اﻃﻼﻋﻴﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ

ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران واﺣﺪﻫﺎي آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و  GISﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻬﺎر
دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:
 -1دوره  32ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﻧﻮع ﺷﻐﻠﻲ ـ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر "آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم آﻣﺎري" و
ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﺑﺮق ﺑﺮاي  12ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب
 -2دوره  18ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﻧﻮع ﺷﻐﻠﻲ ـ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر "آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﻼم آﻣﺎري" و
ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب و ﺑﺮق ﺑﺮاي  12ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب
 - 3دوره  16ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﻧﻮع ﺷﻐﻠﻲ ـ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ "ﭘﺎﻳﮕﺎه داده و  "Geo databaseﻛﻪ ﺑﺮاي
 19ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ )(GIS

 -4دوره  16ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﻧﻮع ﺷﻐﻠﻲ ـ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ "ﺑﺼﺮي ﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي دادهﻫﺎي
ﻣﻜﺎﻧﻲ" ﺑﺮاي  15ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ )(GIS
در اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق واﺣﺪ ﻛﺮج ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دورﻫﺎ از ﻧﻮع ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﻟﺰاﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰاري و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺖ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزش ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ-
ﻧﺎﻣﻪ از آﻣﻮزش ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در دوره  .......و ﻏﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ رﺣﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ  026-33355601-2و  026-33309077ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل دوره و ﻛﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮ در واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺮج ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

تاریخ:

5035/5/03

شماره:

35/25485/253

پیوست:


جناب آقاي مهندس گياهي
معاون محترم منابع انساني و بهبود مديريت شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
جناب آقاي مهندس سياري
معاون محترم برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت مديريت منابع آب ايران
جناب آقاي مهندس حاجيلري
معاون محترم تحقيقات ،منابع انساني و پشتيباني شركت مديريت منابع آب ايران
جناب آقاي مهندس رضايي
معاون محترم تحقيقات و منابع انساني اطالعات و آمار شركت توانير
جناب آقاي مهندس آريايي
معاون محترم تحقيقات و منابع انساني شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي
موضوع:برگزاري چهار دوره آموزشي آمارهاي توصيفي و مكاني
باسالم و احترام
فرايند توليد داده در هر سازماني داراي يك نظام پيچيده و طوالني است كه بيشتر اركان يك سازمان در آن نقش
دارند .چنانچه هر كدام از واحدهاي وظيفهاي در اين فرايند خوب عمل نكند ،كيفيت توليد دادههاي سازمان دچار
اختالل شده و نتايج آن در انتشار آمارهاي رسمي سازمان به طور مشخصي نمود پيدا ميكند .لذا اين دفتر به منظور
ارتقاي فرهنگ و سواد آماري شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو و ارتقاي نظام ارزيابي و كنترل كيفي اقالم آماري،
دورههاي آموزشي مرتبط را به شرح زير طراحي و پس از اخذ كد آموزشي از شوراي آموزش وزارت نيرو و هماهنگي
با موسسه آموزشي علمي -كاربردي صنعت آب و برق جهت اجرا ابالغ مينمايد.

 -1دوره  23ساعته از نوع شغلي ـ اختصاصي و الزامي به منظور "آشنايي با روشهاي كنترل كيفيت اقالم
آماري" و كاربرد آن در شركتهاي آب و برق براي  13پست سازماني مصوب مندرج در فرم پيوست (.)1
 -3دوره  11ساعته از نوع شغلي ـ اختصاصي و الزامي به منظور "آشنايي با روشهاي تدوين شناسنامه اقالم
آماري" و كاربرد آن در شركتهاي آب و برق براي  13پست سازماني مصوب مندرج در فرم پيوست ()3

تهران ،خیابان وليعصر ،ابتداي بزرگراه نیایش ،روبروي درب جنوبي پارك ملت ،ساختمان وزارت نیرو ،كدپستي5336800350 :
تلفن00080888 :

پست الكترونیكinfo@moe.gov.ir :

