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ثداوح شرازگ گرب

رهش ینمیا تامدخ و یناشنشتآ نامزاس
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 فاص:يوج طیارش-19
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:لحم رد دوجوم ینمیا تازیهجت و لیاسو-26

:ینمیا تامدخ و یناشن شتآ نامزاس تازیهجت و اهوردوخ هب هدراو تاراسخ حرش-27

:)لایر(لحم هب تراسخ

:)لایر(یناشنشتآ تراسخ

:یفرصم تازیهجت و اهوردوخ هب هدراو تاراسخ زا یشان ياه هنیزه عمج-28
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رهش ینمیا تامدخ و یناشنشتآ نامزاس  ياه قیرح رامآ

1393 دادرخ 31 هبنش تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

عیاقو حرشفیدر
هاگتسیا هرامش

عمجیتوفمودصمعمج
12345678

2442121500قرب لاصتا1

00راجفنا2

2111500لافطا یشوگ يزاب3

123311000يراگنا لهس و یطایتحا یب4

2200 مزیه قیرح5

11200يزاگ نکمرگبآ قیرح6

1100ژافوش و یتفن نکمرگبآ قیرح7

221500یتلود تاسسوم و هرادا قیرح8

2200یمومع نکاما قیرح9

12111600رابنا قیرح10

1221600مزیه، تخرد،كراپ قیرح11

21111600قرب سنارت قیرح12

213211211344وردوخ قیرح13

2200 نیگنس ياهوردوخ قیرح14

75956523900هلابز قیرح15

00 زاگ سایلا ردنلیس قیرح16

112127718زاگناریا ردنلیس قیرح17

112411زاگ یسرپ ردنلیس قیرح18

35224182577کین کیپ ردنلیس قیرح19

511700يدمع قیرح20

14128123هناخراک و هاگراک قیرح21

123311321600هنهک کیتسال قیرح22

00)... و هتخوس نغور،ریق،تفن(تاعیام قیرح23

11200هقرفتم قیرح24

1100ینامرد- یتشادهب زکارم قیرح25

242511411يراجت زکارم و هکد و هزاغم قیرح26

00تلکیس روتوم قیرح27

1100یشزومآ تاسسوم قیرح28

00ییاونان قیرح29

00مدرم يرایدوخ30

00تخوس زاجم ریغ يرادهگن31

00يراخب و غارچ ینوگژاو32

30383726201129819921324لک دادعت



رهش ینمیا تامدخ و یناشنشتآ نامزاس ثداوح رامآ

1393 دادرخ 31 هبنش تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

عیاقو حرشفیدر
هاگتسیا هرامش

عمجیتوفمودصمعمج
12345678

2221121033 تاناویح تمحازم1

00رباعم یگتفرگبآ2

00 لزانم یگتفرگبآ3

13400راوآ4

1100اه کناب يرتویپماک قیرح مالعا5

00وردوخ يور رب تخرد نداتفا6

1111يزوسدوخ هب مادقا7

00یشکدوخ هب مادقا8

00روبنز هنال مادهنا9

00رباعم يزاس نمیا10

00یگتفرگ قرب11

4425121810111هیلقن طئاسو ینوگژاو و حرج فداصت12

1852355تسد زا ءایشا ندروآرد13

00هاچ شزیر14

131511دراوم ریاس15

00عافترا زا طوقس16

1122 هاچ رد طوقس17

22311143200رونام و مسارم رد تکرش18

6521300روسناسآ تایلمع19

31411يرهش نورب تایلمع20

00تشوگ خرچ تایلمع21

8123211700يریگرام تایلمع22

00بآ رد ندش قرغ23

00 تخرد عطق24

11011دسج فشک25

00ناتسهوک26

00 هاچ رد یگتفرگزاگ27

1111ءاضعا ندرک ریگ28

