کااگروه اطالعاتااگاطی ااگرتط یالراطراااه طیااهالرطال تاااوطیااگرط اا طت اا ال ط"شاا رالرطتااگتتطتاگتاا طواارالررطRSط
ط"GISطدرطتاااگ ط2831طدرطدفتاااهطف اااگ ررطالعاتاااگاط طدیاااگرط دفتاااهطالعاتاااگاط طاااادیگاطیاااد ه ططتاااگی ط
یالراطراااه ط یاا ا طشاادط ط ااگطتااگ ط2831طیااگطیهواا الررط6طریساا ط اا طهماااوطت اا ال طیاایطفخگتااا طااا دط
الدالیاایطدالد.طیهمتااه وطی عاا تگاطیشااهدطشااداطدرطال ااوطریساا طهااگطشااگی طیااهطال ااوطیاا الردططیاا داطالتاا ط ااد وط
رظااگ رگیاایطدالا ااتطشاا رالنط خااااوطالهاادال ط طتاگتاا طهااگرطشاا رالنطشااهدطااادیگاط خااااوطیتااد ت رطال ااهالرط
GISطدرط یالراطراااااه نطال ااااهالرطوااااه اط ااااد وطالتااااتهال رط ط هااااایطیااااد طی هاااا یتطGISط یالراطراااااه نط
یهو الررطد راهگرطدی یشتطRSط  GISط  ...ط
درطتاااگ ط2831نط1طریسا ا ط ی

اااتط یاااگطت ا ا ال طکاااگروه اطر ا ا داطالتا ا ط ط1طریسا ا طیاااگطت ا ا ال طکاااگروه اط

ت اا ال طیاایطال ااوطیاا الردطالشااگراط
GISط یالراطراااه ط یهواا الرطشاادنطکاایطالیطیهمتااه وطی عاا تگاطیشااهدطشااداطیاا ط
دالشا ا طیهرتاااتطتاااگ طو ر اااگ طوگ تاااگاطالعاتاااگاطی اااگرتط طدیاااگررطط WebGISطعاااهدهاااگرط یالراطرااااه نط
یهرتااتط یاا ا طکااگروه هتطیااهالرطتااگیگردهتنطرظااگ طی اادطکااهد طفخگتااا طهااگرطGISطدرط یالراطراااه نطیهرتااتط
واشر سطرظگ رگییطتاستمهگرطالعاتگاط غهالفاگ تط طت جشطالیطرالاطد رط یالراطراه نط ...ط
ط
درطتاااگ ط2831نط3طریسااا ط ی

اااتطیاااگطت ااا ال طشااا رالرطتاااگیگریطالعاتاااگاطی اااگ طیه ااا ط یالراطرااااه ط

یهواا الرطشاادنطالهاامطی عاا تگاطیشااهدطشااداطدریهدالررااداطال ااوطیاا الردطیاا داطالتاا طط ظااامطد اااوطرگیاایطدالا ااتطشاا رالنط
ش گتااگ تط طال ت اا طی اادرطفخگتااا طهااگط ط ااد وطیهرگیاایطالتااتهال اطشاا رالنطالیاااصطیییاا گییط ی ااا ط اادال ط
اااطوساا طکگرش گتااتطیا اادرطیاایطفخگتااا طهااگرطGISطدرطدفااگ هطف ااگ ررطالعاتااگاطدرطشااهطک طهااگرطیااگدرط
ی

ااتط طی هیجم تاایطد طهااگ نطی ااهطتااگا طدالداطی ااگرتط  ....ی طیاایطککااهطالتاا طکاایطد طریساا ط شیاامط ط

رهم طییت طی ع عطی هتگا طی تطدالداطی گرتط طی هطتگا طدالداطی گرتط یالراطراه طی داطالت  .ط
درطتاااگ ط2831نطی اااگطیااایطتاگتاا ط یالراطرااااه طدرط هاا طکاااگهشط خاادالدطکاااگروه اهاااگط طکماتااایطهاااگنطشاا رالرط
تااگیگریطالعاتااگاطی ااگ طیه اا ط یالراطراااه طط طکماتاایطدیگرهااگرطدبط طیااهمطالدتااگ ط ط اا طکااگروه اطدیااگرط ط
العاتاااگاطی اااگرتط یالراطرااااه طی اااهطرظاااهطکماتااایطد تااا طالت ته راااااط طه شم دتاااگیرنطریسااا طهاااگرط 1ط
ریساا طد طیهواا الرطشااد.طالهاامطی عاا تگاطریساا طهااگطال ااوطیاا الردطیاا داطالتاا ططیهرتااتط طال ااادطتااگاتگرط
ال اادهگرطدیااگرطو GISطدرط یالراطراااه نطال یگتااا طدیااگررنطالیاااصطیاگرااایط"تاا یاوطک ااهالرسطی ااتطکااگریهدط
تاااگیگریطالعاتاااگاطی اااگرتطدرطیاااد ه ط ط ااا خ طدبط طیاااهمط"نط هاااایطوااا الر ط"یهرتاااتط عاااخا طی ااا دط
GISط طSDIط یالراطراه "ط  ...ط

ط
درطتااگ ط2831نطال ااوطکااگروه اطیجااددالطیااگط مهکاا ط هااگطیااهططفخگتااا هااگرطی ااگ طی اا رط ط اا طت اا ال ط"ط
کاااگروه اطالعاتاااگاطی اااگرتط  GISط یالراطرااااه "نطریسا ا هاااگ شطرالطیهوا ا الرطیاااتک اااد.طالیطیهمتاااه وطدتااات رط
سااگاطیشااهدطشااداطال ااوطریس ا طهااگطیاات ا ال طیاایطال ااوطی ا الردطالشااگراطدالش ا ططواااگداتااگیرطوه اادطی ااتطال اهال طدرط
یالراطرااااه نط هاااایطالع اااسطدبطال اااهال طنطکگرواااگاهاااگرطدی یشاااتط یالراطرااااه طدرطیاسا ا ط طو جمااااوطهماااگ شط
ی ااتط م یگ ااااط طتاا یاوطهمااگ شطی ااتطیه دتااتطف ااگ ررطالعاتااگاطی ااگرتنطرظااگ طرگیاایطتاسااتمطالعاتااگاط
ی گرتطGISط خ طالرتقگ نطف مط ی ط ط ی طیهمط ...
ط
ط
ط
ط

