
 یلاعت همسب

 یملید يروبص ياقآ بانج-نارهت يرادرهش ینارمع و ینف مرتحم نواعم

 نارمع و ینف هزوح تیفافش عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمودودون هسلجتروص :عوضوم

 نارهت يرادرهش

مارتحا و مالس اب

98/09/16خروـم هبنش زور دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمودودون

 تسرپرس يرفعج ياقآ بانج ،ینارمع و ینف تنواعم ناریدم و یلاعبانج روضح اب

 داـصتقا و یلاـم تـنواعم ناگدـنیامن و تیریدـم دوبهب و درکلمع یبایزرا لک هرادا

 قـفاوت دروم ریز دراوم و دش رازگرب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس و يرهش

 رداص ار تاقفاوت نیا ندش ارجا يارب مزال تاروتسد تسا دنمشهاوخ .تفرگ رارق

:دییامرف

 هـک دوش يریگیپ ياهنوگهب ینارمع و ینف عماج هناماس يزادناهار دش ررقم-1

 قـطانم هـیلک رد یـنارمع و ینف هزوح ياهتیعضو تروص هیلک99لاس يادتبا زا

.دوش رداص یکینورتکلامامت تروصهب يرادرهش هعبات ياهدحاو و هناگ22

 رد نارـهت يرادرهش اب يراکمه یضاقتم ناراکنامیپ هیلک تسرهف دش ررقم-2

 در تــلع ،تیحالــص در اــی دــییات ریــظن یتاــیئزج هارــمه هــب یــنارمع و ینــف هزوــح

 و تیحالــص یــسررب يدــنبناــمز و تیحالــص یــسررب ياــههــماننــییآ ،تیحالــص

 يور هـتفه ود تدـم فرـظ رثکادـح فـلختم ناراـکنامیپ هایـس تـسرهف نینچمه

.دوش رشتنم ینارمع و ینف تنواعم تیاسبو

 تاـعالطا ،تاـطابترا و تاـعالطا يرواـنف نامزاـس يراـکمه اـب دش ررقم-3

 و راـکنامیپ ،هدـشيزاـسهب تحاسم ،تلافسآ مجح لماش یتایئزج اب رباعم يزاسهب

 رد دـش ررـقم نـینچمه .دوـش رـشتنم موـمع يارـبGIS هـشقن يور يزاسهب هنیزه

 هویـش ،هنیزه ،يرافح یضاقتم ،یناشن لماش يرافح هب طوبرم تاعالطا ،دعب هلحرم

 تروصهبGIS هشقن يور زین زوجم نایاپ و عورش خیرات ،)دقنریغ ای دقن( تخادرپ

.دوش رشتنم یمومع
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 هـک یـنارمع و ینف ياههژورپ هب طوبرم ياههداد نایم تریاغم صوصخرد-4

 رد هـک اـههژورـپ نـیا هـب طوـبرم ياـههداد اب هدشرشتنم تنواعم نیا تیاسبو يور

 هخـسن ياـههداد اـب اـهنآ تریاـغم نـینچمه و تـسا هدش تبث هژورپ لرتنک هناماس

 هـب ینارمع و ینف تنواعم فرط زا هک اههژورپ نیا تفرشیپ نازیم شرازگ بوتکم

 تیاـسبو يور هدـشرشتنم ياـههداد ،ماگ نیلوا رد دش ررقم تسا هدش لاسرا اروش

 هــناهام ياــههزاــب رد و جارختــسا هژورــپ لرتــنک هناماــس زا یــنارمع و ینــف تــنواعم

 ،یـنارمع و ینـف عماـج هناماـس لـماک يزادناهار اب و دعب ماگ رد .دوش یناسرزورهب

.دوش یناوخارف ینارمع و ینف عماج هناماس زا هژورپ لرتنک هناماس تاعالطا

 لرتـنک و یـنارمعو ینـف عماج ياههناماس نایم تریاغم عفر يارب دش ررقم-5

 هــب طوــبرم تاــعالطا لــماک و قــیقد تــبث يارــب تدــمدنلب يزــیرهــمانرب و هژورــپ

 ناگدـنیامن روـضح اـب یـسانشراک مـظنم تاسلج ،یثادحاریغ و یثادحا ياههژورپ

 نامزاــس ،تیریدــم دوــبهب و درــکلمع یباــیزرا لــک هرادا ،یــنارمع و ینــف تــنواعم

 جـیاتن و هدش رازگرب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک و تاطابترا و تاعالطا يروانف

 و ارجا نازیم ات دوش لاسرا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هب بوتکم تروص هب نآ

 ،روکذـم ياههناماس رد تاعالطا تبث دنیآرف صوصخ رد مزال تاحالصا تفرشیپ

.دریگ رارق يریگیپ دروم ینارمع و ینف تنواعم اب هتیمک نیا يدعب تاسلج رد

یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

يریولا یضترم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم سیئر و وضع

نارهت رهش یمالسا ياروش لقن و لمح و نارمع نویسیمک مرتحم ياضعا

نایرهاظم ياقآ بانج-نارهت يرادرهش اروش روما و يرهش هعسوت ،يزیر همانرب مرتحم نواعم

دوجرف ياقآ بانج-نارهت يرادرهش تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

یلعراز ياقآ بانج-نارهت يرادرهش لاوما و یلام مرتحم لکریدم
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یچنوباص ياقآ بانج-اروش روما و نیناوق نیودت لک هرادا مرتحم تسرپرس

 يرفعج ياقآ بانج-تیریدم دوبهب و درکلمع یبایزرا لک هرادا مرتحم تسرپرس
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