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 :ESRI  هعرفی ضرکت

 1969سال  دسLaura  ٍ ّوسشش Jack Dangermond تَسظ ESRI ّای هحیغی یای تحمیمات سیستنهَسسِ        
ّذف تا  ایي ضشوت دس اتتذا یه گشٍُ تحمیماتی وَچه. واستشی اساضی تاسیس ضذ ٍ تا توشوض تش تحث دس والیفشًیای آهشیىا

 .تٌا ضذ آى ّایتا صهیي ٍ واستشی استثاطگیشاى دس سیضاى ٍ تػوینووه تِ تشًاهِ تشایغشافیایی ساصهاًذّی ٍ آًالیض اعالػات ج

 PC ARC، 1986سپس دس سال  .وشد تداسی ٍاسد تاصاسسا  ARC INFO افضاسًشم ،1982دس سال  ESRIضشوت        

INFO افضاسًشم ،1991، دس سال ArcView  ضشوت،ٍتسایت اختػاغی  ،1994دس سال، سادُ ساتظ گشافیىی واستشپسٌذ ٍتا 
، (ساصی ضذُضخػیGIS ی ًشم افضاسّای ٍلیي پلتفشم تشای تَسؼِا)  MapObjects افضاسی تِ اسنی ًشمهَلفِاٍلیي  ،1996دس سال 
ّای تشای ساخت تشًاهِ ArcGIS Serverپلتفشم  تِ اًضوام)سٍهیضی   ArcGIS 8،2004دس سال  ،ArcInfo 8، 1999دس سال 

 ArcGIS  ،  2007دس سال ، (.تَد GIS ّای پیطشفتٍِ ضاهل لاتلیت ُتوشوض سٍی هذیشیت ٍ پطتیثاى چٌذ واستش داضت ،ضوٌاً GIS واستشد

Explorer  استفادُ اص خْتسا GIS ٍتسایت 2010دس سال ، تشای ّش ضخع ArcGIS Ideas ( ِاسائِ هٌظَس ایداد فشٍهی ت
ساصی تش اساس سیستن ًمطِ) Arc GIS Online، 2012دس سال ، (آًاىات پیطٌْادٍ  هحػَالت هَسد ػاللِ واستشاى اًَاع

ٍ              (ساصی ٍ اضتشان اعالػات هىاًیساصی، تػشیاتضاسّایی تشای فْشستسیستن :  Cloud-Based Mappingاتش
ArcGIS 10.1 ِی هٌاتغوِ واستشاى سا لادس تِ اسائ GIS  تِ ػٌَاىWeb سا تیي ٍ اعالػات خغشافیایی  ساختِ ٍ سشٍیس هی

  .ػشضِ وشد سا گزاضتِتِ اضتشان هی یواستشاى تیطتش

. دسغذ تاصاس خْاى سا تِ خَد اختػاظ دادُ است 7/40، (سٍهیضی ArcGIS Desktop تِ خػَظ)الت ایي ضشوت هحػَ    
 660سَد ضشوت تمشیثاً  2006دس سال  .دُ استتَ GIS ی پیطتاص تاصاسفشٍضٌذُ ،تاصاس خْاى %30 دس حذٍد ، 2002دس سال 

 . ُ استهطتشی، تشآٍسد ضذ 300000تیلیَى دالس اص 2/1 ، 2009ٍ دس سال هیلیَى دالس 

. دُ استواستش تَ 16 تا 1981دس سال  وٌفشاًساٍلیي  .وٌذالوللی سا تشگضاس هیسال وٌفشاًس واستشاى تیي ضشوت ّش ایي    
وطَ س دس ایي  131واستش اص  15000تمشیثاً  2012دس سال. تشگضاس ضذُ ا ست San Diego سال گزضتِ دس 10ایي وٌفشاًس دس 