حاضرین

جلسات

آقایان :قاسمی پورافشار(معاون وزیر در امور
تحقیقات و منابع انسانی) ،فاطمی(مدیرکل
دفتر فناوری اطالعات وزارت نیرو)،
آریایی(مدیرکل دفتر خصوصیسازی صنعت
برق) ،قجر(رئیس گروه برنامه ریزی

جلسه اول
()0931/5/7

مصوبات
 -تنظیم آییننامه داخلی شورا توسط دبیرخانه

 -نحوه برگزاری جلسات آتی شورا

-دعوت از مشاورین و متخصصین علمی طی

 -مروری بر نظامنامه سامانههای

نشستهای مختلف شورا به عنوان عضو و یا
مهمان
 -تشکیل کارگروههای تخصصی

راهبردی) ،فهمی(معاون مدیرکل دفتر

 -برپایی همایش  GISبه صورت تخصصی در 3

مظفریان(مدیرکل دفتر آمار و فناوری

بخش جداگانه(آب ،آبفا و برق) به عنوان پیشنهاد

اطالعات شرکت آب و فاضالب کشور)،

در شورای سیاستگذاری همایش GIS09وزارت

برنامهریزی کالن آب و آبفا)،

بهارلوئی(مدیرکل دفتر فناوری و مدیریت آمار
و اطالعات مدیریت منابع آب ایران)،
رجبی(مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و آمار
توانیر) ،حسینآبادی (رییس گروه آمار و
اطالعات) ،نیك نژاد(کارشناس معاونت
حفاظت فیزیکی حراست) ،صالحی
(کارشناس معاونت حفاظت فیزیکی
حراست)،
خانم :فالح(گروه آمار و اطالعات وزارت
نیرو)

دستورکار جلسه

نیرو
 اعضای شورا به عنوان روسای کارگروههایتخصصی

اطالعات مکان مرجع وزارت نیرو
 ایجاد و راهاندازی زیرساخت دادههایمکانی وزارت نیرو
برگزاری همایش GIS09در صنعتآب و برق

جلسه دوم
()0931/6/01

آقایان :قاسمی پورافشار(معاون وزیر در امور

 -شناسایی و اولویتبندی فعالیتها و تدوین

 -بررسی شرح وظایف شورا

تحقیقات و منابع انسانی) ،فاطمی(مدیرکل

برنامه استراتژیك شورا تا  3سال آتی توسط

براساس "نظام نامه سامانه

دفتر فناوری اطالعات وزارت نیرو)،

دبیرخانه

اطالعات مکان مرجع وزارت نیرو"

قجر(رئیس گروه برنامه ریزی راهبردی)، ،

 -همکاری خانم دکتر نسترن رحیمی به عنوان

فهمی(معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی کالن

عضو کارگروه تخصصی برق و انرژی و استفاده از

آب و آبفا) ،زینلی(کارشناس دفتر آمار و

نظرات ایشان به طور خاص در مورد مسائل زیست

 -بررسی آیین نامه داخلی شورا

فناوری اطالعات شرکت آب و فاضالب

محیطی در فعالیتهای GIS

-بررسی ضرورت ایجاد پستهای

کشور) ،شجاعی(کارشناس دفتر فناوری و

 -ابالغ بخشنامه تخصیص حداقل یك پست

 GISدر ساختار تشکیالتی

مدیریت آمار و اطالعات مدیریت منابع آب

کارشناسی بالتصدی به فعالیتهای  GISدر دفاتر

شرکتها( مادر تخصصی و

ایران) ،رجبی(مدیرکل دفتر فناوری اطالعات

فناوری اطالعات در شرکتهای مادر تخصصی و

شرکتهای زیرمجموعه)

و آمار توانیر) ،حسینآبادی (رییس گروه آمار

زیرمجموعه آنها

و اطالعات) ،نیك نژاد(کارشناس معاونت
حفاظت فیزیکی حراست) ،صالحی
(کارشناس معاونت حفاظت فیزیکی
حراست)،
خانم :فالح(گروه آمار و اطالعات وزارت
نیرو)

جلسه سوم
( )0931/6/93

آقایان :آریایی(مدیرکل دفتر خصوصیسازی

 -راهاندازی کارگروههای تخصصی توسط دبیرخانه -بررسی آیین نامه داخلی شورا

صنعت برق) ،فاطمی(مدیرکل دفتر فناوری

پیش از پایان بررسی نهایی آییننامه شورا

 -بررسی وضعیت فعالیت های  GISدر

اطالعات وزارت نیرو) ،رجبی(مدیرکل دفتر

 -طراحی چارچوب آییننامه داخلی شورا در قالب

صنعت برق طی ارایهه گهزارن نماینهده

فناوریاطالعات و آمار توانیر)

آییننامههای رسمی

محترم شرکت

بهارلویی(مدیرکل دفتر آمار و اطالعات

 -ارسال دعوتنامهها برای اعضاء به صورت

شرکت مدیریت منابع آب ایران) فهمی(معاون

پست الکترونیك

مدیرکل دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا)

 -ارسال نظرات اعضا جهت اصالح آییننامه

قجر(رئیس گروه برنامهریزی راهبردی) ،لری

داخلی شورا تا سه روز قبل از برگزاری نشست

امینی(کارشناس دفتر آمار و فناوری اطالعات

بعدی به دبیرخانه

شرکت آب و فاضالب کشور) ،نیك
نژاد(کارشناس معاونت حفاظت فیزیکی
حراست) ،حسینآبادی (رییس گروه آمار و
اطالعات)،
خانمها :فالح(گروه آمار و اطالعات وزارت
نیرو) ،نیکپور(کارشناس ارشد توانیر)
آقایان :فاطمی(مدیرکل دفتر فناوری اطالعات
وزارت نیرو) ،رجبی(مدیرکل دفتر

جلسه چهارم
0931/7/09

 بررسی آیین نامه داخلی شورا -بررسی وضعیت فعالیتهای GIS

فناوریاطالعات و آمار توانیر)

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب

بهارلویی(مدیرکل دفتر آمار و اطالعات

ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران)،
مظفریان(مدیرکل دفتر آمار و فناوری
اطالعات شرکت آب و فاضالب کشور)،
قجر(رئیس گروه برنامهریزی راهبردی)،
حسینآبادی (رییس گروه آمار و اطالعات)،
شجاعی(کارشناس دفتر آمار و اطالعات
شرکت مدیریت منابع آب ایران)