وبwww.moe.gov.ir :

تاریخ:

5035/5/03

شماره:

35/25485/253

پیوست:

 - 2دوره  11ساعته از نوع شغلي ـ اختصاصي و الزامي به منظورآشنايي با "پايگاه داده و "Geo database
كه براي  11پست سازماني مصوب در فرم پيوست ( )2مرتبط با فعاليتهاي اطالعات مكاني (.)GIS
 -4دوره  11ساعته از نوع شغلي ـ اختصاصي و الزامي به منظور آشنايي با "بصري سازي و تحليل سه بعدي داده-
هاي مكاني" براي  11پست سازماني مصوب در فرم پيوست ( )4مرتبط با فعاليتهاي اطالعات مكاني (.)GIS
در نظر است اين چهار دوره از هفته چهارم مهرماه سال جاري (جدول پيوست  )1در موسسه آموزش عالي
علمي -كاربردي صنعت آب و برق (واحد مهرشهر كرج) برگزار شود .شرايط ثبت نام و ساير اطالعات برگزاري دوره
از طريق موسسه يادشده و شبكه آمار و اطالعات وزارت نيرو ( )http://isn.moe.gov.irو شبكه فناوري
اطالعات مكاني ( )http://git.moe.gov.irوزارت نيرو اعالم شده است.
مقتضي است دستور فرماييد ،نامه حاضر به كليه شركتهاي زيرمجموعه جهت شركت در اين دورهها ابالغ و نتيجه
را به اين دفتر منعكس نمايند.
سركارخانم رحيمي با شمارههاي تلفن  333-22211331-3و  333-22231333به عنوان مسئول دوره و كسب
اطالعات بيشتر معرفي ميشود.

شهريار زند
مديركل دفتر فناوري اطالعات و آمار
رونوشت :
 مدیر محترم موسسه آموزش عالي علمي -كاربردي صنعت آب و برق (واحد مهرشهر كرج) جهت استحضار ودستور الزم به منظورارسال به كلیه شركت هاي زیرمجموعه وزارت نیرو
 سركار خانم رحیمي مسئول دوره ها جهت استحضار و اقدام الزم دفتر فناوري اطالعات و آمار -گروه آمار و اطالعات آب و انرژي جهت پیگیري

تهران ،خیابان وليعصر ،ابتداي بزرگراه نیایش ،روبروي درب جنوبي پارك ملت ،ساختمان وزارت نیرو ،كدپستي5336800350 :
تلفن00080888 :

پست الكترونیكinfo@moe.gov.ir :

وبwww.moe.gov.ir :

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران

مرکز آموزشی البرز

شماره /9801/ 1089 :ص
تاریخ 15/86/98 :
پیوست  8 :برگ

مدیران عامل محترم کلیه شرکتهای برق منطقه ای  ،توزیع نیروی برق  ،مدیریت تولید برق  ،آب منطقه ای
 ،آب و فاضالب شهری  ،آب و فاضالب روستایی  ،توانیر  ،مدیریت شبکه برق ایران  ،نیروگاه حرارتی

با سالم
احتراما پیرو نامه شماره  15/05909/058مورخ  15/85/88دفتر فناوری اطالعات و آمار  ،در خصوص برگزاری دوره
های آموزشی آمارهای توصیفی و مکانی به شرح پیوست برنامه و هزینه برگزاری دوره های مذبور به حضور ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید افراد واجد شرایط با توجه به برنامه زمانبندی ارائه شده گروه خود را مشخص و اسامی همراه
با فیش واریزی به شماره حساب  0905911889889بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی واحد تهران را تا تاریخ  15/80/85به
این مرکز اعالم فرمائید.

