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 دوره برای چه افرادی است؟

های فعال ها و شرکتسازمان GISبا هدف ارتقای دانش تخصصی کارشناسان این دوره 

-در صنعت ژئوماتیک، طراحی شده است. مخاطبان این دوره، شامل افراد زیر می

  باشند:

هاها و شرکتسازمانGISکارشناسان  

GISمشاوران و مربیان 

باتوجه به رشد بسیار سریع تکنولوژی موبایل و کوچک شدن اندازه سنسورها و 

ها های موبایل در سازمانها، نیاز به توسعه ابزارها و سامانهافزایش روبه رشد آن

 شود.تر از پیش، احساس میروز به روز، بیش
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 ساعت موضوع ردیف

 1 با سامانه مکان محور ییآشنا 1

 JAVA 2 یسینوبر زبان برنامه یمرور 2

 8 دیاندرو یسینوبرنامه 3

 SQLite 4با  یداده مکان گاهیپا 4

 2 نقشه شینما یبرا وب صفحه یطراح 5

 15 و انتشار اپلیکیشن Mobile GIS یها تیقابل یساز ادهیپ 6

 32 زمان کل دوره
 

  

 محتوای دوره

به منظور  ،تمرکز اصلی این دوره، آموزش تخصصی موضوعات کلیدی و پر اهمیت

کنندگان در دوره، عالوه بر باشد. شرکتها میها و شرکتسازمان GISتقویت تیم 

پایه  Mobile GISاندازی یک یادگیری اصول و مبانی و مفاهیم، به کار عملی جهت راه

برای این دوره به  GISPlusپردازند. سرفصل پیشنهادی به صورت گام به گام می

 باشد:صورت زیر می

 

  خواه تواند به دلکنندگان، میها با توجه به سطح مهارت شرکتزمان آنسرفصل دوره و

 مشتری، تنظیم شود.

  باشد.نفر می 10به منظور افزایش کیفیت دوره، ظرفیت هر کالس حداکثر 

 در ادامه آورده شده است. ،جزئیات سرفصل هر ردیف 

 اه مشتری، تنظیم شود.وختواند به دلمی ،سرفصل دوره از لحاظ فنی  



 

  
 با سامانه مکان محور ییآشنا

 ساعت 1

 بر یمرور GIS 

 یریکارگهب یها روش  GIS 

 لیموبا شنیکیاپل دیتول یهابر روش یمرور 



 

  
 JAVA یسینوبر زبان برنامه یمرور

 ساعت 2

 یسیبا زبان برنامه نو ییآشنا JAVA 

 یو راه انداز نصب JAVA 



 

  

 دیاندرو یسنویبرنامه
 ساعت 8

  یاندازنصب و راه  

 دیعامل اندرو ستمیبا س ییآشنا 

 یاندازو راه نصب Android Studio 

 دیپروژه اندرو ساخت 

 ساز هیشب یاندازو راه نصب  Genymotion 

 یسینو برنامه 

 دیاندرو یرابط کاربر یطراح(UI) 

 با کار Activity ها 

 دیدر اندرو هافرگمنت 

 یواسط کاربر یطراح Mobile GIS 



 

  
 SQLiteبا  یداده مکان گاهیپا

 ست؟یچ یداده مکان گاهیپا 

 یمعرف  SQLite 

 یاندازراه  SQLite 

 داده در گاهیپا ساختار  SQLite 

 داده گاهیپا جادیا 

 اطالعات رهیداده و ذخ گاهیبا پا ارتباط 

 ساعت 4



 

  

 نقشه شینما یصفحه وب برا یطراح
 ساعت 2

 مروری بر طراحی صفحات وب 

 HTML 

 CSS 

 JavaScript 

 jQuery 

 طراحی صفحه نمایش نقشه 



 

  

  Mobile GIS یها تیقابل یساز ادهیپ
 ساعت 15

 بر یمرور OpenLayers 

 هاتیبر قابل یمرور 

 نقشه شینما OSM 

 سینقشه از سرو شینما  WMS(یهانقشه 

 (یاختصاص

 نقشه یبر رو ماتیترس 

 نقشه یبر رو یریگاندازه 

 یسینوبرنامه  Mobile GIS 

 دینقشه وب در اندرو شینما 

 و نقشه وب دیاندرو تعامل 

 دینقشه وب در اندرو شینما 

 و نقشه وب دیاندرو تعامل 

 نقشه یمکان بر رو ثبت 

 نقشه یهاهیداده ها و ال یو جو بر رو پرس 

 کار با آموزش GPS دیاندرو یسینودر برنامه 

 یابیریمس  



 

 هدف دوره  

دپارتمان آموزشی شرکت بهین رایانش آزاد  ،GISPlusسایت 

در حوزه تیم این شرکت پس از یک دهه فعالیت باشد. می

های های اطالعات مکانی به سازمانتولید و فروش سامانه

های بزرگ و متوسط، به این نتیجه رسید،  آنچه دولتی و شرکت

در کشورمان به درستی  GISکه باعث شده استفاده از مزایای 

محقق نشود، عدم  GISپذیر نباشد و بازگشت سرمایه امکان

شد. لذا این شرکت با بامی های دولتیپرسنل سازمانآموزش 

هدف آموزش جامعه و تواناسازی آن در استفاده از فناوری 

-پایه 1394را در آذر ماه  GISPlusاطالعات مکانی، سایت 

های اطالعات مکانی به گذاری نمود و اقدام به آموزش سامانه

 نمود. Mobile GISو  Web GISخصوص در دو حوزه 

 GISی کارشناسان هدف از برگزاری این دوره، تواناساز

دستیابی به اشراف اطالعاتی به  جهتها ها و شرکتسازمان

برداری از تکنولوژی روز در استفاده از مزایا و بهرهمنظور 

 باشد.می GISهای قابلیت

 مشاوره رایگان

09030341808 03137789606 

 

 اگر برای برگزاری این دوره به اطالعات بیشتری نیاز دارید، با ما تماس بگیرید.