خانمها :نیکپور(کارشناس ارشد توانیر)،
فالح(گروه آمار و اطالعات وزارت نیرو)
آقایان :فاطمی(مدیرکل دفتر فناوری اطالعات
وزارت نیرو) ،رجبی(مدیرکل دفتر
فناوریاطالعات و آمار توانیر)،
حداد(کارشناس معاونت برنامه ریزی)،
حسینآبادی (رییس گروه آمار و اطالعات)،
آریایی(مدیرکل دفتر خصوصیسازی صنعت

ارسال نظرات اعضا جهت اصالح آییننامه داخلی

جلسه پنجم

برق) ،فهمی(معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی

شورا به صورت مکتوب تا قبل از برگزاری نشست

0931/8/01

کالن آب و آبفا) ،نیك نژاد(کارشناس معاونت

بعدی به دبیرخانه و جمع بندی آن توسط دبیرخانه

حفاظت فیزیکی حراست)،شجاعی(کارشناس

 ارایه گزارن توسط مدیران پروژه ازوضعیت  SDIملی
 تشریح انتظارات سازمان نقشهبرداریاز مدیران وزارت نیرو و انجام
هماهنگیهای الزم جهت همکاری با
مدیران پروژه

دفتر آمار و اطالعات شرکت مدیریت منابع
آب ایران) ،صالحی(کارشناس معاونت
حفاظت فیزیکی حراست)
خانمها :نیکپور(کارشناس ارشد توانیر)،
فالح(گروه آمار و اطالعات وزارت نیرو)
آقایان :فاطمی(مدیرکل دفتر فناوری اطالعات
جلسه ششم

وزارت نیرو) ،حسینآبادی (رییس گروه آمار

0931/3/3

و اطالعات) ،اسداللهی(مدیرکل دفتر
برنامهریزی کالن آب و آبفا) ،بهارلویی(مدیر
کل دفتر فناوری اطالعات شرکت مدیریت

 بررسی ادامه آییننامهبرگزاری نشست داخل سازمانی با حضور مدیران
 گزارن وضعیت  GISشرکتپروژه در مورد بازنگری و تعیین مجدد اقالم آماری
مادرتخصصی آب و فاضالب کشور

منابع آب ایران) ،فهمی(معاون مدیرکل دفتر
برنامهریزی کالن آب و آبفا) ،صاحبی(هیات
علمی دانشگاه خواجه نصیر) ،عبادی(هیات
علمی دانشگاه خواجه نصیر)،
فاتحی(کارشناس معاونت برنامه ریزی)،
شجاعی(کارشناس دفتر آمار و اطالعات
شرکت مدیریت منابع آب ایران) ،لری
امینی(کارشناس آب و فاضالب کشور)،
قاضی میر سعید(کارشناس دفتر برنامهریزی
کالن آب و آبفا) ،فرهمندی(سازمان نقشه
برداری) ،سعیدی مهرورز(کارشناس حراست
وزارت نیرو)
خانمها :نیکپور(کارشناس ارشد توانیر)،
فالح(گروه آمار و اطالعات وزارت
نیرو)،کفان(دانشگاه خواجه نصیر)
وصادقی(کارشناس دفتر برنامهریزی کالن آب
و آبفا)
آقایان :فاطمی(مدیرکل دفتر فناوری اطالعات
جلسه هفتم
0931/01/7

وزارت نیرو) ،مظفریان(مدیر آمار و فناوری

 -تعریف شرح وظایف برای یك نفر کارشناس

 GISتوسط شورای سامانه اطالعات مکان مرجع

اطالعات آب و فاضالب کشور)،

وزارت نیرو

فهمی(معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی کالن

-تنظیم نامهای با امضای جناب آقای مهندس

آب و آبفا) ،نیك نژاد(کارشناس معاونت

قاسمی پورافشار معاون امور تحقیقات و منابع

 بررسی ادامه آییننامه ارایه گزارن یا بازدید از بخشاطالعات مکانی معاونت آب و آبفا
 -بررسی برنامه شورا تا سه سال آینده

حفاظت فیزیکی حراست) ،قجر(رئیس گروه

انسانی و رییس شورای سامانه اطالعات مکان

برنامه ریزی راهبردی) ،حسینآبادی (رییس

مرجع به جناب آقای مهندس انجم شعاع معاون

گروه آمار و اطالعات) ،فاتحی(کارشناس

برنامه ریزی و امور اقتصادی ،به منظور پیگیری

معاونت برنامه ریزی) ،شجاعی(کارشناس

نامه به شماره 09/85051/039در خصوص تامین

دفتر آمار و اطالعات شرکت مدیریت منابع

منابع مالی و اعتبارات مربوط به طرح کلی ایجاد

آب ایران) ،صالحی (کارشناس معاونت

SDIصنعت آب و برق

حفاظت فیزیکی حراست)
خانمها :نیکپور(کارشناس ارشد توانیر)،
حبیبی(کارشناس  GISآب و فاضالب
کشور) ،فالح(گروه آمار و اطالعات وزارت
نیرو)
آقایان :فهمی(معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی
کالن آب و آبفا) ،نیك نژاد(کارشناس معاونت
حفاظت فیزیکی حراست) ،قجر(رئیس گروه
جلسه هشتم
0931/00/09

برنامه ریزی راهبردی) ،حسینآبادی (رییس
گروه آمار و اطالعات) ،فاتحی(کارشناس

 -اتمام بررسی آییننامه داخلی شورا و تصویب

معاونت برنامه ریزی،قاضی میرسعید

آن

(کارشناس  GISدفتر کالن آب و آبفا)
خانمها :نیکپور(کارشناس ارشد توانیر)،
صادقی(کارشناس دفتر برنامهریزی کالن آب
و آبفا)
فالح(گروه آمار و اطالعات وزارت نیرو)

 بازدید از بخش اطالعات مکانیمعاونت آب و آبفا
 -بررسی برنامه شورا تا سه سال آینده

آقایان:

امیری (سازمان نقشهبرداری) ،حسینآبادی (

دفتر فناوری اطالعات) ،منصوریان (مشاور طرح)،
ملكآرایی (ناظر طرح) ،صدقی (تیم فنی) ،قجر (دفتر
برنامهریزی تلفیقی و راهبردی) ،حسینزاده ،قاضی
میرسعید و حسینخانی (دفتر برنامهریزی کالن آب و

جلسه نهم

آبفا) ،توشهجو و مهربانی (مرکز حراست) ،یاورطلب و
بنیفاطمه (دفتر فنی توزیع شرکت توانیر) ،مظفریان و
رحیمیان (آب و فاضالب کشور) ،علوی و رحمانی

0939/01/07

(برق منطقهای مازندران و گلستان) سپری (توزیع
مازندران).

