
 بسمه تعالی

 رنم افزار مشاور امالک کاخ کاری از گروه رنم افزاری گزین داده
ًطم افعاض هكاٍض اهالن واخ تا اهىاًازی تی ًظیط زَاًؿسِ اؾر جای ذَز ضا زض تاظاض وًٌَی تگكایس. اظ آًجایی وِ زض عهط وًٌَی ؾطعر 

ضاؾسای زحمك ایي ّسف ًَقسي ایي ًطم افعاض ضا تِ عْسُ ٍ ٍ زلر هْوسطیي گعیٌِ ّای خیكطفر قسُ اؾر قطور گعیي زازُ زض 

 زَاًؿسِ اؾر عولىطزی زض ذَض زَجِ اظ ذَز تط جای تگصاضز.

 

 فطم تاظگكایی لفل ًطم افعاض :

 

سُ ایي فطم وِ فمط یىثاض تاظ هی قَز ٍ آى ّن تطای اٍلیي تاض خؽ اظ ًهة ًطم افعاض هی تاقس تطای ضعایر لاًَى ودی ضایر زعثیِ ق

اؾر ٍ ؾاظ ٍ واض آى تسیي نَضذ اؾر وِ زض نَضزی وِ ترَاّیس ایي ًطم افعاض ضا زض جایی غیط اظ ایي ؾیؿسن فعلی اؾسفازُ ًواییس 

ًیاظ تِ قواضُ ؾطیال ًطم افعاض وِ اظ قطور هی گیطیس هی تاقس.تطای تِ اًجام ضؾاًسى ایي عول تایس تا قطور گعیي زازُ زواؼ حانل 

وس فعالؿاظی ضا زضیافر ٍ السام تِ ثثر ًطم افعاض زض ؾیؿسن ذَز  –سى زٍ همساض ؾطیال ًطم افعاض ٍ قواضُ فعالؿاظی ًوَزُ ٍ تا ذَاً

ًواییس ٍ آًگاُ تط ضٍی زووِ لفل گكایی ولیه ًواییس . زض نَضزی وِ ایي واض ضا ًىٌیس فمط هی زَاًیس تِ نَضذ هحسٍز اظ ًطم افعاض ٍ 

 هی قَز وِ اظ قوا ًام  آى ّن تِ نَضذ آظهایكی اؾسفازُ ًواییس. تعس اظ ایي هطحلِ فطهی تطای قوا تاظ

 



ُ هی ذَاّس ایي لؿور تطای اهٌیر ؾاهاًِ زعثیِ قسُ وِ ّط وؿی ٍاضز اطالعاذ قوا ًكَز ٍ تِ نَضذ خیكفطو غواضتطی ٍ گصضٍا

 زض ًظط گطفسِ قسُ وِ قوا هی زَاًیس ایي گصضٍاغُ ضا زاذل ًطم افعاض ٍ اظ لؿور اطالعاذ واضتطی 321ٍ گصضٍاغُ  Adminًام واضتطی 

. ٌّگاهی وِ ؾیؿسن عاهل ذَز ضا زعَیى هی ًواییس هی زَاًیس تطای اؾسفازُ اظ اطالعاذ لثلی تط ضٍی تاظیاتی اطالعاذ زغییط زّیس

 ولیه وطزُ ٍ اظ آى اؾسفازُ ًواییس.

 

 –ذاًِ ٍ واضگاُ واض –ظهیي ٍ تاغ  –زجاضی هغاظُ ٍ اهالن  –اهالن ازاضی  -ٍیال –آخاضزواى  –زض ایي لؿور هَاضزی ّوچَى ذاًِ 

ظهیي ظضاعی ٍ زاهساضی هَجَز هی تاقس وِ تطای ضاحسی قوا زواهی هله ّا زفىیه قسُ هی تاقس. الظم تِ شوط اؾر وِ لثل اظ 

