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( یک سامانه اطالعاایاا اساه  اه          GIS) سیستم اطالعات مکانی   

باشد و به  سب اطالعات     پردازش آن بر روی اطالعات مکان مرجع ما       

نحوی با موقعیه ماکااناا در           پردازد  ه به    هایا ما   در رابطه با پدیده   

اند. همین موضوع باعث ایجاد شفافیه، بایا اا راهاباردی،                  اریباط

یواند باعث حر ه در       شود و ما    گیری بهتر ما    سازی و یصمیم    یصمیم

 راستای یحقق دنیایا بهتر برای خودمان و دیگران باشد.

قال        وآموزش  ،ترویج ،توسعهبا هدف   GISLABپایگاه جامع    ت ن ا

در تجربیات علوم مکانی و ارائه خدمات تخصصی و کاربرردی            

شی   اندازی شده اسه. این پایگاه یمام نیازهای   راه  GISی    حوزه موز ، آ

هر فرد یا شر ه فاعااد در         GISای  دادهو  افزاری  رم، ن ای  مشاوره

ریایی    های مختلف )مان د مطالعات پژوهشا و دانشگاها، برنامه          زمی ه

های پایه، مادیاریاه         شهری، خدمات ایم ا، حمل و نقل، یهیه نقشه       

 اربری اراضا، خدمات بانکا، خدمات پستا و مدیریه یاسسایاساات             

 نماید. شهری مثل برق، آب،گاز، و ...( را برطرف ما

 GISLABدرباره 

 

 

Web GIS   شکلا پیشرفته از سیستم اطالعات مکانا اسه  ه یوسط آن و بر

 گیرد. بستر وب، یبادد اطالعات در بین سرور و  اربر انجام ما

بر اساس نیاز و     Web GISهای  سازی سامانه پیاده  GISLABیکا از خدمات  

هاای    ها و داده    یوان د نقشه   ها ما   سازمانها اسه.      ها و شر ه    سفارش سازمان 

را از        دها و دسترسا به آن      مکانا خود را در یک پایگاه داده مکانا سامان        

هاای الالاا        پذیر نمای د.. از ویاژگاا         طریق وب، برای  اربران مجاز امکان       

شاره  رد: ماآورد  ره Web GISی  سامانه  یوان به موارد زیر ا

 سهوله دسترسا به اطالعات مکانا 

 ایجاد محیطا  امال سفارشا به زبان فارسا 

 سازی های مختلف جهه پیاده استفاده از پلتفرم 

 های رومییی یر بودن نسبه به سامانه  م هیی ه 

 امکان استفاده همیمان یعداد زیادی از  اربران از سامانه 

 ها ایجاد ابیارهای اختصالا مکانا برای شر ه و سازمان 

ر  آورد ره  Web GISسامانه   شتمل ب ستر پایااگاااه داده     ماژول  41م در ب

SQL،  سرور نقشهArcGIS Server          و  اتااباخااناهJavaScript  ArcGIS API 

 یوسعه داده شده اسه.

 Web GISسامانه یکپارچه اطالعات مکانی 



 

 

 

 های پایه آفالین نقشه

 

  

  

                  GISLABخدمات پایگاه 

 پایگاه دانش های مکانی بانک داده

یک پایگاه داده متمر ی و یخصصا از انواع محتوای   GISLABپایگاه دانش  

بخاا الالاا شاامال           8اسه. این پایگاه از    GISمت ا و یصویری در علم  

یشکیال    لینکهای کاربردی  و  کاربردی محتوای  ،محتوای     آکادمیک       ،کتب                                   ،مقاالت        

 شده اسه.

ای و یاواوری         مباحث پایه محتوای آکادمیک   و    کتب،  مقاالتهای    در بخا 

، ( RS) دور    از  (، س جا  GISهای سیستم اطالعات مکانا)      علوم مریبط با رشته   

نقشه برداری و سایر علوم مریاباط باا           

GIS شود. ارائه ما 

بردی           های  در بخا  کار توای  ح و م

ر ارائااه   های کاربردی     لینک یمر ی ب

محتوای یخصصا و  اارباردی حاوزه         

GIS .اسه 

 مسیریابی آنالین و آفالین

 GISای    خدمات آموزشی و مشاوره

 ای   خدمات آموزشی و مشاورهقادر به ارائه     GISLAB ارش اسان و متخصصین  

 باش د: ها ما به افراد و سازمان

               مشاوره در زمی ه طراحا و پیاده سازی سامانه اطالعات مکانا یحه وب

(Web GIS( و موبایل )Mobile GIS) 