2200بآ لادوگ رد وردوخ ندرک ریگ29

63712184600دارفا ندش سوبحم30

114311000تاناویح ندش سوبحم31

11114111000یگتفرگزاگ و زاگ تشن32

5312348422918319924226لک دادعت



رهش ینمیا تامدخ و یناشنشتآ نامزاس ياه قیرح هنایلاس رامآ

1392 لاس

عمجدنفسانمهبيدرذآنابآرهمرویرهشدادرمریتدادرختشهبیدرانیدرورفحرش

121046332362547قرب لاصتا

325راجفنا

 یشوگ يزاب

لافطا
112241112217

 و یطایتحا یب

يراگنا لهس
13124341643537

2114 مزیه قیرح

 قیرح

 نکمرگبآ

يزاگ

111115

 قیرح

 یتفن نکمرگبآ

ژافوش و

11

 و هرادا قیرح

 تاسسوم

یتلود

111112119

 نکاما قیرح

یمومع
1122129

21312312رابنا قیرح

 قیرح

 تخرد،كراپ

مزیه،

35445221228

 سنارت قیرح

قرب
21143213

4556573818221277وردوخ قیرح

 قیرح

 ياهوردوخ

 نیگنس

131128

689966481059383هلابز قیرح

 ردنلیس قیرح

 زاگ سایلا
322119

 ردنلیس قیرح

زاگناریا
342432167436

 ردنلیس قیرح

زاگ یسرپ
222231231321

 ردنلیس قیرح

کین کیپ
3455363524646

2221244422227يدمع قیرح

 و هاگراک قیرح

هناخراک
2113221112319

 کیتسال قیرح

هنهک
343146241562454

112



عمجدنفسانمهبيدرذآنابآرهمرویرهشدادرمریتدادرختشهبیدرانیدرورفحرش

تاعیام قیرح

 نغور،ریق،تفن(

)... و هتخوس

12216هقرفتم قیرح

 زکارم قیرح

 یتشادهب

ینامرد-

111115

 و هزاغم قیرح

 زکارم و هکد

يراجت

6251054102542459

 روتوم قیرح

تلکیس
111115

 قیرح

 تاسسوم

یشزومآ

1111116

21131121113ییاونان قیرح

0مدرم يرایدوخ

 ریغ يرادهگن

تخوس زاجم
11

 غارچ ینوگژاو

يراخب و
11241110

455261665764554475594452674عمج



رهش ینمیا تامدخ و یناشنشتآ نامزاسثداوح هنایلاس رامآ

1392 لاس

عمجدنفسانمهبيدرذآنابآرهمرویرهشدادرمریتدادرختشهبیدرانیدرورفحرش

 تمحازم

 تاناویح
113111210

 یگتفرگبآ

رباعم
1214

 یگتفرگبآ

 لزانم
31132119147

156راوآ

 مالعا

 قیرح

 يرتویپماک

اه کناب

1221118

 نداتفا

 رب تخرد

 يور

وردوخ

314

 هب مادقا

يزوسدوخ
11

 هب مادقا

یشکدوخ
21115

 هنال مادهنا

روبنز
22318

 نمیا

 يزاس

رباعم

0

 قرب

یگتفرگ
11

 فداصت

 و حرج

 ینوگژاو

 طئاسو

هیلقن

7634361663247

 ندروآرد

 زا ءایشا

تسد

861213123107682592

123هاچ شزیر

111212121315دراوم ریاس

 زا طوقس

عافترا
111216

 رد طوقس

 هاچ
1113

 رد تکرش

 و مسارم

رونام

1212711181254

4413542213433



عمجدنفسانمهبيدرذآنابآرهمرویرهشدادرمریتدادرختشهبیدرانیدرورفحرش

 تایلمع

روسناسآ

 تایلمع

 نورب

يرهش

11222111314

 تایلمع

 خرچ

تشوگ

0

 تایلمع

يریگرام
154422119

 ندش قرغ

بآ رد
0

 عطق

 تخرد
0

 فشک

دسج
213

0ناتسهوک

 یگتفرگزاگ

 هاچ رد
11

 ندرک ریگ

ءاضعا
113112110

 ندرک ریگ

 رد وردوخ

بآ لادوگ

42131131337

 سوبحم

دارفا ندش