  .وٌفشاًس ضشوت وشدًذ

اص هحػَالت ایي ضشوت ( وطَس 200دس  ،ضشوت ٍ ساصهاى 350000دس تیص اص) ى واستشدسحال حاضش تیص اص یه هیلیَ   
ًوایٌذگی دس خاسج اص  80ٍ دفتش دس ایاالت هتحذُ  10داسای  است ٍدفتش هشوضی ضشوت دس والیفشًیا آهشیىا . ًوایٌذاستفادُ هی

  .ضَدُ هیآى اداس تِ غَست خػَغی تَسظ هؤسس ٍ ٌَّص داضتِواسهٌذ دس آهشیىا  2000ضشوت . ایاالت هتحذُ است

  افضاسًشم. ی اسائِ دادُ است GIS سا تِ ػٌَاى دٍ ساُ حل ArcGIS  ٍ CityEngine افضاسیی ًشمهدوَػِ ESRI ضشوت
CityEngine  یػِ لیت استثاط تا اوثش هحػَالت هدوَساصی است وِ لابی تػشیافضاس لذستوٌذ دس حَصًُیض یه ًشم 

ArcGIS  دس ٍالغ ضشوت. سا داسد ESRI ییي هحػَل سؼی دس پیطشفت دس صهیٌِتا هؼشفی ا GIS  ّای دس سالسِ تؼذی
 . اخیش داضتِ است
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دولت الکترونیک  یستندر س GIS کاربردهای

تَاًذ تِ پش وشدى فاغلِ تیي دٍلت ٍ دٍلت الىتشًٍیه هی. ضَدتا سضذ ضْشّا اتؼاد خذیذی اص هذیشیت ضْشی ایداد هی      
 دس وطَسّای هختلف، واستشد تالمَُ (GIS) سیستن اعالػات خغشافیاییاص ّای واستشدی ضْشی  تشًاهِ. ضْشًٍذاى ووه وٌذ

 GIS هذیشیت هٌاتغ ، هذیشیت اهالنتَاى تِ اص ًوًَِ واستشدّای آى هی. دّذ ًطاى هیسا ّای دٍلتی الىتشًٍیىی  ساصهاىدس
اضاسُ  …ٍ تسیح هٌاتغ هالی، عشاحی ٍ ًَساصی ضْشی، هذیشیت هَاد پسواًذ، سیضی ضْشی تشًاهِ، تشافیه ٍ حول ٍ ًملب، آ

  .ًیض داسدّا سا  دادُسِ تؼذی ّا اص هٌاتغ اعالػاتی هختلف، لاتلیت تدسن  ساصی دادُ یىپاسچِ ػالٍُ تش  GIS. وشد

 تا استفادُ اص گیشی گستشدُ تِ هطاسوت ضْشًٍذاى دس استما خذهات دٍلتی ٍ تػوینتغَس  GIS (PPGIS) هطاسوت دٍلتی     

  GISدستشسی. اضاسُ داسد GIS سیستن . دّذاص داهٌِ واستشاى هتخػع گشفتِ تا ضْشًٍذاى غیشهتخػع سا گستشش هی
ٍ ضْشًٍذاى سا عی  خطیذُا بتَاًٌذ اًتطاس اعالػات ضْشی سا استكٍ ٍب هی GIS ّای دٍلت الىتشًٍیه هثتٌی تش فٌاٍسی

 اص وطَسّایی وِ اص سیستن. ددّی تِ ایي اػتشاضات ساصی، لادس تِ ثثت اػتشاضات ٍ ٍاوٌصسیض فاصّای هختلف فشایٌذ تشًاهِ

GIS ِسدتَاى تِ سَئذ، ایتالیا، تشیتاًیا، واًادا ٍ اهشیىا اضاسُ نهی ،وٌٌذ سیضی ضْشی استفادُ هی تشای تشًاه. 