 داده مکانا  سازی پایگاه طراحا و پیاده)Geo Database(  

 سازی  نویسا و پیاده برنامهWeb GIS  وMobile GIS 

 های پایه مشاوره در زمی ه گیی ا و استفاده از نقشاه 

 های مکانا و نقشه سازی داده آماده ( هاGIS Ready) 

     برگیاری سمی ارهای آموزشاGIS   هاای     برای مدیران و  ار  ان سازماان

 دولتا و خصولا به لورت آنالین و حضوری

  های آموزشا سفارشا      یهیه بستهGIS  هاا ماتا ااساب باا              برای سازمان

 های  اربردی ایشان نیازم دی

فراهم شده اساه      GISاین بستر برای متخصصان حوزه   GISLABدر پایگاه 

ها و خدمات خود را معرفا نمای د. در این راستا، هر فارد     یا به راحتا یوانایا   

یواند پروفایل اختصالا خود را ساخته و محصوالت و رزوماه              یا شر ه ما  

 خود را م تشر نماید و در معرض دید سایر متخصصین قرار دهد.

باشد.  یکا دیگر از خدمات این بخا، امکان ایجاد درخواسه انجام پروژه ما         

بستری اختصاصی جهت برقراری ارتباط افراد متخصص در حووزه       به عبارت دیگر    

GIS فراهم گردیده اسه.  با نیازهای کاربردی 

یوانید با انتخاب مابادا و           ، به راحتا ما   سرویس مسیریابی آنالین  با استفاده از    

یرین مسیر را بر روی نقشه مشاهده   ید. مسیریابا آنالین             مقصد خود  ویاه  

شود. ولا مشاکال       انجام ما  Mapboxو  Googleهای  به  مک سرویس نقشه 

حدود      و  وابستگی به اینترنتاللا استفاده از این روش مسیریابا،      م تعداد 

 باشد. ما درخواست مسیریابی در روز

نایای     سرویس مسیریابی آفالین  برای حل این مشکل عالوه بر مسیریابا آنالین،         

باشد.  سازی ما های مکانا شما قابل پیاده   برای سامانه   GISLABیوسط ییم   

در این سرویس ابتدا شبکه معابر شما به لورت سفارشا ایجاد شده و پاس     

از بارگذاری بر روی سرور نقشه، به راحتا بدون نیاز به ای تارناه و بادون                   

 یرین مسیر بین دو یا چ د نقطه را پیدا   ید. یوانید  ویاه محدودیه ما

یوانید نقشه  امل و اختصاالاا از           ، شما ما  سرویس نقشه پایه آفالین   به  مک   

هااای اطاالعاات     اندازی و وابستگا سامانه   ایران را بر روی سرور خودیان راه      

مکانا خود به ای ترنه را، حذف نمایید. میایای استفاده از ایان سارویاس                   

 عبارت اسه از:

هایا  ه به هیچ ع وان اجازه ایصاد سارورهاای خاود باه                   برای سازمان   -

 یواند باشد. ای ترنه را ندارند، این سرویس بهترین جایگیین ما

 ها به دلیل عدم نیاز به ای ترنه  اها هیی ه -

 ها افیایا سرعه دسترسا به نقشه -

 ها  روزرسانا نقشه امکان به -

 GISتبلیغات تخصصی 

هاای     ها و سامانه    امروزه داده و اطالعات مکانا نقا بسیار مهما در فعالیه         

GIS   ها و سرعه بخشیدن باه       د. به م ظور مدیریه،  اها هیی ه  ایفا ما

های اطالعایا دقیق بهره گارفاتاه       ها و پایگاه    از سامانه   مکان محور های    پروژه

 شود. ما

 تامین و اشتراک داده و اطالعات تخصصی و کاربردیمرجع     GISLABپایگاه داده  

ها، دسترساا آساان      اسه  ه از طریق یولید و اشتراک داده  GISی    در حوزه 

 GISهای    ها و اطالعات در حوزه  ها به داده    دانشجویان، پژوهشگران و سازمان   

 آورد. را فراهم ما

باا  ،   GISهاای       بستری را فراهم  رده یا  اربران حوزه  GISLAB  همچ ین،

 ها و اطالعات خود به  سب درآمد نیی بپردازند.  یولید و اشتراک داده