131519101115122318151612179

 سوبحم

 ندش

تاناویح

28436336223446

 و زاگ تشن

یگتفرگزاگ
1346123731435

5553645819246464846435684791عمج



رهش ینمیا تامدخ و یناشنشتآ نامزاس ياه قیرح درکلمع يا هسیاقم رامآ

1393 دادرخ 31 هبنش تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

اب

1393 رویرهش 31 هبنشود تیاغل 1393 ریت 1 هبنشکی خیرات زا

حرش
 تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

1393 دادرخ 31 هبنش

 هبنشود تیاغل 1393 ریت 1 هبنشکی خیرات زا

1393 رویرهش 31
عمج

151530قرب لاصتا

0راجفنا

5611لافطا یشوگ يزاب

101525يراگنا لهس و یطایتحا یب

22 مزیه قیرح

22يزاگ نکمرگبآ قیرح

11ژافوش و یتفن نکمرگبآ قیرح

527یتلود تاسسوم و هرادا قیرح

235یمومع نکاما قیرح

66رابنا قیرح

61319مزیه، تخرد،كراپ قیرح

6612قرب سنارت قیرح

132639وردوخ قیرح

224 نیگنس ياهوردوخ قیرح

393978هلابز قیرح

33 زاگ سایلا ردنلیس قیرح

71118زاگناریا ردنلیس قیرح

4913زاگ یسرپ ردنلیس قیرح

252146کین کیپ ردنلیس قیرح

729يدمع قیرح

8614هناخراک و هاگراک قیرح

16824هنهک کیتسال قیرح

 نغور،ریق،تفن(تاعیام قیرح

)... و هتخوس
22

224هقرفتم قیرح

112ینامرد- یتشادهب زکارم قیرح

 زکارم و هکد و هزاغم قیرح

يراجت
143852

22تلکیس روتوم قیرح

123یشزومآ تاسسوم قیرح

33ییاونان قیرح

0مدرم يرایدوخ

0تخوس زاجم ریغ يرادهگن

11يراخب و غارچ ینوگژاو

199238437عمج



رهش ینمیا تامدخ و یناشنشتآ نامزاسثداوح درکلمع يا هسیاقم رامآ

1393 دادرخ 31 هبنش تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

اب

1393 رویرهش 31 هبنشود تیاغل 1393 ریت 1 هبنشکی خیرات زا

حرش
 هبنش تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

1393 دادرخ 31

 هبنشود تیاغل 1393 ریت 1 هبنشکی خیرات زا

1393 رویرهش 31
عمج

10818 تاناویح تمحازم

0رباعم یگتفرگبآ

55 لزانم یگتفرگبآ

415راوآ

 يرتویپماک قیرح مالعا

اه کناب
112

 يور رب تخرد نداتفا

وردوخ
0

134يزوسدوخ هب مادقا

0یشکدوخ هب مادقا

1717روبنز هنال مادهنا

0رباعم يزاس نمیا

0یگتفرگ قرب

 ینوگژاو و حرج فداصت

هیلقن طئاسو
181836

232245تسد زا ءایشا ندروآرد

0هاچ شزیر

527دراوم ریاس

33عافترا زا طوقس

112 هاچ رد طوقس

321850رونام و مسارم رد تکرش

131528روسناسآ تایلمع

4812يرهش نورب تایلمع

0تشوگ خرچ تایلمع

17421يریگرام تایلمع

0بآ رد ندش قرغ

0 تخرد عطق

11دسج فشک

0ناتسهوک

0 هاچ رد یگتفرگزاگ

134ءاضعا ندرک ریگ

 لادوگ رد وردوخ ندرک ریگ

بآ
235

464187دارفا ندش سوبحم

101323تاناویح ندش سوبحم

10818یگتفرگزاگ و زاگ تشن

199194393عمج



رهش ینمیا تامدخ و یناشنشتآ نامزاس يدادما تازیهجت و لیاسو دربراک شرازگ

1393 دادرخ 31 هبنش تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

