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رذآ نیب  دادرخ  نابایخ  ناتسلگ 

كالپ 258 يدو 

یسیلگنا

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

يراتفگ تراهم 

يرادینش تراهم 

یزیزع نیذآ 
GIS سانشراک  شک و  هشقن 

1366/9/1 : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

تسیز طیحم  - یعیبط عبانم  یسدنهم  دشرا  یسانشراک 
نیمزرس شیامآو  یبایزرا  شیارگ :

یتلود ناهبهب  یتعنص  هاگشناد : / هسسوم

1397 - 1394

18.6 لدعم : 

gis روما یشک و  هشقن 
بونج تعنص  نایدار  رواشم  نیسدنهم  تکرش :

دادرخ 1398 رذآ 1397  -

global mapperautocad

civil 3dmicrosoft ياهرازفا  مرن 

Google Eartharc gis

هتفرشیپ یتامدقم و   arcgis هرود
ناتسزوخ ینف  عمتجم  هسسوم :

دادرخ 1393  : خیرات

( یشک هشقن   ) دکوتا
ردص فیرش  هسسوم :

رویرهش 1394  : خیرات

gis یاه هشقن  دیلوتو  دکوتا  هب  طوبرم  روما  هیلک  ماجنا 

یعوضومو یفارگوپوت  یرهش ، فلتخم  یاه  هشقن  یزاس  یموقرو  یزاس  هدایپ 

ییاتسور یداه  یاه  حرط  تاعلاطم  ماجناو  هیهت 

gis طیحم رد  یرهش  تاسیسات  یاه  هکبش  یزاس  هدایپ 

نابز

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 



تاعالطا متسیسو  یبتارم  هلسلس  لیلحت  دنیآرف  دربراک  هلاقم :  ناونع 
زیخبآ هزوح  ) یرادعترمو یزرواشک  یارب  نیمزرس  ناوت  یبایزرا  رد  ییایفارغج 

( ناتسزوخ هویغر 
رادیاپ یعیبط  عبانمو  يزرواشک  يرسارس  شیامه  نیمهن  رشان :

نابآ 1397  : خیرات

بالضاف هناخ  هیفصت  یطیحم  تسیز  کسیر  تیریدمو  یبایزرا  هلاقم :  ناونع 
FMEA شور دربراک  اب  یرهش 

يزاسرهشو يرامعم  نارمع ، یللملا  نیب  هنالاس  سنارفنک  نیموس  رشان :

ریت 1396  : خیرات

 ( کالما هدودحم  نییعت   ) هیدیمح یاتسور  رتساداک  هشقن  هژورپ :  ناونع 
سایقم 1/1000

كالماو دانسا  تبث  نامزاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هذیا عباوت   (GISREADYیفارگوتراک و  ) ییاتسور یداه  حرط  هژورپ :  ناونع 
سایقم 1/2000 اتسور  دادعت 10 

یمالسا بالقنا  نکسم  داینب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

سایقم 1/2000 یلالو  اکیدنا  یاهاتسور  یفارگوپوت  هشقن  یفارگوتراک  هژورپ :  ناونع 
یمالسا بالقنا  نکسم  داینب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

( هیناحرس یوالصم –  هسیماقم –  ) رهشمرخ یاهاتسور  یداه  حرط  هژورپ :  ناونع 
سایقم 1/2000

یمالسا بالقنا  نکسم  داینب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

هعلق.دنفسار.باکت ) هذیا یاهاتسور   gisready یفارگوتراک و هژورپ :  ناونع 
سایقم 1/2000 مدژک )

یمالسا بالقنا  نکسم  داینب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تاقیقحت

اه هژورپ 


