
 

 

 مانیتورینگ طراحی و اجرای مرکز
های مداررساتص مروط  را ی   اااماش شاام  ه ص مانیتورینگ شاام  ی  ضااای رزرا ا اه کص ویااویر یورری مرکز

را ج  رخش رنااررای  میآوری و رصااااد کریت و وناه کنترر و ررر ااای  رار میهاا  وواش گفاه کاص  یهاد  

مانیتور رزرا و کوچ  یر مکانی مشاخ  رص منوور ررر ای و رصاد مراکز  چندی مانیتورینگ شاام  حااور  مرکز

های  ارمایشایگ گرمایشایگ ررض ااایراریگ  مانیتورینگ اا وجهیزاوی چوش  ایسات ونه کترر ا اه  مم وً  مراکز

یاریگ  ماانیتوریناگ اا نور ای نی و کنترر  وهویاص و طراحی ویهت ررووریار هساااتناد  راا ووجاص راص اه یتی کاص مرکز

طراحی و اجرای آش نیااامناد وخیااا  و مهااری رااًیی ا اااه  یر ای  ماااماص راص نکاای مروط  راا طراحی و اجرا و 

 کنی  مانیتورینگ صنطه میه چنی  اجزای مه  مرکز

 

 مانیتورینگ اجزای مرکز

ای  ضاااا یر نور مانیتورینگ ی  ضاااای ویهت ا ااه رناررای  کامب  ططیمی ا ااه کص اجزا و مواامی کص ررای  مرکز

های مانیتورینگ و کنترر راید  ااتههای واصای راشاند  اا آنجایی کص ااراوور مرکزشاوند یارای ویهگیگرضتص می



 

 

شاوند   طوًنی یر ای  ضااا راشادگ امکانای رضاهی و آ اایشای رخش مه ی اا وجهیزای ویهت یر ای  ضااا منساو  می

ها راید احسااار راااایه و امنیه یاشااتص راشااد  مواریی چوش یتیر وا   ااراوور ررای کنترر و ررر اای رهتر یا

مانیتورینگ را ضاای منا ، ررای های راحه و ارگونومی گ یما و وهویص منا ا،گ ضاای ا تراحهگ میزهایصاندمی

گ را مانیتورینهای رایگانیگ ک د و    رخشای اا وجهیزای مه  اواض هایها و مواام موری نیااگ  فساص رار یایش اروندت

 یهند رص ووی اوتیاص می

های یورری  مداررسااتص یکرارچص و منا اا،گ مانیتورینگ و ا ااتفایت اا  اایساات ای مرکزمی ئنا  را طراحی حرضص

وواش ریشتری  کنترر را را ور رویت و را ا تفایت اا وجهیزای منا ، و طراحی متنا ، ضاا میرر راری امنیه  ایت

مانیتورینگ وا حدوی ایایی رص ننوت طراحی و وتیار یاشااه  کارآمدی ضاااای مرکزک تری  ومدای نیروی کار یر ا

 اجزای رص کار رریت شدت یر اوه آش رستگی وواهد یاشه 

 مانیتورینگ نکای مه  طراحی مرکز

شاویگ ررای ررر ای و راار ای مانیتورینگ رص تنواش  ل، ت لیاوی آش  اااماش منساو  مییر هر  ااامانیگ مرکز

ای یر اوتیار  اااماش  رار گیری  یکی مانیتورینگ حرضصحساار و وممی  امنیه نیاا ا اه کص اواض هایهای  رخش

مانیتورینگ رهرت وری راًی نیروی کار ا اه کص یر  اایص ی  ضااای کام  آرامگ راحه اا مه تری  نکای یر مراکز

حی منا ااطی اا نور  اااوتاری و ارگونومی   مانیتورینگ راید طرایارد  یر وا   مرکزو را امکانای رضاهی وناق می

مانیتورینگ ووجص رص راحتی کاررراش و ه چنی  ررووریاری اا ای یر اواض هاییاشاتص راشاد  منوور اا طراحی حرضص

 مانیتورینگ ا ه های موجوی یر امینصرص رواوری   یست 

شاای اا ج لص مواریی هسااتنند کص رر مانیتورینگ و امکانای آ ااایهاگ میزهایننوت چیدماشگ جان ایی ن ایشااگر

های ووانند یر کاهش میزاش ویاهای ویاویری ناش مه ی یارند و میها یر راار ای و کنترر یایتت لکری ااراوور

 کاررری ریشتری  ومثیر را یاشتص راشند 

 مانیتورینگهای وجهیزای مرکزویهگی

ور کاررری و کاررریی یاشااتص راشاادگ نیاا ا ااه وا اا مانیتورینگ ریشااتری  راایهی را اا نررای ای  کص ی  اواض

های منا اطی ررووریار راشاند مند راشاد  اا   ای  کص ای  وجهیزای راید اا ویهگیوجهیزای رص روا و مدرنی رهرت

 شوی  مانیتورینگ آشنا میهای وجهیزای مرکزکص راایهی نیروی کار را اضزایش یهد  یر ایامص را مه تری  ویهگی



 

 

