
  شامل يتاسيسات صنعت يمجاز ينمونك ها
، )تهران( يموتورخانه فرودگاه امام خمين

،  )كرج( يموتورخانه بيمارستان صد تختخواب
،)كرج(تاسيسات كارخانه واكسن هپاتيت ب 

موتورخانه استاديوم رشت 
خارك يكمپرسور پتروشيم

نقشه  يبا استفاده از داده ها (Virtual Model) ينمونك مجازساخت 
جديد است كه كارشناسان اين مشاور از پيشگامان آن در  ي، تخصصيبردار

ساخته شده  عمدتاً در  يمجاز يتا اين زمان نمونك ها. باشند يايران م
و تهيه نقشه وضعيت موجود تاسيسات  يتاريخ–يآثار  فرهنگ يبررس
. انجام شده در زير آمده است يفهرست كارها. كار برد داشته است يصنعت

كرج -كارخانه واكسن هپاتيت ب 

خوزستان -هفت تپه –زيگورات چغازنبيل  

خوزستان -ايذه –كول فرح  ينقش برجسته ها 

ورامين -سياه كوه –قصر بهرام  

جزيره خارك–خارك  يكمپرسور پتروشيم 

تهران - يموتورخانه فرودگاه امام خمين 

لرستان -خرم آباد –قلعه فلك االفالك  

  فرهنگ شامل–يآثار تاريخ يمجاز ينمونك ها
، )كنگاور(معبد آناهيتا 

، )خوزستان -هفت تپه(زيگورات چغازنبيل 
،  )خوزستان(شوشتر  يحلقه آب

، )ورامين(قصر بهرام 
) خرم آباد(قلعه فلك افالك 

)فومن(قلعه رودخان 
)زنجان(گنبد سلطانيه 

)كرمان(ارگ بم 

زنجان -ه يگنبد سلطان    
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، كارتوگرافي، پردازش تصاوير، تهيه نقشه عكسي، مدل رقومي زمين، مستند نگاري و ، سيستم اطالعات جغرافياييي، فتوگرامترينقشه بردار
تهيه نقشه ابنيه تاريخي با استفاده از اسكنر ليزري 
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)خاص يسهام( مهندسان مشاور جهان پيمايش سيستم

عكسهاي تخت ارتوفتو
تهيه ارتوفتو مربوط به ايوانهاي  

)  زنجان(گنبد سلطانيه 
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