خانمها :نیکپور(کارشناس ارشد توانیر)،
صادقی(کارشناس دفتر برنامهریزی کالن آب
و آبفا) ،پورآدم و فالح(گروه آمار و اطالعات
وزارت نیرو)

جلسه دهم
49/5/82

 آقايااام ندسااند داان شتيااي آ ااي ادندسند رجب بداارويي قراي ارا
ندنويفي بس فاطمه بکياش حس نآبااشي
و رجبعل
 خادمها  :ندسند د کپير صمنيام سعنين نلکرسيمآباشي و پيرآشم

 استراتژی فاز دوم طرح  SDIوزارت نیرو اقدام هرسه بخش (برق ،آب و آبفا) در ایجادبسترهای الزم برای استانداردسازی دادهها ،فراه
کردن بسترهای شبکه ارتباطی و اتصال آنها به ارائه گزارن کار در مورد فاز اول SDI
وزارت نیرو و تشریح فاز دوم و اهداف
ژئوپرتال وزارت نیرو و ورود دادهها
 ابالغ نامهای با امضای معاونت تحقیقات و آنمنابعانسانی برای تعیین وظایف هریك از شرکت-
های مادرتخصصی
و...

-

-

نقير گيشين بياي اصالح ساخيار واحنهاي
آنار و  GISشر و ارت د يو پ گ يي ال م
ادرام يش و همزنام فعاو تهاي آناري و
 GISد ز ادرام و پ گ يي يش.
دظيات تار ساس اين جلسه به اطالع آقاي
ندسند نداجيي بيسن.
وجيش يک س سيم آناري ON LINE
(اتيناس يم آناري) ته ا شقت صحت و
قابل ت ا يماش بيخيرشار با ن شر و ارت د يو
نيرش د ا است.

 -1ارايه گزارش تطب قا ا وضاع ت
ساااخيار واحاانهاي آنااار و اطال ااات
نکاد
 -2بيرس و پ شسداش اصالح ساخيار
واحنهاي آنار و GIS
 -3اشغام دظامدانههاي آنار و GIS
 -4تصم مگ يي شر نيرش چگيدگ بيگزاري
پسرم ن گيشهماي واحنهاي آنار و اطال ات
يتتهاي يينرمي ه و ارت د يو

-

تارگيوه فيق اين آس ب ساس را ادرام
شهن ته چيا اين وضع ت آناري دانساسب
هسي شر و ارت د يو وجيش شارش و شاليل نم
تغ ي و ديايج آم را به تم يه هي مسنسا ي
اديقال شهن.
بياي تارگيوه فيق يح وظايف و
شسييرتار تد ه يش.
اگي قيار است تم يههاي قبل نسحل يدن
باين نسيسنات تاف ارايه يش.
شر نيرش شسيير جلسه ماره  4شر جلسه
شيگيي اوايل دييير ناه تصم مگ يي
خياهن ن .به گيدهاي ته سه گيشهماي
تخصص شر سه يتت ناشر تخصص
بيگزار يش.

-

ب اد ه "سين ن تسفيادس نل تاربيش ساناده
اطال ات نکاد شر ننيييت و صسعت آب و
يتتهاي
نه به
بيق" ابالغ
ناشرتخصص و ايسيه است شر اسيع وقت
به يتتهاي يينرمي ه ابالغ يش.
نقير گيشين اين ب اد ه تيسط آقاي حس ن-
آباشي خالصه و بنوم نيارش مل ات شر
دشييه "فژهسسج" ته ناهسانهاي تخصص
شر حي ه ليم ژئينکات ک است چاپ يش.
باين تا  22فيورشين ناه سال  52تل ه
نقاالت و گزارش فس و غ يه به شب يخاده
همايش نل ژئينات ک ارسال يش.
يتتهاي ناشر تخصص باين ساوين

-

جلسه یازدهم
31/00/98

 آقايااام ندسااند بدااارويي ( اايتتندسنس آب و فاضاالب تشاير) ارا
( يتت ننيييت نسابع آب اييام) پ ينياشي
(دمايسنه سا نام دقشه بيشاري) بسا فاطماه
دمايسنه نعاودت دظاارت باي تي ياع تياد ان)
حساا نآباااشي و رجبعلاا (شفيااي فساااوري
اطال ات و ارت د يو)
 خادمها  :ندسند د کپير ( يتت تياد ي) فالح وپيرآشم (شفيي فساوري اطال ات و ارت د يو)

-

-

-

 بيرس ا حرااير نرمي ااه و ارتد يو شر ب ست و سين ن همايش نل
ژئينات ک سا نام دقشه بيشاري تشير
شر ارشيبدشت ناه ساال  52شر قاواب
تارگيوه صسعت و اديژي
 بيرس چگيدگ گيشآوري اطال ات نيرش د اجدت تنوين دقشه راه فعاو تهاي نکام نحير
و ارت د يو

نقاالت گزارشهاي فس و تارگاه آني
خيش را جدت ارايه شر همايش ژئينات ک تا
 22اسفسن نشخص تيشه و فديست آم را
به شفيي فساوري اطال ات و آنار ارسال
دمايسن.
 ن زگيش اديژي با حرير همه ا رايتارگيوه صسعت و اديژي شر همايش نل
ژئينات ک بيگزار يش.
 نصيبههاي يراي او فساوري اطال اترا د ز شر گزارش "بيرس وضع ت نيجيش
 GISو  SDIو ارت د يو" آورشه يش.
 گزارش "بيرس وضع ت نيجيش  GISو SDIو ارت د يو" بياي يتتهاي
ناشرتخصص ارسال يش تا آدام شر
چارچيب گزارش آمرا تانل دمايسن.
 پيسشدانه گيشآوري اطال ات ا وضع تنيجيش  GISو  SDIو ارت د يو بي روي
بکه  git.moe.gov.irقيار شاشه نه
ن بايست آم را پس ا
است .ا را
شادليش بيرس تيشه و تا رو سه سبه
 54/12/4دظيات اصالح خيش را به شفيي
فساوري اطال ات و آنار ارسال دمايسن.
نقير ن تشخ ص ارسال يا نم ارسال پيسشسانه به يتت-
هاي يينرمي ه با يتيداي ناشرتخصص با ن انا
اطال ات بيرس وضع ت نيجيش با تيجه به نحيرهاي
پيسشسانه بياي شفيي فساوري اطال ات و آنار و ارت د يو
ارسال يش.