ضْشّا تِ سوت َّضوٌذ . ساصی ضذُ است دٍلت الىتشًٍیه دس تسیاسی اص وطَسّای اسٍپایی ٍ آسیایی پیادُسیستن       
ضْش َّضوٌذ تا . وٌٌذافضاسّای َّضوٌذساصی فشایٌذّا استفادُ هی ّا ٍ ًشم الؼادُ عشح سًٍذ ٍ اص اهىاًات فَقضذى پیص هی

دس یه خشیاى  ستیسیستن دٍلت الىتشًٍیه تای. ساصی ًطذُ استٌَّص دس وطَس ها تغَسواهل پیادُ تواهی هضایایی وِ داسد
تِ دٍ چالص تٌظین تیشًٍی ٍ هطاسوت ٍ یىپاسچگی  تاهٌغثك گشدد  ،ّای دٍلت تدوؼی ساختِ ضَد ٍ تغَس پیَستِ تا سیستن

 .دّذدسًٍی ٍاوٌص ًطاى 

فٌاٍسی . است 3Sهثتٌی تش فٌاٍسی ،ّای اعالػات خغشافیایی ضتیثاًی پایگاُ دادُضْش َّضوٌذ تِ جٍ ضْش دیدیتال ایداد      
3S  ػثاست اصGISیاتی خْاًی ، سیستن هَلؼیت (GPS)ٍ فٌاٍسی حسگش اص ساُ دٍس (RS)ضْش دیدیتال، تَغیف سِ . است

ّای هتؼذد  ، وسة تشسسیایداد آىاص ّذف  است ٍای  تؼذی ضْش تا ٍضَح هتؼذد، چٌذ همیاسی، صهاى چٌذ فضایی ٍ چٌذ گًَِ
دس هشحلِ ضْش دیدیتال، هٌاتغ اغلی ساخت اعالػات ضْش دس تَسؼِ پایگاُ . تاضذ دس دًیای ٍالؼی دس ول ضثىِ واهپیَتش هی

آهذُ، اص عشیك تشویة ضْش دیدیتال ٍ ایٌتشًت اضیا تذست وِ َّضوٌذ  ضْشدس . ضًَذ ّا ٍ واستشد ایٌتشًت استفادُ هی دادُ
آٍسی اعالػات، تحلیل ٍ پشداصش، ٍ ٍاوٌص  اغلی دس ساخت ضثىِ اعالػات ضْشی خْت ًظاست خَدواس، خوغ هٌاتغ

 . استضْش َّضوٌذ تشگشفتِ اص ضْش دیدیتال لزا . ضًَذ  گیشی استفادُ هی تػوین

هَخة وِ  استٍ پشداصش اعالػات  ّای وسة اعالػات، صیشساخت ضثىِ اتضاسّای پطتیثاى ضْش َّضوٌذ ضاهل تشهیٌال   
تثادل اعالػات ٍ  ،ّا، ایداد پلتفشم خذهات اتشی ضْش دیدیتالی سِ تؼذی تا چٌذیي همیاس گزاسی دادُ تِ اضتشانٍ وسة 

ّضیٌِ ون ٍ تاثیش همیاس پلتفشم خذهات اتشی، ضْشت ایي سیستن سا  دس ٍالغ. ضَدهی ّای تىشاسی آٍسی دادُهواًؼت اص خوغ
 .وٌذهیّای فشاٍاًی اص یه ضْش َّضوٌذ سا ایداد  ای تشًاهِ تغَس ًَآٍساًِ یع اعالػاتهٌة ٍ تا تسظ  افضایص دادُ
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 : ّای سیز استفادُ ضذُ استطزاحی ایي سایت اس همَلِدر  

 Arc GIS Server  

 ASP.Net C#  

 WPF  

 API For Flex  

 Flex Builder  

 Flash 10  

 Java Script  

 RDBMS  

اس ًکات هَرد تَجِ در ًطز گزفتي کلیِ جَاًة در طزاحی 

پزداسش ّای سوت سزٍر ٍ کالیٌت است کِ سزعت سایت را 

 . تِ تْتزیي ٍجِ تْثَد تخطیذُ است

 

  2017 در سال GIS بهترین وب سایت

هعزفی  ESRIّای کٌفزاًس سالیاًِ یکی اس تزًاهِ    

 یپایِاست کِ تز در جْاى  GISّای تْتزیي ٍب سایت

Arc GIS Server ُهعیارّای السم تزای ایي  .اًذایجاد ضذ

 : عثارتٌذ اس  ّاًَع سایت

 .واستش پسٌذ تَدى ٍ خزاتیت هحیظ واسی -
سَْلت دس استفادُ تشای واستشاى ًْایی ٍ تاصدیذ وٌٌذگاى ٍب  -