 ارگونومی   صندمی

مانیتورینگ نشاساتص و ویااویر را رصاد کندگ نیاا های مرکزها اشاه  ایسات ررای ای  کص ی  کاررر رتواند  ااته

ا اه کص ی  صاندمی کامب  ا اتانداری و ارگونومی  یر اوتیار یاشاتص راشاد  منوور اا ارگونومی  رویش صاندمی  

وروی، یر اماش کار اشاتیطانی ریشاتری اا  اتوش ضارای و ونا ا، آش را  ااوتار ضیزیکی ردش انسااش ا اه  رص ای   

 کند شویگ وستگی ک تری حاص  شدت و نشست  ررای مدی طوًنی آ یطی رص ردش واری ن یگریش ایجای می

 ها مانیتور 

ها یتورمانکنند  رناررای  ررای ای  کص رتواش ه ص یایت هایها مه تری  ناش را ایفا میمانیتورمانیتورینگگ  یر مرکز

ها رص صاوری ا اتانداری نیا، شادت راشاند وا رص راحتی یر  مانیتوررا رص راحتی رصادگ کنترر و ررر ای کریگ راید 

 ها یریاضه کند ممرض یید کاررر  رار یاشتص راشند و ویاویر واانی اا آش

 نور و روشنایی 

مانیتورینگ راید اا نور ا اتانداری اواض  مانیتورینگ ا اه  یر وا   ضاااینکتص مه  رمدی میزاش نور و روشانایی مرکز

هاگ اوتبمی یر یید کاررر مانیتوررص مناظ رنگ نور و میزاش آش ررووریار راشدگ وا تبوت رر راحه ییدت شدش ویاویر

 های کاررر ونه ومثیر نور اذیه نشوی ایجای نشوی و چش 

 مانیتورینگمیز 

ماانیتوریناگ مناا ااا، اا ماانیتوریناگ ا اااه  یا  میزمیز یاا کاانتر ماانیتوریناگگیکی اا وجهیزای ًام ررای مراکز

وجهیزای کااضی ررای کاار ررووریار ا اااهگ اااا   ای  کاص ضااااای کااضی ررای کاار کریش را یر اوتیاار کااررر  رار 

 یهد می

ای  مانیتورینگ راید رص آش اشااارت کری رنگ آش ا ااهگ انتخا  رنگ راید رص گونص نکتص ییگری کص یر موری میزهای

شاوی وا نور منتشار شدت یر منی  راشاد کص رااوا  نور رات  آاار چشا  کاررر نطاشادگ ی  رنگطندی صانیع رات  می

 کنندت و آااریهندت نطاشد رص طور منا طی منمکس شوی و ضاای کاری وستص

ووی  رار یهدگ   ها را رص ووری یر جایها و کار مانیتورینگ راید رص صاوروی طراحی شاوی کص اویااًیگ  ای کانتر

ها وجوی  اا   ای  کص یر صاوری نیاا ررای ررر ای ای  وجهیزای یر ی اترر راشاند و رص راحتی امکاش کنترر آش

 یاشتص راشد 



 

 

 مانیتورینگ وو  های ی  میزویهگی

راید رص ای  نکتص ووجص یاشاااه کص کارکناش رساااتص رص ضمامیه ووی نیاا رص وجهیزای متفاوی و منا اااطی یارند وا 

مانیتورینگ اغل، نیاامند و رکز راً ررای رصاد رتوانند ریشاتری  راایهی را اا نور کاری یاشاتص راشاند  کارشانا ااش

راری رویش شال  ررای ای  اضرای رسایار راً ا اه  و ررر ای ویااویر هساتند و رص ه ی  یمی  احت ار وساتگی و وک

مانیتوریناگ را امکااش نیااا، وجهیزای هوشااا ناد و یا یارای منفواص مناا ااا، را ض  و وجهیزای انتخاا  ی  میز

یهد کص را مانیتورینگ اواض  ارور  یا  اایر اویااًی ًام ای  امکاش را یر اوتیار کاررر  رار میکنندت )کانترون 

 یر اماش ودمه ه رات راشد  آ ایش ریشتری

های مختلف  ها یر ضاااشاوند وا امکاش ا اتفایت اا آشمانیتورینگ را  ارلیه ونوی  اروفاع  ااوتص میمم وً  میزهای

هاایی ا اااه  ولییر اروفااع  ماانیتور ییگر  اارلیاه چنی  میزوجوی یاشاااتاص رااشاااناد  ه چنی  امکااش اویاااار چناد 

رخشاااد کاص یر صاااوری مزوم ررای کاار کریش راص  امکااش را راص کااررر می  ماانیتوریناگ یر صاااوری مزوم ای میز

 ایستایت و یا ونوی  اروفاع میز را صندمی مشکلی نداشتص راشد صوری

ضااای منا ا، روی میز نیز امکاش ا اتفایت اا  اایر وجهیزای ایاری و کاری را یر اماش انجام کار ررای کاررر ضراه   

ها هایی را رص آششااوند کص یر صااوری مزوم رتواش رخشای طراحی میینگ رص گونصمانیتورکندگ اغل، کانترهایمی