ولیه تط ّط گعیٌِ قوا فطهی ضا زض لؿور ؾور چح هكاّسُ هی وٌیس وِ فطم ّكساض ّای ضٍظاًِ هی تاقس ٍ تِ قوا اطالع هی زّس 

ضٍ تِ خایاى ّؿسٌس ٍ قوا هی زَاًیس تا اًسراب آى ؾفاضـ ّا عالٍُ تط هطٍض آًْا ٍ اًجام زواؼ تا اقرال آى  وِ چِ ؾفاضـ ّایی

ؾفاضـ ّا ضا تِ آضقیَ تفطؾسیس ٍ زض ّواى فطم لطاضزاز ّایی وِ ضٍتِ خایاى ّؿسٌس ًیع لاتل هكاّسُ ّؿسٌس وِ قوا هی زَاًیس تا 

هكاّسُ ٍ تا وؿاًی وِ لطاضزازقاى ضٍتِ خایاى اؾر زواؼ گطفسِ ٍ آًْا ضا تطای ؾال تعس ًیع تِ زٌظین زاضید لطاضزازّای ضٍتِ خایاى ضا 

 عٌَاى هكسطی ذَز حفظ ًواییس.

زض لؿور اهالن قوا تا ولیه تط ضٍی آیىَى ذاًِ هی زَاًیس زوام هله ّایی وِ زاذل ؾیؿسن ّؿسٌس ضا هكاّسُ ًواییس. زض ایي 

 ًاهحسٍز تطای ّط ذاًِ ايافِ ًواییس .لؿور قوا هی زَاًیس زهاٍیط 



 

ايافِ "زض لؿور خاییي گعیٌِ ّایی ٍجَز زاضز وِ قوا تا ولیه هی زَاًیس گعیٌِ ّا ضا اًسراب ًواییس ٍ تا ولیه وطزى تط ضٍی 

 –طالعاذ خایِ اقوا هی زَاًیس ذاًِ ی جسیسی ضا ثثر ًواییس . ّواًطَض وِ زض زهَیط ّن هی تیٌیس ایي فطم قاهل ؾِ لؿور  "وطزى

ؾفاضـ هی تاقس وِ ّط لؿور قاهل واهلسطیي هَاضز هَضز ًیاظ هی تاقس وِ قوا هی زَاًیس تا زىویل ّط وسام  –اطالعاذ فطعی 

 اطالعاذ ذاًِ ضا ٍاضز ًواییس.



 

ّویي لؿور  زض لؿور اطالعاذ خایِ زض نَضزی وِ لثال هكسطی ٍجَز ًساقسِ تاقس هی زَاًیس هكسطی جسیس ايافِ ًواییس . زض

آزضؼ هؿاحر ول آب ٍ تطق ٍ.. وِ اوثط هَاضز اظ لثل آهازُ قسُ  –ز اظ جولِ ظیطتٌا ٍ هَضز ًیاظ تطای ّط هله ٍجَز زاض اطالعاذ خایِ

 ٍ زض زضٍى آى لطاض گطفسِ اؾر. 

اییس تطای جاتجایی تیي هَاضز تا ولیه تط ضٍی ازاهِ ٍاضز هطحلِ تعس هی قَیس زض ایي لؿور قوا هی زَاًیس اطالعاذ فطعی ضا ٍاضز ًو

 اؾسفازُ ًواییس .  Spaceاؾسفازُ ًواییس ٍ تطای اًسراب زووِ ّای اًسراتی اظ  Tabذَاؾسِ قسُ هی زَاًیس اظ ولیس 



 

زض آذط ّن تا ولیه تط ضٍی گعیٌِ ازاهِ ٍاضز لؿور ؾفاضـ قسُ ٍ زض ایي لؿور هی زَاًیس ؾفاضـ هَضز ًظط ضا تطای ایي گعیٌِ  

 فعال ًواییس. ٍ تا ٍاضز وطزى همساضّای ذَاؾسِ قسُ ٍ ولیه تط ضٍی گعیٌِ ثثر ًْایی تِ ثثر هَضز تدطزاظیس.

