
 
 
 
 

 

 نویسی دانشفرم 

   -F-Q کذ مذرک: 

  دوویرایش:

 صفحه:

 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران

 شركت آب منطقو اي كرمانشاه

 

 

 

 

 :شــعنوان دان 
 

یاتی  هختصات،هکاى درتثذیلهپز( افشارگَتال )ًزمافشارّای ًَیي استفادُ اس ًزم

 ٍ در ًتیجِ تسزیع در پاسخگَیی تِ استعالهت 

            
 

 :نام و نام خانوادگی ارائه دهنذه دانش
 

 هسعَد حسیي پَر   
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 نویسی دانشفرم 

   -F-Q کذ مذرک: 

  دوویرایش:

 صفحه:

 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران

 شركت آب منطقو اي كرمانشاه

 مشخصات ارائه دهنذه دانش

    هسعَد حسیي پَر :م و نام خانوادگیان
کارشٌاس سهیي شٌاسی ٍ  )رشته و مقطع تحصیلی(:تحصیالت

      صئَتکٌیک
  محل خذمت :  

  کزهاًشاُ

 رسوی : نوع استخذام                                                                                             ٍ طزحْای سٍدتاسدُ هزدهی هذیزهشارکتْای:سازمانی پست              طزح ٍ تَسعِ واحذ سازمانی :
  

 عنوان دانش :

یجِ تسزیع درپاسخگَیی تِ یاتی ٍ در ًت هختصات، هکاىدرتثذیل هپز(  افشار گَتال )ًزمافشارّای ًَیي  استفادُ اس ًزم

  استعالم ّا

 صورت مساله:
تزرسی ٍ تثذیل هختصات ٍ هکاى یاتی سزیع ٍ صحیح طزحْای استعالم شذُ اس شزکت آب هٌطقِ ای کزهاًشاُ در گذشتِ 

تا صزف سهاى سیاد ٍ اًجام هکاتثات جْت تثذیل ٍ ارائِ هختصاتی کِ تتَاى تا آى تذاخل ٍ یا عذم تذاخل تا طزحْای 

      هطالعاتی ٍ اجزایی شزکت را تعییي ًوَد هَاجِ تَد.  

 شرح :
تزرسی ٍ پاسخ تِ استعالهات ساسهاًْا شزکتْا ٍ ادارات تا تَجِ تِ حجن ٍ تعذاد ٍ ًیش هْلت سهاًی اعالم شذُ ًیاسهٌذ 

افشارّای ًَیٌی دارد کِ اهکاى پاسخگَیی ٍ تزرسی هَضَع را در اسزع ٍقت فزاّن  ِ راّکار هٌاسة ٍ استفادُ اس ًزمارائ

تاشذ  هی (GLOBALMAPER)افشار تثذیل ٍ تعییي هختصات گلَتال هپز ی ًَیي در ایي خصَص ًزمآٍرد . یکی اس ًزم افشارّا

شَد ٍ کوک  کِ در حال حاضز تَسط ایٌجاًة شٌاسایی ٍ در هذیزیت هشارکتْای هزدهی ٍ طزحْای سٍدتاسدُ تکار تزدُ هی

ٍ تعییي تذاخل ٍ یا عذم تذاخل تا طزحْای اتی دقیقتز ی  شایاًی  تِ تزرسی ٍ تثذیل ٍ تعییي هختصات ٍ در ًتیجِ هکاى

                 هطالعاتی ٍ اجزایی شزکت در اسزع ٍقت یاری ًوَدُ است .
 نتایج/دستاوردها و مخاطبان:   

تسزیع در تزرسی ٍ ارائِ پاسخ تِ ساسهاًْا، شزکتْا ٍ ادارات استاى ٍ در ًتیجِ رضایت آًْا ٍ ًیش اشخاص هزتثط تا 

  .در هکاتثات آًاى اس ارائِ پاسخ ایي شزکت در اسزع ٍقت طزحْای هٌذرج

      .اس خزداد هاُ سال جاری )امکان پیاده سازی در شرکت(:زمان و مکان

یاتی ٍ  ّای ًَیي تعییي ٍ تثذیل هختصات ًقاط جْت هکاىافشار ًزم منابع و مراجع/ پیشنهاد برای مطالعه بیشتر:

 .جْاًیت ًقاط در سیستوْای تعییي هختصات تزداش

 

 تاریخ و امضاء