 . سایت
 . ًَیساى ٍ هذیشاى سایتسَْلت دس تشٍصسساًی تَسظ تشًاهِ -
 . گیشی اص داًص ّای سٍص تشًاهِ ًَیسیتْشُ -
سشػت تاال دس پشداصش تا دس ًظش گشفتي پشداصش ّای سوت  -

 . واستش ٍ سشٍس
 . اهٌیت دادُ -

 کٌفزاًس یسایت تزگشیذُ، 2017تز ایي اساس در سال   

تَسط ضَرای ایالتی تَدُ، کِ  Auckland سایت

Auckland ، است هاُ ایجاد ضذُ 12در هذت . 

 

 

  

 

اى ّای هزیخی داهغاى، دضت کَیز، هٌطمِ گٌذم تزیهاًٌذ تپِ

اتل ارتماء تَدُ ٍ ّایی تکز ٍ قٍجَد دارد، کِ هکاى... کزهاى ٍ

  .گذاری ٍ جذب گزدضگز را دارا ّستٌذلاتلیت سزهایِ

 (هؼػَهِ تخطی پَس :ًَیسٌذُ) هْشخثشگضاسی 

 ضود های گردضگردی فضایی در کطور ایجاد هیپارک 

رئیس ساسهاى فضایی ایزاى اس تزرسی فزاّن کزدى      

ّای گزدضگزی فضایی سیزساختْای السم تزای ایجاد پارن

. در کطَر خثز داد

گذاری تخص ّای هٌاسة تزای سزهایِیکی اس حَسُ    

ًجیزُ تَم فضایی ٍ تا ّذف تکویل سخصَصی در سیست

ن ّای گزدضگزی فضایی، پارارسش ایي حَسُ، ایجاد پارن

 .است... ساس خال ٍّای ضثیًِجَم ٍ یا ایجاد هکاى

سیار ارسضوٌذی در کطَر ٍ تِ ّای جغزافیایی بظزفیت   

 تارگاى ٍ اجزام آسواًیهٌاطك کَیزی تزای رصذ سٍیژُ در
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 .Accessطایداد پایگاُ دادُ دس هحی -

 . ArcCatalogایداد پایگاُ دادُ دس هحیظ  -

     GISدر  هدیریت پایگاه داده اطالعاتی  : نام کتاب

 (واستشدهثاًی ٍ )

سیذ هحوذ حسٌی  ،خؼفش خؼفشصادُ: ًَیسٌذگاى           

  1395: سال اًتطاس          ًالَس:  اًتطاسات             

 ٍصیشی: لغغ وتاب       168: تؼذاد غفحات             

 :هغالة آهَصضی ٍ واستشدی وتاب ػثاستٌذ اص 

 .تاسیخچِ ٍ تؼشیف پایگاُ دادُ -

 . DBMSساهاًِ هذیشیت پایگاُ دادُ اعالػاتی  -

 .پایگاُ دادُ اعالػاتی ٍ ساهاًِ اعالػات خغشافیایی -

 

 .دس تَلیذ ًمطِ واستشی اساضی ArcGIS افضاسّای ًشملاتلیت -

 .ساصی تغییشاتدس آضىاس ArcGIS افضاسّای ًشملاتلیت -

 سٍش تَلیذ ًمطِ واستشی اساضی تا استفادُ اص وذًَیسی -

IDL/ENVI. 
 .تٌذی ضذُّای عثمِّای گَیاساصی ًمطِآضٌایی اًَاع سٍش -

ّای ٍ هحاسثِ هساحت پذیذُ Layout آضٌای تا سٍش تَلیذ -
 .تٌذی ضذُّای عثمِهختلف اص ًمطِ