 ها ایجای کری وص  کریت و یا ولییراوی یر شک  کاررری آش

مانیتورینگ اغل، مجهز رص نو  یهندت کار  و  اای  هسااتند  رص ای  وروی، را وجوی ومدی و ااای  رر ی و میزهای

گیری   ه  ریختص شاالون نیسااه و ه ص چیز منو  یر جای ووی  رار می  های کامریووریگ منی  کار رص اایساات 

ها را مشااهدت و ها نیز وجوی یاری کص یر صاوری مزوم رتواش رص راحتی آشاا   ای  کص امکاش ی اتر ای رص  ای 

 ررر ی کری 

رر ووجص رص    مانیتورینگ یر نور یاشااه  تبوتامکاش انتخا  رنگ نیز نکتص ییگری ا ااه کص راید یر موری میزهای

هایی چوش رااوا  نور و ومثیر آش یر راایهی کار اا ج لص مواریی ا اه مانیتورینگ ووجص رص ویهگیو  رنگی ضااای

 مانیتورینگ ومثیرگذار ا ه کص یر انتخا  رنگ میز

 ماانیتوریناگ نیز نکتاص ییگری ا اااه کاص راایاد موری ووجاص  رارکیفیاه وجهیزای راص کاار رضتاص یر  ااااواه کاانترهاای

شاااویگ رنااررای  چنی   یمااوی راا هاا مم وً  راا  اارلیاه جاارجاایی راص و ااایلاص چرا یاا ریا  طراحی میگیری  ای  میز

 رخشد مانیتورینگ و کیفیه کارایی آش را اروااء میمندی اا میزکیفیه منا ، امکاش رهرت



 

 

 مانیتورینگ چیسهجنس میز

ام یی اف یا شاوند  کیفیهام یی اف وهیص مییا ورکی، ضلز وام یی اف و  مانیتورینگ اا جنس چو گ  اکثر میزهای

شاوی کص طور ت ر منیور اضزایش یاضتص و کارایی ًام را هاییگ رات  میچو  رص کار رضتص یر  ااوه چنی  کانتر

مانیتورینگ وجهیزای آ ی، جدی نخواهند یاشتص راشند  رص ای  وروی، یر صوری مزوم ررای جارجایی مداوم کانتر

 یید 

 مانیتورینگورید میز

شااوند راید رص ای  نکتص ووجص  مانیتورینگ انتخا  میمانیتورینگ را ووجص رص طراحی ضاااایاا آنجایی کص میزهای

مانیتورینگ ررای شاوی کص میزهاییاشاه کص میز انتخاری راید ریشاتری  ونا ا، را را ضااا یاشاتص راشاد  ووصایص می

وواش ه ص امکانای و وجهیزای  ااای شاوند  رص ای  وروی، میطراحی و شاخیای  کارایی رهتر ررای ضااای موری نور

  اای کری مانیتورینگ ایایتًام را متنا ، را ضاایی کص  رار ا ه میز یر آش  رار گیری طراحی کریت و یر کانتر

ی کاضی ررای انجام مانیتورینگ ضااااای طراحی شااوی کص و امی اضرای حاااار یر اواضمانیتورینگ راید رص گونصمیز

گیرندگ رناررای  ررای ورید یا رندی مطل اش ایاری جای میمانیتورینگ یر ی اتصامور ووی را یاشاتص راشاند  میزهای

 کنند  فارش  اوه چنی  منیومی راید رص مراکزی مراجمص کری کص مطل اش ایاری تراص می

ا شارای  کار را وجهیزای ضیزیکی ًام چوش منلی  مانیتورینگ را متنا ا، روواش میز ااای مییر صاوری  افارشای

 ها و    طراحی کری ها و کیطوریررای  رار یایش ا نای و مدارکگ میز کارگ من  اویار یک ص

 رندی ج  

شوی  انتخا  وجهیزای مانیتورینگ منسو  میمانیتورینگ یکی اا مه تری  وجهیزای کاررریی یر اواض هایکانتر

وواش راا انیتوریناگ راا اضزایش رانادمااش کااری کاارمناداش ه رات وواهاد روی  اااا   ای  کاص میمامناا ااا، ررای مراکز

طراحی منا اا، ضاااا و ا ااتفایت اا وجهیزای هوشاا ند و رص روا یر چنی  مراکزیگ شاارای  کاری رهتری را ررای 

ات  وساتگی نیروی کار شاوند کص رای طراحی میمانیتورینگ رص گونصکارمنداش ضراه  کری  مم وً  وجهیزای مرکز

ها رص ه رات یاشاتص راشادگ اا   ای  کص رتواش یر صاوری نیاا ای  یر ای  ضااا نشادت و ریشاتری  کارایی را ررای آش

 هایی رص آش ضاا را وجهیز کری وجهیزای را رص راحتی جارجا کریت و یا را اااضص کریش رخش

ا ووجص رص ضاایی کص یر اوتیار یارید و ه چنی  کارایی مانیتورینگ اوتیاصی روواش را  فارش و طراحی کانترمی

 مانیتورینگ ریشتری  راایهی را اا ضاا یر اوتیار یاشه مرکز



 

 

 

 

 