جلسه دوازدهم

سازمان نقشهبرداری کشور :عرب کرمی (نعااوم
ننيييت تارتيگياف و اطلساداي نلا ) پیرمرردی (شب اي

 -تد ه پ شدييس پ اشه سا ي گيين نل شر صسعت

-

ارائه گزارش پ اشهسا ي گيين نل
اييام شر شو يتت پايليت تي يع

59/1/25

يراي نل اطال ات نکاد )
د يوي بيق اسيام نيتزي و
آب و بيق بي نبساي گزارش هاي شو يتت
حسریی
کشالور:
فاضالبب
و
شرکت مهندسی آب
ديسيام اصفدام
پايليت انل بي :فيايسن پ اشه سا ي چاوش ها
(تار ساد GISشفيي آناار و فسااوري اطال اات) محردبری
 بيرس فيايسن فا بعني پ اشهسا يراهکارها و ...تا تاريخ  59/2/25و ارسال آم بياي
(تار ساد GISشفيي آنار و فساوري اطال ات)
گيين نل شر سطح صسعت آب و
ا راي تارگيوه بمسظير اظداردظي (دظيات تيبا
شرکت مدیریت منابع آب ایران :حائر (ري س
بيق
گيوه س سيم هاي اطال ات )
ا الم يش)
گزارش بيگزاري چدارن ن تسفيادس نل تاربيش
شرکت توانیر :نیکپور (نسيول  )GISبنی فاطمه
اطال ات نکاد شر صسعت آب و بيق
تد ه دانه رسم تيسط و ارت د يو به سا نام دقشه بيشاري
(نسيول  GISتي يع بيق)
تشير نبس بي تصييب و ابالغ گيين نل تيسط يراي او
شرکت توزیع برق استان مرکزی :نیکویی (شفيي
دقشه بيشاري
بيدانه ريزي)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان :سلجوقی

(ننيي دظارت و  )GISیوسفی (ري س گيوه)GIS
حوزه ستادی وزارت نیرو:

 oمعاونت آب و آبفا :قاضی میرسعید (تار ساد شفيي
بيدانهريزي تالم آب و آبفا)
 oمعاونت برق و انرژی :تودنپور (نعاوم شفيي بيدانه ريزي
و اقيصاش تالم بيق و اديژي) دبردهیم نژدی (شفيي راهبيي
و دظارت بي اديقال و تي يع بيق)
 oدفتر فناوری اطبعات و آمار :حسینآبای (نعاوم
شفيي فساوري اطال ات و آنار و ارت د يو) فالح (ري س
گيوه آنار و اطال ات آب و اديژي) رجبعلی (تار ساد
گيوه آنار و اطال ات آب و اديژي) یزیدنی (تار ساد
گيوه آنار و اطال ات آب و اديژي)

جلسه سیزدهم
59/20/14

سازمان نقشهبرداری کشور :آقایرا پیرمرردی
 )1ا راي تارگيوه بي ضيورت تد ه اطلس مين آب
(حي ه رياست سا نام) بلیدیا (رئ س اشاره گايشآوري
تيسط سا نام دقشهبيشاري تشير با همکاري و ارت د يو
اطال ات و پايگاه دامهاي جغياف اي ايايام) و حسریی
تات ن شا يسن.
(تار ساد اشاره گيشآوري اطال اات و پايگااه داامهااي
 )2سيام اطلس ساساي اليههاي اطال ات بيدانه نام-
جغياف اي اييام)

 -1بيرس فيايسن طياح و تد اه اطلاس آب
اييام (پ يو دانه ماره  12525باه تااريخ
 59/29/22سا نام دقشاهبايشاري تشاير
جدت :تشک ل تارگيوه شسييراوعملهااي

شرکت مهندسی آب و فاضالبب کشالور :آقایرا
بهارلویی (ننيي تل شفيي فنآوري اطال ات و تيسعه شووات
اوکييود ااک) و محردبرری (تار ااساد GISشفيااي فاانآوري
اطال ات و تيسعه شووت اوکييود ک)
شرکت مدیریت منابع آب ایران :آقایا یهبید

)3

(رئ س گيوه تلف ق و ب الم شفيي نطاوعلت پايه) حائر
(ري س گيوه س سيمهاي اطال ات شفيي فن آوري اطال ات
و تيسعه تحيل اشاري)
شرکت توانیر :آقایا صمد (نعاوم ننييتل فس و
ندسنس تي يع) بیی فاطمه (نسيول  GISتي يع بيق) و
خانم نیکپور (نسيول )GIS
موسسه تحقیقات آب :آقا کریمی (رئ س گيوه

RS

و )GIS
شرکت ساتبا :آقایا جعفر نژدی نعیمی (رئ س
گيوه فساوري اطال ات) و خایم (تار ساد تغ يات اقل م و
شفيي نح ط يست)



حوزه ستادی وزارت نیرو:

)4

معاونت آب و آبفا :آقایا موسو (رئ س گيوه
بدبيش بديهوري) قاضی میرسعید (تار ساد شفيي
بيدانهريزي تالم آب و آبفا) و خانمها صایقی

)2

(تار ساد شفيي بيدانهريزي تالم آب و آبفا) ،دفشین
(تار ساد شفيي بيدانهريزي تالم آب و آبفا)
معاونت برق و انرژی :آقا دبردهیمنژدی (رئ س
گيوه پاياي و انس ت بکه بيق تشير)
دفتر مرکزی حراست :خانم نظریا (تار ساد)