 برخی از 

 مشتریان
 شرکت ملی

 خیز جنوبمناطق نفت
 گاز ایرانشرکت ملی 

 شرکت آپسیس

 گاز شرکت 
 خراسان شمالی

 مدیریتشرکت 
 اکتشافات نفت 

 شهرداری شیراز

 آبفا سنندج آبفا شهرکرد آبفا بندرعباس آبفا مشهد

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان 

 سمنان

 شهرداری بوشهر

 اداره منابع طبیعی
 کهکیلویه و بویراحمد

  یشرکت معدن
 گلگهر یو صنعت

دانشگاه صنعتی 
 اصفهان

 شهرداری جم

 شرکت نوساز محاسب شهرداری خسروشاه

 اندبرده های ما بهرهها، دانشجویان دهها دانشگاه مطرح کشور نیز از آموزشسازماناین افزون بر 

 مشاهده همه مشتریان
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 صورت بسته آموزشی موجود استاین دوره، به

 اطالعات بیشتر

بسته 

 آموزشی
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 GISPlusمعرفی گروه 

 تیشروع به فعال 1394از آذر ماه سال  ،یمکان یهایبا هدف گسترش دانش فناور GISPlusگروه 

مطرح کشور، در  یهاسال تجربه در پروژه 10 بیش از گروه با داشتن نیا گذارانبنیان نمود. هم اکنون

مختلف  یبر بسترها یاطالعات مکان یهاسامانه یاندازآموزش و راه ،یسیمشاوره، برنامه نو نهیزم

(WebGIS  وMobileGISدر حال فعال )باشندمی تی. 

 

 رسالت ما

 یهمه افراد جامعه با استفاده از اطالعات مکان یتواناساز

 آموزش

 Web GIS  وMobile GIS 

 مشاوره

 های اطالعات مکانیسامانه

 سازیطراحی و پیاده

Web GIS  وMobile GIS 

 ما خدمات

 یادگیری و مشاوره را شروع کنید

 میبه شما کمک کن یاطالعات مکان ی سامانهسازادهیو پ یریادگیمشاوره،  یتا برا میاآماده
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 معرفی شرکت بهین

Web GIS 

 بی نقشه به راه نزنید

منـــدراهکـــارهای مکان  

Mobile GIS 
سال  سهامی خاص(،  در  سب و کارها و  1392شرکت بهین رایانش آزاد ) سازی ک با  همت چند تن از متخصصین با تجربه و با هدف توانمند

گذاران آن بیش از یک دهه پیشنینه موفق جامعه با استفاده ازفناوری  اطالعات مکانی تاسیس گردید. اگرچه شرکت، جوان است و نوپا اما بنیان

 برراشررررنررد.پرررو ه هررای بررور  کشررررور در زمرریررنرره سررررامررانرره هررای اطررالعررات مررکررانرری را دارا مرریدر 

سی رایانش آزاد  شد که بنیانیکی از مباحث نو در دنیای تکنولو ی می (Open Computing)به انگلی ستندبا شرکت به آن عالقمند ه  .گذاران 

سرآغاز نام خود نهادیم تا همواره کارها را به  بهین سانیم و اینرا در  شکل به انجام بر نام نهادیم. ما را به ” بهین رایانش آزاد“گونه خود را بهترین 

رویکرد خروج از انحصارگرایی و دسترسی آزاد به اطالعات و ابوارها، ما راهکارهای خود را بر پایه با  صدا بونید.” شرکت بهین“صورت خالصه 

شتیبان نگرش و اندیشه متنیه میارا (Open Source)به انگلیسی باز دنیای متن ستفاده از کنیم و همواره پ باز هستیم. ما می خواهیم جامعه را با ا

 اطالعات مکانی، توانا کنیم. ما دو کار انجام می دهیم:

  آموزش و مشاورهWeb GIS  وMobile GIS   پیاده سازیWeb GIS  وMobile GIS 

ترین باز، مهمجامعه و نیو توسعه سامانه های اطالعات مکانی وب و موبایل با استفاده از رویکرد متنها و سایر افراد هم اکنون آموزش سازمان

باز های اطالعات مکانی متنسامانه. این شرکت در زمره معدود شرکت هایی است که در کشور، باشندهای متخصصین این شررررکت میفعالیت

 توسعه داده است. (OGC)آزاد مکانی را با استفاده از استانداردهای کنسرسیوم 

 محصوالت شرکت بهین

 بهسام
 سامانه اطالعات مکانی تحت وب

Web GIS 

 بهپو
 سامانه اطالعات مکانی تحت موبایل

Mobile GIS 

 شرکت بهین راهکارهای

 رهیار
 سامانه برداشت

 اطالعات معابر و شهر 

 رهپو
 سامانه برداشت 
 خرابی آسفالت معابر

 یارترافیک
 سامانه نظارت بر 
 پرسنل میدانی

 

 بهبین
 گوارش سامانه 

 مشکالت شهری

 شهرپو
 سامانه ثبت وقایع ترافیکی

 و تصادفات 
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