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 دوره برای چه افرادی است؟

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

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

  باشند:می

 
 هاسازمان GISمدیران 

 هاها و شرکتسازمان GISکارشناسان 

 GISمشاوران و مربیان 

های اخیر، نویسی دنیاست که در سالهای برنامهترین زبانپایتون یکی از آسان

داشته است. یادگیری این زبان  GISنویسی های خوبی در زمینه برنامهپیشرفت

را شروع کنند  GISنویسی خواهند به تازگی برنامهنویسی برای افرادی که میبرنامه

 شود.به شدت پیشنهاد می

 درباره پایتون بیشتر بدانید... 

 

رایگانآموزش   

http://gisplus.ir/category/python/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت موضوع ردیف

 Web GIS 2و  GISمبانی و مفاهیم  3

 PostgreSQL 0با استفاده از  یمکان داده گاهیپابرپاسازی  2

 GeoServer 0انتشار نقشه در وب با استفاده از  3

 MapServer 0انتشار نقشه در وب با استفاده از  0

 30 زبان پایتوندستور و  Webنویسی تحت برنامه 5

 30 با پایتون Web GISنویسی برنامه 0

 52 زمان کل دوره
 

  

 محتوای دوره

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

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

 Web GISاندازی یک سامانه یادگیری اصول و مبانی و مفاهیم، به کار عملی جهت راه

ه برای این دور GISPlusپردازند. سرفصل پیشنهادی پایه به صورت گام به گام می

 باشد:به صورت زیر می

 

 خواه تواند به دلکنندگان، میها با توجه به سطح مهارت شرکتسرفصل دوره و زمان آن

 مشتری، تنظیم شود.

  باشد.نفر می 39به منظور افزایش کیفیت دوره، ظرفیت هر کالس حداکثر 

 در ادامه آورده شده است. ،هر ردیف جزئیات سرفصل 

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



 

  
 Web GISو  GIS میو مفاه یمبان

 ساعت 2

 بر یمقدمه ا GIS 

 چرا GIS تحت وب 

 یمعمار  Web GIS 

 سمت  یسینوبرنامه یهازبانServer 

 سمت  یسینوبرنامهClient 

 یسازادهیپ یهاروش  Web GIS 

 متن باز 

 یتجار 

 باز چرا متن 



 

  
 PostgreSQLبا استفاده از  یمکان داده گاهیپا

 ساعت 0

 ست؟یچ یداده مکان گاهیپا 

 یمعرف  PostgreSQL 

 یاندازو راه نصب  PostgreSQL 

 داده در گاهیساختار پا یاجمال مرور  PostgreSQL 

 در یمکان یهابا داده کار  PostgreSQL 

 یو راه انداز نصب  PostGIS 

 یداده مکانگاهیپا جادیا 

 دادهگاهیبه پا یمکان یهاداده ورود 

 دادهگاهیاز پا یمکان یهاداده خروج 

 بر توابع مکانمند  یمرورPostGIS 



 

  

 GeoServerانتشار نقشه در وب با استفاده از 
 ساعت 0

 یمعرف  GeoServer 

 انتشار نقشه در وب یمکان یانداردهاتبا اس ییآشنا 

 یاندازو راه نصب  GeoServer 

 از هیال کی انتشار Shapefile 

 از هیال کی انتشار  PostgreSQL 

 با ییو آشنا یمعرف  SLD 

 هاهیال یدهلیو استا یکارتوگراف 



 

  
 MapServerانتشار نقشه در وب با استفاده از 

 یمعرف  MapServer 

 یاندازو راه نصب  MapServer 

 با ییو آشنا یمعرف  Mapfile 

 از هیال کی انتشار  Shapefile 

 از هیال کی انتشار  PostgreSQL 

 هاهیال یدهلیو استا یکارتوگراف 

 ساعت 0



 

  

 Webتحت  یسیبرنامه نو 
 ساعت 30

 میو مفاه یمبان   Web 

 HTML 

 CSS 

 JavaScript 

 jQuery 

  و مفاهیم پایتونمبانی 

 معرفی پایتون 

 آشنایی با برنامه نویسی پایتون 

 آماده سازی محیط برنامه نویسی 

 سمت یسینوبرنامه  Server 

  مروری بر معماریModel View Controller 

 چارچوب آموزش Django 



 

  

 Web GIS یسیبرنامه نو 
 ساعت 30

  مروری بر کتابخانه هایGIS  درPython 

  آشنایی با افزونه مکانیGeoDjango 

  آشنایی با کتابخانهOpenLayers 

  ساخت و ایجاد یک پروژهWebGIS با قابلیت: 

 های پایه نمایش انواع الیهOSM  وBing 

 گیری طول و مساحتاندازه 

  ترسیمات نقطه، خط، چندضلعی 

  سازی ترسیماتذخیره 

   خروجیShapefile از ترسیمات 

  هددای کدداربران و تعددین سددطو    مدددیریت نقددش

 دسترسی

 



 