)6

بسني فيايسن گيشآوري اطال ات طبقهبسني و تبنيل
اطال ات راسي آ ناي و سايي نيارش نيتبط شر تارگيوه
تخصص تع ن و پ گ يي ن يش.
تيت ب ا راي تارگيوه تخصص نيشکل ا افياش اين
شفاتي است -1 :نعاودت بيدانهريزي و اقيصاشي (شفيي
فساوري اطال ات و آنار)  -2نعاودت آب و آبفا (شفيي
بيدانهريزي تالم آب و آبفا)  -3يتت ننيييت نسابع
آب اييام (شفيي فساوري اطال ات و آنار و تيسعه ننيييت
بخش  GISو شفيي نطاوعات پايه)  -4يتت ندسنس
آب و فاضالب تشير (شفيي فنآوري اطال ات و تيسعه
شووت اوکييود ک و شفيي بيدانه ريزي و آنار) و -2
سا نام دقشهبيشاري تشير (شفيي تارتيگياف اشاره
گيشآوري اطال ات و پايگاه دامهاي جغياف اي اييام و
سايي اشارات نيتبط) و شر صيرت د ا و تشخ ص تارگيوه
سا نامهاي هم ار (و ارت جداش تشاور ي و نح ط
يست)
ط دانهاي تيسط شفيي فساوري اطال ات و آنار به
نعاودت نحييم آب و آبفا ضمن ارائه گزار ا ديايج اين
دشست شرخياست يش تا رئ س تارگيوه را تع ن دمايسن.
پ گ يي شرج شو اخص آنار ثبي و نکاد شر ار ياب
يتتها شر جشسياره د ن رجاي تيسط شفيي فساوري
اطال ات ادرام يش.
پس ا تشک ل تارگيوه تخصص اطلس آب بيدانه-
نادبسني فيايسن تار گزارش شورهاي ناهاده و شسيير
جلسات تيسط تارگيوه نذتير به شفيي فساوري اطال ات و

آنار (به سيام شب يخاده تارگيوه  )GISارائه يش.
 oدفتر فناوری اطبعات و آمار :آقایا حسین )9 -پس ا نعيف ري س تارگيوه تيسط نعاودت آب وآبفا و
آبای (نعاوم شفيي فساوري اطال ات و آنار و ارت
نعيف ا را تيسط يتتهاي ناشرتخصص ننيييت
د يو) رجبعلی (تار ساد گيوه آنار و اطال ات آب
نسابع آب اييام و يتت ندسنس آبفاي تشير به شفيي

اجياي تع ن ديع اطلس ساساي اليه-
هااي اطال ااات شسااييراوعمل گاايشآوري
اطال ات آغا تد ه و تنوين اطلس)
 -2ارائه گزارش دظامدانه س سايم اطال اات
نکاااد  GISصااسعت اديقااال فاايق تي يااع و
تي يع بيق
و ارت د يو شر
بيرس تارگاههاي آني
ب ست و پسرم ن همايش نل ژئينات ک و
سين ن همايش نل ندسنس فساوري اطال ات
نکاد

و اديژي) و خانم فالح

(ري س گيوه آنار

و اطال ات آب و اديژي)

سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی

برق (ساتبا) :آقا خایم بروجری (تار ساد تغ يات
اقل م و شفيي نح ط يست) و خانم سهردب (ري س گيوه
نطاوعات اجيما

و ننيييت ريسک)

شرکت توانیر :آقا بیی فاطمه (نسيول  GISتي يع
بيق) و خانم نیکپور (نسيول )GIS
شرکت مدیریت منابع آب ایران :آقا حائر

جلسه چهاردهم
59/29/14

(ري س گيوه س سيمهاي اطال ات شفيي فن آوري اطال ات
و تيسعه تحيل اشاري) و خانم دمیر (تار ساد )IT
شرکت مهندسالی آب و فاضالبب کشالور :آقرا
محردبی (تار ساد GISشفياي فانآوري اطال اات و تيساعه
شووت اوکييود ک)
شرکت تولید نیروی برق حرارتی :آقا حکیمی-
ردی (تار ساد آنار شفيي فساوري اطال ات و آنار)



حوزه ستادی وزارت نیرو:

 oدفتر فناوری اطبعات و آمار :آقایا

حسین-

فساوري اطال ات و آنار ط هماهسگ با سا نام دقشه-
بيشاري تشير دخسي ن دشست تارگيوه بيگزار و نسئيو ت
به ري س تارگيوه واگذار يش.
 )0جلسات تارگيوه تيسط و با ش يت ري س آم بياساد
بيدانه نادبسني تا حصيل دي ره بيگزار ن يش.
 )5پس ا گيشآوري و تحييل اطال ات به سا نام دقشه-
بيشاري تشير شفيي فساوري اطال ات و آنار نيظف است تا
چاپ دداي اطلس پ گ ييهاي ال م را ادرام شهن.
صسعت آب و بيق
اطالعرساد يش ته  14تارگاه آني
(فايل پ يست) شر ب ست و پسرم ن تسفيادس نل ژئينات ک
( 32آبام و اول آذرناه  )1359شر سا نام دقشهبيشاري تشير
ارائه ن يش.
 )12ب اد ههاي سين ن و چدارن ن تسفيادس نل تاربيش GIS
شر صسعت آب و بيق بياي ا راي تارگيوه ارسال و
دظيات شريافت يش.
 )11ا راي تارگيوه ديايج بيرس هاي خيش را تا تاريخ
 50/9/22به شب يخاده تارگيوه ارسال دمايسن.
 )12دشسي بهنسظير بيرس و جمعبسني دظيات ا را و دداي
دميشم دظامدانه شر اسيع وقت بيگزار يش ته نيعاقبا به
اطالع رسادنه ن يش.
 )4بنو ل دانشخص بيشم جايگاه  GISشر ساتبا و تع ن  -با دگيي دظامدانه اطال ات نکاد و ارت د يو
جايگاه بياي آم دانهاي با انراي ري س اين سا نام به شفيي
فساوري اطال ات و آنار تد ه يش ته شر آم به تاربيش GIS
شر اديژي ترنينپذيي و اهم ت آم ضيورت تع ن جايگاه
نشخص بياي فعاو تهاي نکام نحير شر آم سا نام و هم-
چس ن بخشسانه اخيصاص يک پست سا ناد با سيام
تار ساد س سيمهاي اطال ات جغياف اي ( )GISا نحل
پستهاي سا ناد بالتصني شر ساخيار تشک الت شفاتي آنار
و اطال ات (يا ساوين نشابه) ا اره نه با ن.

