان مورد نظر را از تاریو... تا تاریو... وارد می کنیم شام   ارسال اتفاقا  روزانه به مرکز

 سیالب(-نیروگاه-هواشناسی-خروجی-و همچنین نو  اطالعا  ارسالی از قبی  )ورودی

  



 

 

 مشتریان : 

 استفاده می کنند:خدما  شرکت طراحان بهینه تعدادی از شرکتها و سازمانهایی که هم اکنون از 

 نام شرکت ردیف نام شرکت دیفر

 منطقه ای هرمزگانآب  11 پژوهشگاه دانشهای بنیادی 1

 آب منطقه ای اصفهان 11 سازمان بهزیستی خراسان رضوی 1

 آب منطقه ای چهارمحال بختیاری 13 قطار شهری فارس 3

 آب و فاضالب یزد 14 صندوق پژوهشگران و فن آوران کشور 4

 آب و فاضالب سمنان 15 موسسه جهاد نصر 5

 فاضالب سیستان و بلوچستانآب و  16 آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 6

 آب و فاضالب شهری شیراز 17 آب منطقه ای تهران 7

 آب و فاضالب بوشهر 18 آب منطقه ای البرز 8

 آب و فاضالب آذربایجان غربی 19 آب منطقه ای خراسان شمالی 9

 آب و فاضالب ایالم 31 آب منطقه ای آذربایجان غربی 11

 آب و فاضالب مشهد 31 آب منطقه ای خراسان رضوی 11

 آب و فاضالب فارس 31 آب منطقه ای فارس 11

 آب و فاضالب کرمانشاه 33 آب منطقه ای کرمانشاه 13

 آب و فاضالب چهارمحال بختیاری 34 آب منطقه ای لرستان 14

 آب و فاضالب خراسان رضوی 35 آب منطقه ای مرکزی 15

 آب و فاضالب تهران 36 آب منطقه ای گیالن 16

 آب و فاضالب روستایی فارس 37 آب منطقه ای قزوین 17

 آب و فاضالب روستایی بوشهر 38 آب منطقه ای بوشهر 18

 آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی 39 آب منطقه ای کردستان 19

 آب و فاضالب روستایی سیستان و بلوچستان 41 آب منطقه ای سمنان 11



 

 

 

  رضایت نامه ها 

  



 

   



 

   



 

   



 

 

 

  

  
 



 

 

  



 

   



 

   



 

   



 

  



 

  



 

  



 

  



 

   



 

   



 

 

  