 هدف دوره  

دپارتمان آموزشی شرکت بهین رایانش آزاد  ،GISPlusسایت 

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

های های اطالعات مکانی به سازمانتولید و فروش سامانه

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

در کشورمان به  GISآنچه که باعث شده استفاده از مزایای 

محقق  GISپذیر نباشد و بازگشت سرمایه درستی امکان

باشد. لذا می های دولتینل سازمانپرسنشود، عدم آموزش 

این شرکت با هدف آموزش جامعه و تواناسازی آن در 

را در آذر  GISPlusاستفاده از فناوری اطالعات مکانی، سایت 

های گذاری نمود و اقدام به آموزش سامانهپایه 3300ماه 

 Mobileو  Web GISاطالعات مکانی به خصوص در دو حوزه 

GIS .نمود 

رگزاری این دوره، تواناسازی مدیران و کارشناسان هدف از ب

GIS دستیابی  جهتهای خصوصی های دولتی و شرکتسازمان

 Webسازی و استقرار به اشراف اطالعاتی به منظور پیاده

GIS  در سازمان میدر کوتاهترین زمان و کمترین هزینه-

 مشاوره رایگان باشد.

90939303090 93337700090 

 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
 بویراحمدکهکیلویه و 

  یشرکت معدن
 گلگهر یو صنعت

دانشگاه صنعتی 
 اصفهان

 شهرداری جم

 شرکت نوساز محاسب شهرداری خسروشاه

 اندهای ما بهره بردهدانشجویان دهها دانشگاه مطر  کشور نیز از آموزشها، سازماناین افزون بر 

 مشاهده همه مشتریان

http://gisplus.ir/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/


 صورت بسته آموزشی موجود استاین دوره، به

 اطالعات بیشتر

بسته 

 آموزشی

http://gisplus.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86/
http://gisplus.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86/


  

 دانلود فیلم رایگان

http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/
http://gisplus.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-web-gis-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA/


 

 

  
 GISPlusمعرفی گروه 

 تیشروع به فعال 3300از آذر ماه سال  ،یمکان یهایبا هدف گسترش دانش فناور GISPlusگروه 

مطر  کشور، در  یها سال تجربه در پروژه 39 بیش از گروه با داشتن نیا گذارانبنیان نمود. هم اکنون

مختلف  یبر بسترها یاطالعات مکان یها سامانه 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

http://www.gisplus.ir/
http://gisplus.ir/consultation/


 

 

 معرفی شرکت بهین

Web GIS 

 بی نقشه به راه نزنید

مندددد راهکدددارهای مکان  

Mobile GIS 
با  همت چند تن از متخصصین با تجربه و با هدف توانمندسااز  کساو و کارهاا و     2931شرکت بهین رایانش آزاد )سهامی خاص(،  در سال 

گذاران آن بیش از یک دهه پیشنینه موفا    بنیانجامعه با استفاده ازفناور   اطالعات مکانی تاسیس گردید. اگرچه شرکت، جوان است و نوپا اما 

 باشاااااند. در پااااارویه هاااااا  بااااانر  کشاااااور در زمیناااااه ساااااامانه هاااااا  اطالعاااااات مکاااااانی را دارا مااااای       

 .گذاران شرکت به آن عالقمناد هساتند   باشد که بنیان یکی از مباحث نو در دنیا  تکنولوی  می (Open Computing)به انگلیسی رایانش آزاد 

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

ه رویکرد خروج از انحصارگرایی و دسترسی آزاد به اطالعات و ابنارها، ما راهکارها  خود را بار پایا  با  صدا بننید.” شرکت بهین“صورت خالصه 

باز هستیم. ما می خواهیم جامعه را با اساتفاده از   کنیم و همواره پشتیبان نگرش و اندیشه متن ارایه می (Open Source)به انگلیسی باز  دنیا  متن

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

  آموزش و مشاورهWeb GIS  وMobile GIS    پیاده سازWeb GIS  وMobile GIS 

ترین  باز، مهم ها و سایر افراد جامعه و نین توسعه سامانه ها  اطالعات مکانی وب و موبایل با استفاده از رویکرد متن هم اکنون آموزش سازمان

باز  ها  اطالعات مکانی متن سامانه. این شرکت در زمره معدود شرکت هایی است که در کشور، باشند ها  متخصصین این شااارکت می فعالیت

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

 محصوالت شرکت بهین

 بهسام
 مکانی تحت وبسامانه اطالعات 

Web GIS 

 بهپو
 سامانه اطالعات مکانی تحت موبایل

Mobile GIS 

 شرکت بهین راهکارها 

 رهیار
 سامانه برداشت

 اطالعات معابر و شهر 

 رهپو
 سامانه برداشت 
خرابی آسفالت 

 معابر

 یارترافیک
 سامانه نظارت بر 
 پرسنل میدانی

 

 بهبین
 گنارش سامانه 

 مشکالت شهر 

 شهرپو
 سامانه ثبت وقایع ترافیکی

 و تصادفات 

 www.BehinLabs.com 7379 790 2979 792-96693373 با ما در ارتباط باشید:

http://www.BehinLabs.com

