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 مقدمه: 

با یکپارچه سازی اطالعات تاسیسات در معرض  به عنوان یک محصول دانش بنیان،  مدیریت مخاطرات طبیعی    سامانه    

      تصمیم و اقدام و شبیه سازی بحرانهای طبیعی، فرایند شناسایی،    ها از طریق سنسور  خطر، دریافت خودکار پارامترها

یکپارچه در برابر بحران های  واکنش  این سیستم در دو بخش ستادی و میدانی،    .بهبود می بخشددر شرایط بحران را  

   .ممکن می سازدطبیعی را 
 

 سامانه:  پیاده سازیسابقه 

 برق منطقه ای خراسان، مازندران و سمنان های شرکت  -    

 شرکت آب و فاضالب استان تهران  -    

 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی -    

 (94 سال –  1شهرداری مشهد )فاز  -    
 

 اصلی: ماموریت

در شرایط  بحران های طبیعی )زلزله، سیل، رانش زمین و ...(    یسامانه مدیریت مخاطرات طبیعی با رویکرد پشتیبان    

 عهده دارد.   را برموریت اصلی به شرح زیر ما چهار وقوع حادثه، از   قبل، هم زمان و بعد

 ایجاد بانک اطالعات مرتبط با بحرانهای طبیعی  -

 تحلیل اطالعات دریافتی از طریق سنسورها  -

 دریافت اطالعات میدانی از طریق اپلیکیشن  -

 ایجاد بانک اطالعات حوادث  -

 



 مدیریت اضطراری زلزله:
زلزله  بدون نیاز به تجهیزات گران قیمت شتابنگاری، از طریق شبیه سازی امواج مدیریت مخاطرات طبیعی،    سامانه      

تخمین                را  مختلف  تاسیسات  به  زلزله  از  ناشی  مخرب  اثرات  لرزه،  زمین  برابر  در  مختلف  تاسیسات  رفتارسنجی  و 

دریافت خودکار زمین لرزه ها از طریق مرکز لرزه نگاری  می زند. این سامانه بصورت یک پالتفرم )سکو( عالوه بر  

کشور، توانایی شبیه سازی زمین لرزه های فرضی و ارزیابی اثرات مخرب آنها را دارد. فرایند ارزیابی، از طریق شبیه  

 در سه بخش سازه ای، غیرسازه ای و تجهیزات انجام می شود.   HAZUSسازی بر اساس مدل های پروژه 
 

 
 

 مشخصات نرم افزار: 

 .Microsoftدر بستر  ،  GISبا ساختار    ،(WEB Map Service)تحت وب    نرم افزار مدیریت مخاطرات طبیعی،    

Net 4،    محیطVisual Studio 2014با زبان برنامه نویسی ،  C#, ASP.NET MVC    بانک اطالعاتMS SQL 

Server  نوع معماری و دسترسیASP.NE Membership می کند. فعالیت  
 

 محیط نرم افزار: 

قابل    Bingو تصاویر ماهواره ای    OSMکلیه اطالعات سامانه مدیریت مخاطرات طبیعی در بستر نقشه های آنالین      

را ممکن    GISنمایش می باشد. در این بستر چندین پنل کشویی، امکان نمایش داده های مکانی و نقشه ها با ساختار  

نقشه قابل   بر روی  به آیکون هر نقطه،  بر شبیه سازی بصورت پنجره متصل  نتایج تحلیل اطالعات مبتنی  می سازد. 

ت فایل های گزارش و تصویر قابل پیوست به آن می باشند. بازگشایی است. همچنین بانک اطالعات هر نقطه، بصور 

 ساختار شاخه درختی موجود در پنل های کشویی، امکان طبقه بندی سازمان یافته مطالب را ممکن ساخته است.
 

 


