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:  تهيه نقشه توسط اسكنر ليزرينق

)تهران ( تهيه نقشه ديواره ريزشي منطقه كمرخاني جاده فشم 
)تهران ( تهيه نقشه ديواره ريزشي آبعلي جاده هراز 

)  تهران ( تهيه نقشه ديواره ريزشي مبارك آباد جاده هراز 
)تهران ( تهيه نقشه ديواره ريزشي امام زاده هاشم جاده هراز 

4از جاده منتهي به سد كارون 1/1000تهيه نقشه  
هكتار 400تهيه نقشه شهرك صنعتي چاپ و نشر به مساحت تقريبي  

)قم ( 
)قم ( هكتار  300تهيه نقشه شهرك صنعتي سلفچگان به مساحت 

)قم( هكتار  1000تهيه نقشه شهرك صنعتي نمونه به مساحت تقريبي 
1/200تهيه نقشه سه بعدي از بازار تبريز به مقياس 

از منطقه ويژه گردشگري  1/500تهيه نقشه توپوگرافي به مقياس 
شانديز

تهيه مدل سه بعدي از غار چال نخجير
استان (از محوطه معدن گيلده 1/500تهيه نقشه توپوگرافي به مقياس 

)گيالن 
از محوطه معدن سيمان باقران 1/500تهيه نقشه توپوگرافي به مقياس 

)استان خراسان جنوبي (هكتار  1100به مساحت 
كيلومتر از   40با استفاده از اسكنر ليزري به طول 1/1000تهيه نقشه 

مسير راه سوران به چومان كردستان عراق
تهيه نقشه ديوراه هاي چپ و راست ساختگاه و محوطه سد و نيروگاه  

رودبار لرستان با استفاده از اسكنر ليزري
با استفاده از اسكنرليزري و تهيه مدل سه بعدي به  1/1000تهيه نقشه 

هكتار از پائين دست سد كوار استان فارس 100مساحت تقريبي 
تهيه نقشه و مدل سه بعدي از پل تاريخي ونيار با استفاده از اسكنر 

ليزري استان آذربايجان شرقي

، 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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