 



طایف ؾفاضـ ثثر وٌیس یا ترَاّیس تطای یه هله ؾفاضـ ّای ًاهحسٍز ثثر ًواییس ایي زض نَضزی وِ فطاهَـ ًواییس گعیٌِ ای ضا ت

گعیٌِ تطای قوا خیكثیٌی قسُ اؾر ٍ هی زَاًیس تا ولیه ضاؾر تط ضٍی ّط هله آى هله ضا ضّي فطٍـ اجاضُ یا هَاضز زیگط ثثر 

 ًواییس.

ر ّا هسٌاؾة تا هَيَع هطزثط فیلس ّایی زض ًظط گطفسِ قسُ وِ لؿور ّای آخاضزواى ٍ ٍیال ًیع هاًٌس ذاًِ ّؿسٌس . زض زیگط لؿو

 ضٍال واض تِ ّویي نَضذ هی تاقس ٍ زض ول واض تؿیاض ؾازُ ٍ ضاحر هی تاقس.

 زض ّویي لؿور گعیٌِ ای تٌام خكسیثاى گیطی زعثیِ قسُ وِ قوا هی زَاًیس خكسیثاًی اظ ًطم افعاض ذَز زْیِ ٍ آى ضا ًگْساضی وٌیس.

س وِ لؿور هكسطیاى هی تاقس قوا هی زَاًیس هكسطی ّا ضا ٍیطایف ، ايافِ ون یا ظیاز وٌیس . زض لؿور ؾفاضقاذ قوا زض لؿور تع

هی زَاًیس ؾفاضقاذ ضا تِ نَضذ واهال زؾسِ تٌسی قسُ هالحظِ ٍ اظ اهىاًاذ جؿسجَی خیكطفسِ ای وِ زض ایي  لؿور اؾر اؾسفازُ 

 ًواییس .

 

ی واض قوا جؿسجَیی زض ًظط گطفسِ قسُ اؾر زا واض قوا ًیع ضاحر زط قَز ٍ ؾطیعسط ٍ ضاحسط اظ تیي زض لؿور هكسطیاى تطای ضاحس

 ّعاضاى هكسطی تِ قرم هَضز ًظط زؾر یاتیس.

لؿوسی تعسی وِ ذیلی تا آى واض هی وٌیس ٍ جعٍ جاّایی اؾر وِ ؾط ٍ واض قوا تا آى ظیاز اؾر لؿور ؾفاضقاذ اؾر زض ایي 

ؾفاضقازی وِ تطای فطٍـ ، ضّي ، اجاضُ ، ذطیسى ، خیف فطٍـ ، اجاضُ وطزى ٍجَز زاضز هی زَاًیس اظ آى اؾسفازُ ًواییس لؿور زوام 

ّط وسام اظ ایي ترف ّا عالٍُ تط حفظ ؾازگی زاضای لسضذ هاًَض تاال ٍ لاتلیر ّای جؿسجَ ّای خیكطفسِ هی تاقس وِ تؿیاض تؿیاض 

 ضاُ گكا هی تاقس.



 

یي لؿور تِ ضاحسی قوا هی زَاًیس هلىی ضا وِ هكسطی زًثال آى اؾر ضا جؿسجَ ًوَزُ ٍ تِ هكسطی اضائِ ٍ خطیٌسی اظ زض جؿسجَی ا

 آزضؼ ّای هَضز ًظط هكسطی تِ اٍ اضائِ زّیس.

 

غّای هَضز زض لؿور جؿسجَ قوا هی زَاًیس تا زازى همساضّای اجاضُ ٍ حسٍز آى تِ جؿسجَی هله هَضز ًظط تدطزاظیس یا تازازى هسطا

 ًظط هله ّایی ضا وِ زض ًظط زاضیس جؿسجَ ًوَزُ ٍ آًْا ضا تِ ضاحسی تیاتیس.

