تواناسازی جامعه با اطالعات مکاین
شماره  1تیر ماه 1931

خبرنامه GISPlus
گروه GISPlus

با هدف گسترش دانش فناوری های مکاین ،از

آذر ماه سال  ۴۹۳۱شروع به فعالیت نمود .هم اکنون این گروه
با داشتن  ۴۱سال تجربه در پروژههای مطرح کشور ،در زمینه
مشاوره ،برنامه نوییس ،آموزش و راه اندازی سامانههای
اطالعات مکاین بر بسترهای مختلف ( Desktop GISو  Web GISو
 )Mobile GISدر حال فعالیت است.
آشنایی بیشتر

آخرین نوشته ها
سیستم اطالعات جغرافیایی چیست؟
در این نوشته قصد داریم به سادیگ برای شما توضیح دهیم که
سیستم اطالعات جغرافیایی یا جی.آی.اس چیست؟

ادامه نوشته

چرا  GISرا دوست داریم؟
در این نوشته یم خواهیم بگوییم چرا  GISرا دوست داریم؟
دیدگاه متخصصین و فعالین این حوزه را برریس یم کنیم و مزایای

با ما همراه باشید...

 GISرا با هم مرور خواهیم کرد و در نهایت یم توانید از هدیه
ویژه این نوشته نیز بهرمند شوید .با ما همراه باشید...
ادامه نوشته

سیستم اطالعات جغرافیایی متن باز
در این نوشته قصد داریم شما را با  GISمتن باز یا سامانه
اطالعات مکاین متن باز (به انگلییس  ،)Open Source GISآشنا
سازیم .با ما همراه باشید …
ادامه نوشته

وب جی آی اس  Web GISچیست؟
در این نوشته قصد داریم شما را با وب جی آی اس یا  GISتحت
وب و یا حرفه ای تر بگوییم سامانه اطالعات مکاین تحت وب
(به انگلییس  ،)Web GISآشنا سازیم .با ما همراه باشید …

ادامه نوشته

دانلود کنید

مباین و مفاهیم GIS
دانلود
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دانلود
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وب جی آی اس چیست؟

دانلود
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این ویدیوها را ببینید

جی آی اس چیست؟

تکنولوژی نقشه برداری تویوتا

 Web GISچیست؟

تماشا

تماشا
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جی آی اس چیست؟

 Web GISچیست؟
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برای دریافت مطالب GISPlus

رسالت ما ،تواناسازی جامعه با استفاده از
اطالعات مکانی می باشد .همواره آگاهسازی و
گسترش دانش استفاده از سامانه های
اطالعات مکانی سرلوحه کار ما قرار دارد .لذا
می توانید برای دریافت مشاوره رایگان در
زمینه آموزش  GISبا ما تماس بگیرید.

مشاوره رایگان
www●GISPlus●ir