آبای

(سيپيست شفيي فساوري اطال ات و آنار و ارت

د يو) رجبعلی و بختیار

(تار ساد گيوه آنار و

اطال ات آب و اديژي) و خانم فالح (ري س گيوه آنار
و اطال ات آب و اديژي)

سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی

برق (ساتبا) :آقا خایم بروجری (تار ساد تغ يات
اقل م و شفيي نح ط يست) و خانم سهردب (ري س گيوه
نطاوعات اجيما

و ننيييت ريسک)

شرکت توانیر :خانم ها نیکپور و علی نور
(تار ساد نسيول و تار ساد  )GISو آقا بیی فاطمه
(نسيول  GISتي يع بيق)
شرکت مدیریت منابع آب ایران :آقا حائر

جلسه پانزدهم
50/11/32

(ري س گيوه س سيمهاي اطال ات شفيي فن آوري اطال ات
و تيسعه تحيل اشاري)
شرکت مهندسالی آب و فاضالبب کشالور :آقرا
محردبی (تار ساد GISشفياي فانآوري اطال اات و تيساعه
شووت اوکييود ک)
شرکت تولید نیروی برق حرارتی :آقا حکیمی-
ردی (تار ساد آنار شفيي فساوري اطال ات و آنار)



حوزه ستادی وزارت نیرو:

 oدفتر فناوری اطبعات و آمار :خانم یهستانی
(ننييتل شفيي فساوري اطال ات و آنار و ارت د يو)
خانم فالح (ري س گيوه آنار و اطال ات آب و اديژي)
آقایا رجبعلی و بختیار

(تار ساد گيوه آنار و

اطال ات آب و اديژي)
 oسازمان نقشهبرداری کشور :آقا
(حي ه رياست سا نام)

پیرمردی

 -1تل ه تارگيوه هاي تخصص  GISشر يتت هاي
ناشر با حرير دمايسنه و ارت د يو تشک ل يش.
 -2به نسظير ساساي شق ق اقنانات ادرام نه تاتسيم
يتتهاي ناشر تل ه اسساش تنوين نه انل شسييراوعمل
اسيادنارش ضيابط اصيل و غ يه را شر نس ي FTP
بارگذاري دميشه و دسبت به تکم ل فايل " ساساي
وضع ت نيجيش" تا چدارشهم اسفسنناه  50اقنام دمايسن.
(پ يست)2
 -3شب يخاده تارگيوه اطال ات نکاد و ارت د يو پ ش
 ترنياان وتقيياات ساااخيار تااارگيوهدييس دظام دانه اطال ات نکاد و ارت د يو را ارسال و
اطال ات نکاد
ا راي نحييم تا شهم اسفسنناه  50دظيات خيش را به
 تنوين بيدانه راهبايشي و دقشاه راهشب يخاده ارسال دمايسن( .پ يست)3
تيسعه اطال ات نکام نحير صسعت
 -4شب يخاده تارگيوه اطال ات نکاد و ارت د يو دسخه
آب و بيق
دداي دظام دانه اطال ات نکاد و ارت د يو را تا پايام بيرس پ ش دييس دظام دانه اطال ات نکاد
ساوراري تد ه و جدت اجيا به تمان يتتها ابالغ و ارت د يو
دماين.
 -2شب يخاده تارگيوه اطال ات نکاد و ارت د يو سسن
راهبيشي ژئينات ک را تا پايام سال جاري تنوين دماين.
 -6بي نبساي سسن راهبيشي ابالغ بسن  2تارگيوههاي
تخصص بيق آب آب و فاضالب دسبت به تنوين سسن
راهبيشي حي ه خيش تا پايام خيشاش ناه  55اقنام دمايسن.
 -9يتيداي ناشر تخصص تا پايام سال  55يي ساخت
اطال ات نکاد و سيويس تباشل اطال ات نکاد خيش را

 oمشاورین :آقایا

صایقی نیارکی (ه ات لم

شادشگاه خياجه دص ياونين طيس )

یرخشا

(ننيي انل يتت ادنيشمسن هي مسن نادا) جاللی فر

(تار ساد ار ن )GISوخانم قدسی نژدی (تار ساد
ار ن)GIS

شرکت توانیر :خانم نیکپور (تار ساد
نسيول  )GISو آقا

و ارت د يو تا پايام

بییفاطمه (نسيول GIS

تي يع بيق)
شرکت مهندسی آب و فاضالبب کشالور:

آقا محردبی (تار اساد GISشفياي فانآوري
اطال ات و تيسعه شووت اوکييود ک)
سازمان

نقشهبرداری

کشور:

آقا

پیرمردی (ویدئو کنفرانس)
مشاورین :آقایا

جلسه شانزدهم
55/22/29

یرخشا

(ننيي انل

يتت ادنيشمسن هي مسن نادا) جاللی فر

(تار ساد ار ن( )GISویدئو کنفرانس) و
خانم قدسی نژدی (تار ساد ار ن)GIS
حوزه ستادی وزارت نیرو:

دفتر فناوری اطبعات و آمار :خانمها
یهستانی میفری (ننييتل شفيي فساوري

اطال ات و آنار) فالح (رئ س گيوه آنار و
اطال ات آب و اديژي) و پورآیم
(تار ساد نسئيل گيوه آنار و اطال ات آب
و اديژي) و آقا بختیار (تار ساد گيوه
آنار و اطال ات آب و اديژي)

جدت ارائه سيويس به و ارت د يو آناشه دمايسن
 -0شفيي فساوري و ارت د يو دسبت به بيدانه ريزي و
ساناده اييام SDI
هماهسگ بيگزاري شوره آني
(سا نام دقشهبيشاري) با يتيداي ناشر تخصص و
سا نام دقشه بيشاري اقنام دماين
 -5جلسه آيسنه شر هفيه پاياد فيورشين ناه سال  55شر
يک ا يتتهاي آب و فاضالب بيگزار يش.