لؿور تعس ، لؿور لطاضزاز ّا هی تاقس زض ایي لؿور ًیع هاًٌس قىل هی زَاًیس اًَاع لطاضزازّا ضا تثیٌیس زض ایي لؿور لطاضزازّا تِ 

 ی زَاًیس چه ًواییسزفىیه لطاض هی گیطز ٍ قوا ولیِ اهَض هطتَط تِ آًْا ضا ه



 

زغییط ضهع عثَض هَاضز هَضز ًیاظ ذَز ضا تطططف ًواییس زض زض لؿور اطالعاذ واضتطی قوا هی زَاًیس عالٍُ تط زعطیف واضتط جسیس ٍ 

 ّویي لؿور زفعاذ ٍ ؾاعاذ ٍاضز قسى واضتطاى هرسلف تِ ؾاهاًِ هَجَز هی تاقس.

 

تطزاضی ٍ ًَقسي لطاض ّای ضٍظاًِ زعثیِ قسُ اؾر .وِ هی زَاًیس لطاض ّا ضا ايافِ ون یا زض ّویي لؿور زفسط یاززاقسی تطای یاززاقر 

 ٍیطایف ًواییس.



 

 ؾایر قطور ٍ ؾایر زضیافر وس ضّگیطی ضا زاذل ًطم افعاض تاظ ًواییس. –زض لؿور گعیي زازُ هی زَاًیس زضتاضُ ی قطور 

 

 زض لؿور تاال ؾور ضاؾر اگط تط ضٍی آیىَى لطهع ضًگ ولیه ًواییس هی ٍاًیس تِ زٌظیواذ ٍ تاظیاتی اطالعاذ زؾسطؾی ًواییس 

 

ًىسِ : تاظیاتی اطالعاذ تطای ظهاًی تِ واض تطزُ هی قَز وِ ؾیؿسن عاهل ذَز ضا جسیس ًهة وطزُ تاقیس ٍ هی ذَاّیس اطالعاذ لثلی 

 ایس ضا زاقسِ تاقیس. وِ اظ آى خكسیثاى گطفسِ



 

زض لؿور زٌظیواذ تِ قوا زض گطفسي خكسیثاى ازَهازیه ووه هی ًوایس وِ خیكٌْاز ها ًیع گطفسي خكسیثاى ازَهازیه اؾر ٍ قوا 

هی زَاًیس هؿیطی ضا تطای شذیطُ خكیسیثاى اًسراب ًواییس . ز ضزغییط خؽ ظهیٌِ هی زَاًیس عىؿی ضا تِ عٌَاى خؽ ظهیٌِ اًسراب ٍ 

چٌیي ًام هكاٍض اهالن ذَز ضا ٍاضز ًواییس زا زسض ًطم افعاض ثثر قَز ٍ زض خایاى هی زَاًیس هسذ لطاضزاز ّا ٍ هسذ ثثر ؾفاضـ ضا ّو

 زٌظین ًواییس.

الظم تِ شوط اؾر وِ ٌّگام تؿسي ًطم افعاض تطای تاض اٍل فطم زٌظیواذ تاظ قسُ ٍ اظ قوا هؿیطی ضا تطای خكسیاتي گیطی ازَهازیه هی 

 ًیایس. زتاقس وِ زض نَضذ زعَیى ٍیٌسٍظ هكىلی تطای خكسیثاى ًطم افعاض قوا تِ ٍجَ  cَاّس وِ زَنیِ هی وٌین زضایَی جع زضایَ ذ

الظم تِ شوط اؾر وِ زض ّط لؿور اهىاى چاج ٍ خطیٌر هله ّا ٍجَز زاضز ٍ اظ اهىاًاذ ٍیػُ ایي ًطم افعاض زازى خطیٌر هلىْای زض 

زیگط اهىاًاذ ایي ًطم افعاض اهىاى زضج ًاهحسٍز زهَیط زض ًطم افعاض هی تاقس وِ زض  ٍاض تِ هكسطی هی تاقس.ذَاؾسی تِ نَضذ آزضؼ 

 ًَع ذَز ًیع جالة زَجِ هی تاقس.