دحاورادقمیفرصم هدامفیدر

هاگتسد1لاقثارج1

 هاگتسد15شرب هاگتسد2

هاگتسد1ردول3

ددع36 نابدرن4

 هاگتسد355یناشن شتآ يوردوخ5

دنب158يراون هلول6

 هاگتسد11یسفنت هاگتسد7

هاگتسد2رب هقلح8

 هاگتسد120هلول رس9

هاگتسد35تازیهجت لمح وردوخ10

 هاگتسد1 سنالوبمآ11

هاگتسد16تاجن وردوخ12

 هاگتسد15 زاگ و ردوپ هدننک شوماخ13



رهش ینمیا تامدخ و یناشنشتآ نامزاس یفرصم داوم فرصم شرازگ

1393 دادرخ 31 هبنش تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

دحاورادقمیفرصم هدامفیدر

1CO2119بعکم رتم یتناس 

رتیل92650بآ2

 هاگتسد8ردوپ3

 رتیل1فک4



 نمونه خروجی گزارش ساز

 موارد حریق ابگرمکن گازي در ساختمان هاي مسکونی بیش از دو طبقه

 

 

 طبقات مورد کاربري ایستگاه عملیات کننده عنوان ردیف

 3 مسکونی  ایستگاه شماره دو حریق آبگرمکن گازي  1

 5 مسکونی  ایستگاه شماره یک حریق آبگرمکن گازي  2

 4 مسکونی  ایستگاه شماره پنج حریق آبگرمکن گازي 3

 4 مسکونی  ایستگاه شماره پنج حریق آبگرمکن گازي 4

 



 ياه قیرح درکلمع يا هسیاقم رامآ

93 لوا هام هس

اب

93 مود هام هس

ياھ قيرح دادعت

93 لوا هام هس 93 مود هام هس

قرب لاصتا

راجفنا

لافطا يشوگ يزاب

يراگنا لھس و يطایتحا يب

مزیھ قيرح

يزاگ نكمرگبآ قيرح

ژافوش و يتفن نكمرگبآ قيرح

يتلود تاسسوم و هرادا قيرح

يمومع نكاما قيرح

رابنا قيرح

مزیھ، تخرد،كراپ قيرح

قرب سنارت قيرح

وردوخ قيرح

نیگنس ياھوردوخ قيرح

هلابز قيرح

زاگسایلا ردنلیس قيرح

زاگناريا ردنلیس قيرح

زاگيسرپ ردنلیس قيرح

كینكیپ ردنلیس قيرح

يدمع قيرح

هناخراك و هاگراك قيرح

هنھك كیتسال قيرح

)...و هتخوس نغور،ریق،تفن(تاعيام قيرح

هقرفتم قيرح

ينامرد- يتشادھب زكارم قيرح

يراجت زكارم و هكد و هزاغم قيرح

تلكیس روتوم قيرح

يشزومآ تاسسوم قيرح

يياونان قيرح

مدرم يرايدوخ

تخوس زاجم ریغ يرادھگن

يراخب و غارچ ينوگژاو

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

tagfa.com



ثداوح درکلمع يا هسیاقم رامآ

93 لوا هام هس

اب

93 مود هام هس

ثداوح دادعت

93 لوا هام هس 93 مود هام هس

تاناویح تمحازم

رباعم يگتفرگبآ

لزانم يگتفرگبآ

راوآ

اھ كناب يرتویپماك قيرح مالعا

وردوخ يور رب تخرد نداتفا

يزوسدوخ هب مادقا

يشكدوخ هب مادقا

روبنز هنال مادھنا

رباعم يزاس نميا

يگتفرگ قرب

هیلقن طئاسو ينوگژاو و حرج فداصت

تسد زا ءایشا ندروآرد

هاچ شزير

دراوم رياس

عافترا زا طوقس

هاچ رد طوقس

رونام و مسارم رد تكرش

روسناسآ تایلمع

يرھش نورب تایلمع

تشوگ خرچ تایلمع

يریگرام تایلمع

بآ رد ندش قرغ

تخرد عطق

دسج فشك

ناتسھوك

هاچ رد يگتفرگزاگ

ءاضعا ندرك ریگ

بآ لادوگ رد وردوخ ندرك ریگ

دارفا ندش سوبحم

تاناویح ندش سوبحم

يگتفرگزاگ و زاگ تشن
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رادومن هنایلاس رامآ