کار سازی تغییرات تصاویر بندی و آشطبقه :آهوزضی یبسته

ای هاهواره

 ساػت 15:   هذت صهاى آهَصش -

 ػذددٍ :  DVD تؼذاد -

 اهیشحسیي احشاسی: هذسس -

 ّضاس تَهاى  250: هثلغ -

 پستی :ًَع هحػَل -

هٌَی  http://girs.irسایت : سفاسشسٍش  -
 .(خشیذ ایٌتشًتی)هحػَالت پستی

ای تا تٌذی تػاٍیش هاَّاسُسٍش عثمِ 20یی تا تیص اص آضٌا -
 .  ENVI افضاسدس ًشمّای هختلف اع دادُاًَ

ّای هَضَػی هختلف دس سٌدص اص دٍس تا استفادُ ًمطِتَلیذ  -

 . ENVI افضاساص ًشم

  .تشای تَلیذ ًمطِ واستشی اساضی ENVI افضاسّای ًشماتلیتق -

 .ساصی تغییشاتدس آضىاس ENVI افضاسّای ًشملاتلیت -

  .تٌذیّای عثمِّای اػتثاسسٌدی ًمطِآضٌایی تا اًَاع سٍش -
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 در هیدرولوژی و هدیریت هنابع آب MATLAB وبینار آضنایی با کاربردهای

 .استلاتل دستشسی  http://girs.irدس سایت حاٍی هغالة آهَصضی ٍ واستشدی ریل ایي ٍتیٌاس  

    ؟MATLAB ا چش                         -ًَیسی؟ چشا تشًاهِ -

 .ّای تخػػی دس صهیٌِ هذیشیت هٌاتغ آب ٍ ّیذسٍلَطیدس تَسؼِ هذل MATLAB واستشد -

 MATLAB ٍ ّیذسٍلَطی دس GIS/RS تلفیك -

 MATLAB .ّای هختلف تا استفادُ اصّیذسٍگشاف سیالب دس دٍسُ تاصگطت ای اص تَلیذًوًَِ -

 .MATLAB ای اص تاصساصی ًَالع آهاسی دسًوًَِ -

 .MATLAB ای اص هحاسثات تثخیش ٍ تؼشق تِ سٍش پٌوي هاًتیث فائَ دسًوًَِ -

 .Mann-Kendal  ّای صهاًی تِ سٍشتؼییي سًٍذ دس سشی -

 های هرتبطهوایص

علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک ششمین کنفرانس  -1
 

                  ضْش وشهاى : تشگضاسی هحل                -               1397اسفٌذ  16 ٍ 15  :صهاى تشگضاسی -

  (سیَیلیىاتحت حوایت  )اًدوي هٌْذسی آتیاسی ٍ آب ایشاى  :گاىتشگضاس وٌٌذ  -
 .دٍسسٌدی GISٍ ، (ػوَهی)هٌْذسی ػوشاى ، هٌْذسی آب ٍ ّیذسٍلَطی: حَصُ ّای تحت پَضص -

 

 های هیدرولیکیومین همایش ملی آب و سازهد -2

                   دصفَلضْش : تشگضاسی هحل  -                                   1397اسفٌذ  8  :صهاى تشگضاسی -

  (سیَیلیىاتحت حوایت  ) دصفَل داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ :گاىوٌٌذ تشگضاس  -
  .(ػوَهی)هٌْذسی ػوشاى ، هٌْذسی آب ٍ ّیذسٍلَطی: ّای تحت پَضصحَصُ -

 یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه -3

                   ضْش اَّاص: تشگضاسی هحل               -               1397 تْوي 11تا  9  :صهاى تشگضاسی -

  (سیَیلیىاتحت حوایت  )داًطگاُ ضْیذ چوشاى  :گاىوٌٌذ تشگضاس  -
 .ٍ دٍسسٌدیGIS  ، ّیذسٍلیه،  هٌْذسی آب ٍ ّیذسٍلَطی: ّای تحت پَضصحَصُ -

 هدیریتو توسعه فناوری اطالعات دفتر GIS  واحد: تهیه و تنظین 
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