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همکاران و اعضای اصلی شرکت

سمتدانشگاهتحصیلیمدرکرشتهنام

مدیر شرکت دانشگاه تهراندکتری تخصصیGISژادعشورندکتر غدیر
و مدیر تیم کارتوگرافی

دانشجوی دکتریGISسعید رحیمی
اوتاگو دانشگاه 

GISمدیر تیم نیوزلند

مدیر تیم سنجش از دوردانشگاه تهراندانشجوی دکتریسنجش از دورسهام میرزایی

مدیر تیم شهرسازیدانشگاه تهراندکتری تخصصیریزی شهریبرنامهیدکتر علی حسین



همکاران و اعضای اصلی شرکت

سمتدانشگاهیمدرک تحصیلرشتهنام

دکتر مهدی رمضان زاده
ریزی برنامه 

روستایی
دانشگاه تهراندکتری تخصصی

ایی برنامه ریزی روستمدیر تیم 
و گردشگری

کارشناسیبردارینقشهوحید محمدپور
آزاد دانشگاه

اسالمی
نیبرداری زمیمدیر تیم نقشه

مشاور سنجش از دوردانشگاه تهراندانشجوی دکتریسنجش از دورمهرداد جیهونی

GISمشاور و کارشناس دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدRS & GISهادی پاک طینت



وابسته شرکتهمکاران 

سمتدانشگاهیمدرک تحصیلرشتهنام

عشورنژادانیس
،ITمهندسی 

ای مدیریت سیستم ه
اطالعاتی

انفورماتیککارشناسپویندگان دانشکارشناسی ارشد

رضا باقری 
گرمارودی

کارشناسیبردارینقشه
آزاد دانشگاه

اسالمی
نیبرداری زمینقشهکارشناس 



(آماده سازی نقشه های پایه)خدمات قابل انجام 

جهت وروود و بکارگیری در ( 1:2000)و شهری ( 1:500)کادستر آماده سازی نقشه های •

GISمحیط 

(1:25000و 1:50000)آماده سازی و گردآوری نقشه های پایه محیطی •

(1:2500و 1:5000)آماده سازی و گردآوری نقشه های پایه توپوگرافی •

تهیه نقشه های آماری و تحلیلی•

تهیه مدل های رقومی عوارض و ارتفاع•

تهیه نقشه ها و کروکی های استاندارد جهت بازدیدهای دوره ای•

آماده سازی و تهیه تصاویر ماهواره با قدرت تفکیک مکانی باال•



(ITبرنامه نویسی و )خدمات قابل انجام 

طراحی، پیشنهاد و برنامه نویسی برنامه های کاربردی کامپیوترهای رومیزی•

طراحی، پیشنهاد و برنامه نویسی برنامه های کاربردی موبایل•

پیاده سازی نقشه ی عوارض در محیط موبایل و تبلت به همراه راهنما•

طراحی، پیشنهاد و برنامه نویسی برنامه های کاربردی تحت وب•

مشاوره و اجرا در زمینه نصب، راه اندازی و ارتقا سرور•



(بررسی تجربه دیگران و نیازهای آتی)خدمات قابل انجام 

بررسی تجربه دیگران در زمینه های گوناگون•

GISبررسی وضعیت موجود سازمان ها و دستگاه های اجرایی در زمینه تکنولوژی ها نو و •

ارایه پیشنهاد و مدل جهت راه اندازی و بکارگیری تکنولوژی های نو•

ارایه مدل های بروزرسانی داده•

•SDI



(دستورالعمل ها و استانداردها)خدمات قابل انجام 

بررسی وضعیت پراکنش تجهیزات و منابع•

بررسی وضعیت پراکنش مشکالت و خدمات•

نها در خدمت بررسی شرایط محیطی، اقلیمی و اقتصادی و ساختار جمعیتی ساکنین و تاثیر آ•

رسانی

بعدی3پردازش های •

(و سیلزمین لغزش زلزله، روانگرایی، )بررسی میزان ریسک در سناریوهای تهدید •

مدیریت ریسک و بحران•

(طبیعی و انسانی)شبیه سازی شرایط در بحران •

پدافند غیرعامل و برنامه ریزی •



(تصمیم گیری و تصمیم سازی)خدمات قابل انجام 

SDSSبرقراری سیستم های پشتیبان تصمیم مکانی •

مکان یابی تجهیزات و سازها با توجه به استانداردها و معیارهای موجود•

مکان یابی تجهیزات و سازها با توجه به استانداردها و معیارهای پدافند غیرعامل•

ها گوناگونتعیین معیار و شاخص سازی برای تصمیم گیری در زمینه های بررسی عملکرد واحد•



آموزش

آموزش وروود اطالعات•

آموزش گزارش گیری برای کارشناسان واحدهای سازمان•

آموزش گزارش های مدیریتی•

آموزش نیروهای بروز رسان•

آموزش مقدماتی پیمانکاران و همکاران سازمان ها•

GISآموزش نحوه ارایه فعالیت های •

بعدی3آموزش آماده سازی، پردازش و نحوه ارایه گزارش های •

بعدی3آموزش طراحی در محیط •