1392 لاس

هام

عومجمقيرحهثداح
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 اه قیرح دادعت رادومن

1393 رذآ 30 هبنشکی تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

42 :قرب لاصتا

3 :راجفنا

15 :لافطا يشوگ يزاب

35 :يراگنا لھس و يطایتحا يب

2 : مزیھ قيرح

2 :يزاگ نكمرگبآ قيرح

1 :ژافوش و يتفن نكمرگبآ قيرح

8 :يتلود تاسسوم و هرادا قيرح

5 :يمومع نكاما قيرح

6:رابنا قيرح

23 :مزیھ، تخرد،كراپ قيرح

12 :قرب سنارت قيرح

59 :وردوخ قيرح

4 : نیگنس ياھوردوخ قيرح

8 : زاگ سایلا ردنلیس قيرح102 :هلابز قيرح

30 :زاگناريا ردنلیس قيرح

23 :زاگ يسرپ ردنلیس قيرح

60 :كین كیپ ردنلیس قيرح

13 :يدمع قيرح

20 :هناخراك و هاگراك قيرح

31:هنھك كیتسال قيرح

4 :)... و هتخوس نغور،ریق،تفن(تاعيام قيرح

6 :هقرفتم قيرح

2:ينامرد- يتشادھب زكارم قيرح

61 :يراجت زكارم و هكد و هزاغم قيرح

6 :تلكیس روتوم قيرح

5 :يشزومآ تاسسوم قيرح

3:يياونان قيرح

1 :تخوس زاجم ریغ يرادھگن

6 :يراخب و غارچ ينوگژاو
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 ثداوح دادعت رادومن

1393 رذآ 30 هبنشکی تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

26 : تاناویح تمحازم

8 :لزانم يگتفرگبآ

6 :راوآ

3 :اھ كناب يرتویپماك قيرح مالعا

5 :يزوسدوخ هب مادقا

1 :يشكدوخ هب مادقا

21 :روبنز هنال مادھنا

5 :رباعم يزاس نميا

2 :يگتفرگ قرب

46 :هیلقن طئاسو ينوگژاو و حرج فداصت

62 :تسد زا ءایشا ندروآرد

11 :دراوم رياس

4:عافترا زا طوقس

2 : هاچ رد طوقس

73 :رونام و مسارم رد تكرش

43 :روسناسآ تایلمع

15 :يرھش نورب تایلمع

21 :يریگرام تایلمع

1 :دسج فشك

5:ءاضعا ندرك ریگ

6 :بآ لادوگ رد وردوخ ندرك ریگ

126 :دارفا ندش سوبحم

31 :تاناویح ندش سوبحم

26 :يگتفرگزاگ و زاگ تشن
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 اه هاگتسیا تایلمع دادعت رادومن

1393 يد 17 هبنشراهچ تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

قيرح و هثداح دادعت

قيرحهثداح
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 اه هاگتسیا اه قیرح نایفوتم و نیمودصم دادعت رادومن

1393 يد 17 هبنشراهچ تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

يفوتم و مودصم دادعت

يفوتممودصم
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 اه هاگتسیا ثداوح نایفوتم و نیمودصم دادعت رادومن

1393 يد 17 هبنشراهچ تیاغل 1393 نیدرورف 1 هعمج خیرات زا

يفوتم و مودصم دادعت

يفوتممودصم
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  تماس با ما

  

  

  ا (توسعه و گسترش فناوري اطالعات) سهامی خاصفشرکت تگ

  مدیر عامل : علیرضا صابري

  

  1واحد  – 44ساختمان  – 4نبش نیستان  –بلوار امیرکبیر  -آدرس : مهرشهر

  33292310- 12تلفن : 

  31875-116صندوق پستی :      3187816866 کد پستی :

  

  http://www.tagfa.com وب سایت :

  info@tagfa.com پست الکترونیک :
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