 )13ابالغ دظامدانه اطال ات نکاد
ارشيبدشتناه 55
 )14ا مال دظيات ا الم نه شر سسن راهبيشي و يوع نيحله
تصييب و ابالغ سسن
 )12ا الم دظيات يتت هاي ناشرتخصص شر خصيص
اووييتبسني و نادبسني اسساش ذتي نه شر سسن راهبيشي
(پ يست) تا رو چدار سبه تاريخ  19ارشيبدشت ناه
 بيرس و جمعبسني دظيات سسن چشمادنا و )16ارسال اطال ات پايه نيجيش شر يتتها و نياشيياي
بيدانااه راهباايشي فساااوري اطال ااات نکاااد
نيبيط به آمها تا پايام نام تمنين نه (ارشيبدشتناه
و ارت د يو
(پ يودانه ماره  50/22525/222نيرخ ))50/12/22
 ارائه گزارش وضع ت نيجيش )19بيگزاري دشست جدت اسيفاشه ا تريب ات يتت تياد ي
 اووييتبسني اقنانات آت(راه ادنا ي ساناده  )WebGISو ننيييت نسابع آب (راه
 تباشل دظي بياي راهادنا ي پيتال اطال اتادنا ي نيتز تباشل اطال ات نکاد ) تا قبل ا بيگزاري نکاد
هفنهم ن دشست تارگيوه
 )10تد ه و ارسال چک و ستهاي ار ياب و اسيادنارشسا ي
اسساش نيجيش تيسط حي ه سياشي تا پايام ارشيبدشتناه
55
 )15راهادنا ي پيتال اطال ات نکاد به صيرت پايليت تا
پايام ديييرناه  55تيسط هي يک ا يتتهاي ناشر با
گامهاي  .1تع ن و ا الم سه تا پسج اليه اطال ات به

همياه ف لنهاي نيرش دظي  .2نشخص تيشم حناقل سه
يتت ا يتتهاي يي نرمي ه جدت ارسال اطال ات
 .3نشخص تيشم نام خارج ا شسييد بيشم
سيويسهاي اطال ات يتتهاي نسيخب (نيارش 3- 1
تا پايام ارشيبدشت ناه)  .4بيرس اديخاب و تد ه بسيي
نساسب بياي ا يياک گذاري سيويس و شاشه
 )22اسيفاشه ا خننات نشاور شر يتتهاي ناشرتخصص
بياي پ شبيش سييع اقنانات شر حي ه فساوري اطال ات
نکاد
 )21اسيفاشه ا  Trelloبه سيام ابزار ننيييت پيوژه با آشرد
يي
https://trello.com/b/GgTj59lG/moe
اقنانات نسيسب به هييک ا يتتها باين شر اين بسيي
ثبت نه و شر هي نيحله ا ادرام تار بيو رساد گيشش.
اين تابلي شر جلسات آت تارگيوه جدت اطالع ا اقنانات
ادرام نه نيرش اسيفاشه قيار خياهن گيفت.
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری

انرژی برق (ساتبا) :آقااي خااشم بيوجايشي
(تار ساد تغ يات اقل م و شفيي نح ط يست)
شرکت توانیر :خانمها نیکپور و علی نور
(تار ساد نسيول و تار ساد  )GISو آقا

جلسه هفدهم
55/23/19

بییفاطمه (نسيول  GISتي يع بيق)
شرکت مدیریت منابع آب ایران :آقا
حائر (ري س گيوه س سيم هاي اطال ات
شفيي فساوري اطال ات و تيسعه تحيل اشاري)
شرکت مهندسی آب و فاضالبب کشالور:

آقا محردبی (تار اساد GISشفياي فانآوري
اطال ات و تيسعه شووت اوکييود ک)

 -1پ شدييس شسييراوعمل "ار ياب و بدبيش نسيمي" تا پايام
خيشاش  55تد ه يش.
 -2پ يو دانه ماره  50/22525/222به تاريخ 50/12/22
نبس بي شرخياست دقشهها و اطال ات پايه يتيداي
 بيرس ا گاازارش اقاانانات ادرااام اانه شرناشرتخصص و يتيداي يينرمي ه و تکم ل جنول
يتيداي ناشر تخصص با تيجه به نصايبات
نياشييا پ يست آم يتيدا حناتثي تا اول ت يناه  55دسبت به
تارگيوه شر دشست گذ يه
تکم ل جنول و ارسال آم اقنام دمايسن.
 يح جزئ ات طيح پيوژه پايليت پيتال -3يتت نحييم تياد ي بخش تي يع و يتت نحييم نسابع اطال ات نکاد و بيرس دظيات
آب دسبت به ارسال اطال ات شرخياسي اقنام دمايسن (پايام
خيشاش .)55
 -4پ شدييس طيح پيوژه پايليت شرگاه اطال ات نکاد

شرکت تولید نیروی برق حرارتی :آقرا
گلشن روغیی ( رئ س گيوه آنار و اسساش)
حوزه ستادی وزارت نیرو:

دفتر فناوری اطبعات و آمار :خانمها

و ارت د يو شر نس ي  FTPبارگذاري گيشش تا شر دشست آت
نيرش بحث و بيرس قيار گ يش.
 -2دشستهاي ذيل نامبسني و بيگزار گيشدن:



جلسه اوزانات انس ي فساوري اطال ات نکاد
با حرير دمايسنگام يتتهاي ناشر به همياه
تار ساسام و نشاورام حي ه انس ت جدت
بيرس پ ش دييس سسن انس ت فساوري
اطال ات نکاد



دشسي بمسظير ارائه طيح پايليت پ اشهسا ي
آ نايش گيين نل شر يتت تي يع اسيام
نيتزي و ديسيام اصفدام



دشسي بهنسظير بيرس اطال ات نکاد شر
حي ه اديژيهاي ترنينپذيي تيسط ساتبا و با
حرير دمايسنگام نحييم يتت تياد ي (اديقال
فيق تي يع و تي يع)

یهستانی میفری (ننييتل شفيي فساوري

اطال ات و آنار) فالح (رئ س گيوه آنار و
اطال ات آب و اديژي) و آقا

بختیار

(تار ساد گيوه آنار و اطال ات آب و اديژي)
مشاورین :آقایا

یرخشا

(ننيي انل

يتت ادنيشمسن هي مسن نادا) جاللیفر
(تار ساد ار ن )GISو خانم قدسی نژدی
(تار ساد ار ن)GIS
سازمان

نقشهبرداری

کشور:

پیرمردی (حي ه رياست سا نام)

آقا

 دشسي با يتت ندسنس آب و فاضالب
جدت بيرس تريب ات نيفق شر ن سه راه-
ادنا ي س سيم  GISتحت وب
 -6چاپ و اديشار تياب " افزايش بديهوري فيايسنهاي
صسعت بيق به تمک  " GISجدت اسيفاشه شر صسعت اقنام
گيشش.
 -9بمسظير ادرام فا هاي بعني و پ اشهسا ي طيح گيين
نل شر سطح صسعت آب و بيق ط دانهاي به سا نام
دقشهبيشاري تشير اين نيضيع نرنشا پ گ يي يش.