سید حمید رضا رضوی
رئیس مرکز
رونوشت :
-

مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و آمار جناب آقای مهندس زند جهت استحضار

کرج – بلوار امام خمینی ره ( ارم ) خیابان بوستان – مرکزآموزشی البرز .تلفن  00055333– 00030333:فاکس 00033335:

برنامه دوره های وزارت نیرو
ردیف گروه
1

عنوان دوره
بصری سازی و تحلیل سه بعدی داده های مکانی

کد دوره

مدت دوره
نظری عملی
16

7106

1
2

آشنایی با تدوین شناسنامه اقالم آماری

7101

3

بصری سازی و تحلیل سه بعدی داده های مکانی

7106

14

4
16

2
4

آشنایی با تدوین شناسنامه اقالم آماری

7101

5

بصری سازی و تحلیل سه بعدی داده های مکانی

7106

14

4
16

3
6

آشنایی با تدوین شناسنامه اقالم آماری

7101

7

بصری سازی و تحلیل سه بعدی داده های مکانی

7106

14

4
16

4
8

آشنایی با تدوین شناسنامه اقالم آماری

7101

9

بصری سازی و تحلیل سه بعدی داده های مکانی

7106

14

4
16

5
10

آشنایی با تدوین شناسنامه اقالم آماری

7101

11

بصری سازی و تحلیل سه بعدی داده های مکانی

7106

14

4
16

6
12

آشنایی با تدوین شناسنامه اقالم آماری

7101

14

4

روزبرگزاری
پنج شنبه
جمعه
چهارشنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
جمعه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
جمعه
چهارشنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
جمعه
چهارشنبه
پنج شنبه

تاریخ برگزاری
07/30 -07/29

ساعت

تعداد

برگزاری

نفرات

08 -16

40

استاد دوره
مهندس پیر مرادی

07/29 -07/28

08 -16

40

آقای حسین آبادی

08/06 -08/05

08 -16

40

مهندس پیر مرادی

08/06 -08/05

08 -16

40

آقای حسین آبادی

08/14 -08/13

08 -16

40

مهندس پیر مرادی

08/13 -08/12

08 -16

40

آقای حسین آبادی

09/05 -09/04

08 -16

40

مهندس پیر مرادی

09/04/09/03

08 -16

40

آقای حسین آبادی

09/18 -09/17

08 -16

40

مهندس پیر مرادی

09/18 -09/17

08 -16

40

آقای حسین آبادی

09/26 -09/25

08 -16

40

مهندس پیر مرادی

09/25 -09/24

08 -16

40

آقای حسین آبادی

برنامه دوره های وزارت نیرو
ردیف گروه
1

عنوان دوره
آشنایی با روش های کنترل کیفیت اقالم آماری

کد دوره
7093

مدت دوره
نظری عملی
24

8

1
2

پایگاه داده و ژئودیتابیس

7105

3

آشنایی با روش های کنترل کیفیت اقالم آماری

7093

4

پایگاه داده و ژئودیتابیس

7105

5

آشنایی با روش های کنترل کیفیت اقالم آماری

7093

6

پایگاه داده و ژئودیتابیس

7105

7

آشنایی با روش های کنترل کیفیت اقالم آماری

7093

2

3

16
24

8
16

24

8
16

24

8

4
8

پایگاه داده و ژئودیتابیس

7105

9

آشنایی با روش های کنترل کیفیت اقالم آماری

7093

16
24

8

5
10

پایگاه داده و ژئودیتابیس

7105

16

روزبرگزاری
سه شنبه  -چهارشنبه
پنج شنبه

پنج شنبه
جمعه
سه شنبه  -چهارشنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
سه شنبه  -چهارشنبه
پنج شنبه

پنج شنبه
جمعه

سه شنبه  -چهارشنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
سه شنبه  -چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
جمعه

