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GIS هاترین تصمیمبرای بهترین سازوکارها و دقیق 

 

 در صنعت آب و برق GISروز جهانی  اولین وبینار تخصصی

 9911 ماه آبان 82

 

 

 

 برنامه زمانبندی

 عنوان ردیف
مدت زمان  زمان

 )دقیقه(

 9  2395 الی 2398 ملی  سرود 9

 9 کریم قرآن تالوت 8

 95 2358الی  2395  اطالعات و آمار دفتر فناوریکل مدیر  9

 98 1الی  2358 نیروتحقیقات و منابع انسانی وزیر  معاون 4

 91 1348الی  1  آب و فاضالب  در بخش موفق تجربه 5

 45 98385الی  1348 برق توزیعبخش  درموفق  تجربه  6

7 
 های انرژی بر بسترکاربردهای تخصصی سیستم

Web GIS  وMobile GIS 

 98348الی  98385
95 

 99 99399الی  98348 آب در بخش موفق تجربه 2

 48 99359الی  99399 برق توزیع فوق و انتقالبخش در موفق  تجربه 1

 6 98الی  99359 برق حرارتیدر بخش  موفق تجربه 98

 1 98398الی  98 سازمان نقشه برداری کشور 99

 98 98388الی  98398 اختتامیه 98

 ساعت(4)882 زمان برنامهمدت  99
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 ها در بخش آب و فاضالبفیلم

 ارائه دهنده عنوان فیلم ردیف
 مدت زمان

 )دقیقه(

1 
اهم اقدامات شرکت مهندسی آبفای کشور در 

سازی استفاده از اطالعات مکانی راستای پیاده
 در صنعت

  11 شرکت مهندسی آبفای کشور

  4 شرکت آبفای استان هرمزگان 122هوشمند برداری با پهباد و سیستم نقشه 2

1 
افزارهای مدیریت اطالعات و مجموعه نرم

 تحلیلها بر پایه اطالعات مکانی
  11 شرکت آبفای مشهد

  4 شرکت گیتی گستر پویندگان مختص صنعت آب و فاضالب GISموبایل  4

 5 شرکت آبفای استان تهران داشبورد مدیریتی مکان محور 5

 13  جمعا 
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 برق بخش توزیعها در فیلم

 عنوان فیلم ردیف
 مدت زمان ارائه دهنده

 )دقیقه(

1 

در شرکت توزیع  GISپیاده سازی سیستم 
 -برق با گستره فعالیتهای متنوع و کاربردی

 روندنما
 توزیع نیروی برق جنوب کرمان

3449 

در بهره برداری و  GISکاربردی سازی 
 مرکز دیسپاچینگ برق

 نیروی برق مازندرانتوزیع 

2 

در فروش انشعاب  GISکاربردی سازی 
 برق

 توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
11442 

کاربردی سازی در مدیریت ولتاژ مشترکین 
 برق و سیستم چاوش

 توزیع نیروی برق تهران بزرگ

1 

در مدیریت بحران  GISاقدامات کاربردی 
 توزیع برق

 توزیع نیروی برق استان تهران
19411 

ارتباطات سیستمی و پیاده سازی باس 

 GISتبادل اطالعات با تمرکز بر موضوع 
 توزیع برق

 توزیع نیروی برق استان اصفهان

در ترسیم  GISامکانات نرم افزاری 
 شماتیک شبکه برق

 توزیع نیروی برق البرز

4 
در شرکت  GISقابلیتهای کاربردی سیستم 

توزیع و تمرکز روند ارایه خدمات در بخش 
 مشترکین

توزیع نیروی برق شهرستان 
 اصفهان

9 

  54  جمعا 
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 فیلم ها در بخش آب

 مدت زمان ارائه دهنده عنوان فیلم ردیف

9 
معرفی سامانه اطالعات مکانی 

 سامیر -یکپارچه رودخانه ها 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران
 دقیقه 11

8 

معرفی مرکز )شبکه( تبادل 
 اطالعات مکانی آب کشور 

)پایلوت شرکت توسعه منابع 
 آب و نیروی ایران(

شرکت توسعه منابع آّب و 

 نیروی ايران
 قیقه 19

 فیلم ها در بخش آب

 مدت زمان ارائه دهنده عنوان فیلم ردیف

9 
معرفی سامانه اطالعات مکانی 

 سامیر -یکپارچه رودخانه ها 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران
 دقیقه 11

8 

معرفی مرکز )شبکه( تبادل 
 اطالعات مکانی آب کشور 

)پایلوت شرکت توسعه منابع 
 آب و نیروی ایران(

شرکت توسعه منابع آّب و 

 نیروی ايران
 قیقه 19

 فیلم ها در بخش آب

 عنوان فیلم ردیف
 مدت زمان ارائه دهنده

 )دقیقه(

1 
سامانه اطالعات مکانی معرفی 

 سامیر -یکپارچه رودخانه ها 
شرکت مدیریت منابع آب 

 ایران
11  

2 

معرفی مرکز )شبکه( تبادل 
 اطالعات مکانی آب کشور 

)پایلوت شرکت توسعه منابع 
 آب و نیروی ایران(

شرکت توسعه منابع آّب و 
 نیروی ایران

19  

  11  جمعا 
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 فوق توزیع انتقال وبخش ها در فیلم

 ارائه دهنده عنوان فیلم ردیف
 مدت زمان

 )دقیقه(

1 
مروری بر فعالیتهای شرکت توانیر در حوزه 

GIS 
انتقال -توانیر  11 

2 
بهبود بهره برداری شبکه انتقال و فوق 

 GISتوزیع با استفاده از 
ای تهرانشرکت برق منطقه  1  

1 
مکانیزم پاسخگویی به متقاضیان استعالم 

 در برق خراسانحریم 
ای خراسانشرکت برق منطقه  5  

4 
کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در مدیریت 

 شبکه انتقال و فوق توزیع
ای خوزستانشرکت برق منطقه  11  

5 
در برق  GISهای عملیاتی  اجرای پروژه

 فارس
ای فارسشرکت برق منطقه  5415  

9 
مهندسی معکوس و شبیه سازی سه بعدی 

 GISخطوط با استفاده از 
ای آذربایجانشرکت برق منطقه  1  

  41  جمعا 
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 در بخش برق حرارتی فیلم

 عنوان فیلم ردیف
 مدت زمان ارائه دهنده

 )دقیقه(

  9 شرکت تولید نیروی برق حرارتی معرفی سامانه تملک اراضی )سامان( 1

 

 

 برداری کشورسازمان نقشه فیلم

 ارائه دهنده عنوان فیلم ردیف
 مدت زمان

 )دقیقه(

1 
زیرساخت اطالعات مکانی و ژئوپرتال ملی 

 برداری کشورنقشه سازمان
  3 برداری کشورسازمان نقشه

 