تاریخ برگزاری
10/02 -10/01 -09/30

ساعت

تعداد

برگزاری

نفرات

08 -16

40نفر

استاد دوره
آقای حسین آبادی

10/03 -10/02

08 -16

40نفر

مهندس پیر مرادی

10/09 -10/08 -10/07

08 -16

40نفر

آقای حسین آبادی

10/09 -10/08

08 -16

40نفر

مهندس پیر مرادی

10/16 -10/15 -10/14

08 -16

40نفر

آقای حسین آبادی

10/17 -10/16

08 -16

40نفر

مهندس پیر مرادی

10/23 -10/22 -10/21

08 -16

40نفر

آقای حسین آبادی

10/23 -10/22

08 -16

40نفر

مهندس پیر مرادی

10/30 -10/29 -10/28

08 -16

40نفر

آقای حسین آبادی

11/01 -10/30

08 -16

40نفر

مهندس پیر مرادی

آشنایی با روش های کنترل کیفیت اقالم آماری

11

7093

24

8

6
12

پایگاه داده و ژئودیتابیس

7105

16

سه شنبه  -چهارشنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

11/07 -11/06 -11/05
11/07 -11/08

08 -16
08 -16

40نفر
40نفر

آقای حسین آبادی
مهندس پیر مرادی

لیســـــــت هــــــزینه دوره
ردیف

عنوان دوره

کد دوره

هزینه قابل پرداخت هرنفر دوره ( ریال ) -

مدت دوره
نظری

1

بصری سازی و تحلیل سه بعدی داده های مکانی

7106

2

آشنایی با تدوین شناسنامه اقالم آماری

7101

14

1

آشنایی با روش های کنترل کیفیت اقالم آماری

7093

24

2

پایگاه داده و ژئو دیتا بیس

7105

عملی

جمع کل

شامل هزینه آموزش و پذیرایی و ناهار

16

16

3.300.000

4

18

3.585.000

8

32

5.800.000

16

16

3.300.000

الزم به ذکر است با توجه تعمیرات  ،امکانات اقامتی مرکز البرز فعال آماده بهره برداری نمی باشد

ﻛﺪ7105 :

ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش :ﭘﺎﻳﮕﺎه داده و Geo database

اﻫﺪاف داﻧﺸﻲ آﻣﻮزش :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر راﺑﻄﻪاي ﺷﻲﮔﺮا



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  Geo databaseو Spatial database



اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي وﻳﮋه Geo database



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه آﻣﺎدهﺳﺎزي دادهﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي  GISو اﻳﺠﺎد ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي  Domainو Sub type

اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري:

ـ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ Network Dataset

ﻧﻮع دوره :ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷﻐﻠﻲ -اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ:
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن :

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  :ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي وزارت ﻧﻴﺮو :ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت/341401رﻳﻴﺲ ﮔـﺮوه آﻣـﺎر و رﺗﺒﻪ ﺷﻐﻠﻲ :
اﻃﻼﻋﺎت /144401ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت434801
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب :رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ/144401رﻳﻴﺲﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري/145103ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ/144406ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري145105

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر :ﻣﺪﻳﺮ آﻣـﺎر و ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت/241401ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ/245102ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت/244403ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري245106
ﺷـﺮﻛﺖ ﺗــﻮاﻧﻴﺮ :رﻳــﻴﺲ ﮔــﺮوه ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫــﺎي اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎﻳﻲ/342401ﻣـﺪﻳﺮ دﻓﺘــﺮ آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ
)اداري( / 341401ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي( /341402ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت /344402
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ/344416ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ / 344405ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺴـﺌﻮل
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ /344415ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت344408

ﻣﺪت آﻣﻮزش :ﻧﻈﺮي- :

ﻋﻤﻠﻲ 16 :ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﻄﺢ دوره :ﻣﻬﺎرﺗﻲ

ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺗﺨﺼﺼﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ArcGIS10.X

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ:


آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ،ﺳﺎﺧﺘﺎر راﺑﻄﻪ اي ﺷﻲ ﮔﺮا Spatial Database ،و Geo database



ﺳﺎﺧﺖ  Fileو Geo database ،personal



ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  Domain , Subtypeو ﻧﺤﻮه ي اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه آﻣﺎدهﺳﺎزي دادهﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ GIS



اﻳﺠﺎد ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي و رﻓﻊ اﻧﻮاع ﺧﻄﺎ در دادهﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ



اﻳﺠﺎد Network Dataset

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪرﺳﺎن :

ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش:

 -ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:

ﻛﺘﺒﻲ  ﺷﻔﺎﻫﻲ  ﻋﻤﻠﻲ  ﺳﺎﻳﺮ 

 ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ: وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ:ﺷﻴﻮه اراﺋﻪ :
-

ﺣﻀﻮري  :ﻛﻼس درس  ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ  ﺳﻤﻴﻨﺎر  ﺳﺎﻳﺮ

-

ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري  :ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ اي  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﺳﺎﻳﺮ 

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ :راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار  ArcGIS10.Xدر ﺧﺼﻮص  Geo databaseو Network Analyst

ﻛﺪ7106 :

ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش :ﺑﺼﺮي ﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي دادهﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ
اﻫﺪاف داﻧﺸﻲ آﻣﻮزش :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دادهﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي آن

اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري:


اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎﻳﺶ دادهﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪي



اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﺳﻄﺢ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي آنﻫﺎ



ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪل ارﺗﻔﺎﻋﻲ رﻗﻮﻣﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن



ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي رﺳﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي درونﻳﺎﺑﻲ



ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ از دادهﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه



ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ  3 D Analystو  Arc sceneاز ﻧﺮماﻓﺰار ArcGIS 10.X

ﻧﻮع دوره :ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷﻐﻠﻲ -اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن :

ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ:
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن :

ﺣـﻮزه ﺳـﺘﺎدي وزارت ﻧﻴـﺮو :ﻣـﺪﻳﺮ دﻓﺘـﺮ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت/341401رﻳـﻴﺲ ﮔـﺮوه آﻣـﺎر و

رﺗﺒﻪ ﺷﻐﻠﻲ :

اﻃﻼﻋﺎت /144401ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت434801
ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ آب و ﻓﺎﺿــﻼب ﻛﺸــﻮر :ﻣــﺪﻳﺮ آﻣــﺎر و ﻓﻨــﺎوري اﻃﻼﻋــﺎت/241401ﻛﺎرﺷــﻨﺎس ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫــﺎي اﻃﻼﻋــﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ/245102ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت/244403ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري245106
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ :رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ/342401ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )اداري( /341401ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ
آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ )ﺑــﺮق ﻣﻨﻄﻘــﻪاي( /341402ﻛﺎرﺷــﻨﺎس آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎت/344402ﻛﺎرﺷــﻨﺎس ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫــﺎي اﻃﻼﻋــﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ/344416ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ/344405ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ/344415ﻛﺎرﺷـﻨﺎس
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت344408

ﻣﺪت آﻣﻮزش :ﻧﻈﺮي- :

ﻋﻤﻠﻲ 16 :ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﻄﺢ دوره :ﻣﻬﺎرﺗﻲ

ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺗﺨﺼﺼﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ

ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ArcGIS10.X

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ:


ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪل ﭘﺴﺘﻲ وﺑﻠﻨﺪي زﻣﻴﻦ



ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي داده ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ



ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ از ارﺗﻔﺎع و زاوﻳﻪ ﺧﺎص



اﻧﻮاع ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺐ ،ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ،ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻛﺒﺮداري
و ﺧﺎكرﻳﺰي



اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎي درون ﻳﺎﺑﻲ داده ﻫﺎي رﺳﺘﺮي



ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺪان و ﺧﻂ دﻳﺪ



ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ



ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ از آﻧﻬﺎ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪرﺳﺎن :

ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش:

 -ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:

ﻛﺘﺒﻲ  ﺷﻔﺎﻫﻲ  ﻋﻤﻠﻲ  ﺳﺎﻳﺮ 

 ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ: -وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ:

ﺷﻴﻮه اراﺋﻪ :
-

ﺣﻀﻮري  :ﻛﻼس درس  ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ  ﺳﻤﻴﻨﺎر  ﺳﺎﻳﺮ

-

ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري  :ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ اي  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﺳﺎﻳﺮ 

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ:
-

راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ  3D Analystو  Arc sceneاز ﻧﺮم اﻓﺰار ArcGIS 10.X

