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 GNSS نشست گروه کاری تخصصی  موضوع جلسه:

 حاضرین:

نماینده )؛ مهندس حاجی هادی(نماینده نهادهای مدنی و غیردولتی)؛ مهندس هوانسیانبرداری کشور(سازمان نقشه ه؛ )نماینددکتر نانکلی :انیآقا

 (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحنمایندگان )فسیانومهندس طایفی و مهندس ؛ (سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

 نماینده وزارت کشور: غایبان

 دستور جلسه:

صالح جانمایی مطلوب  -1 شمیم و ا شبکه  صوص  شور ، در خ سناد و امالک ک سازمان ثبت ا ستگاه نزدیک به یکدیگر در دو  40گزارش  نماینده  ای

 شبکه هدی و شمیم

 ت و نکات امنیتی مربوطهگزارش سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در خصوص شبکه آن سازمان، ملزوما-2

 شرح جلسه:

در تعریف و به  کشور برداریو نقش حاکمیتی سازمان نقشه کشورهای دائمی در سطح هایستگا عملکرد مروری بر با دکتر نانکلی جلسه با توضیحات

های تعیین موقعیت و در جهت در راستای شبکه هاافزایی دستگاهنحوه هم ، همچنینو ارائه خدمات این شبکه به کاربران روز رسانی چارچوب مرجع

های مدعو به شرررذ لی  با توجه به مصرروبات جلسرره اوا نمایندگان دسررتگاه . در ادامهآغاز شررد ،کاریموازی زهای کشررور و اجتناب اصرررفه جویی

  دند.توضیحاتی را ارائه دا

سناد و امالك کشور توضیحاتمهندس حاجی -1 جامع و کاملی در ارتباط با سخت افزار و نرم افزار شبکه شمیم و توسعه  هادی نماینده سازمان ثبت ا

رت مشترك مورد استفاده قرار برداری که گیرنده آن نیز به روز رسانی شده است بصوایستگاه تهران سازمان نقشهایشان بیان کردند  آن ارائه دادند.

 صورت گرفته ها نیزاصالذ جانمایی ایستگاهدر مورد همچنین در خصوص مکاتباتی که  گیرد و هیچ گونه مشک  خاصی در این مورد وجود ندارد.می

  .داده شد یتوضیحات

نیز توضیحات الزم را در ضمن اعالم و موافقت با عدم موازی کاری  آقایان مهندس وفسیان و مهندس طایفی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

آمادگی خود را جهت همکاری سازمان جغرافیایی کشور و بیان کردند ارائه دادند و اتصاا کاربران آن سازمان و نرم افزار مربوطه GNSS ارتباط با شبکه

 نموده است.اعالم های امنیتی با حفظ پروتک  و هماهنگی های الزم 

 :مصوباتو  یبندجمع

شبکه -1 شده GNSSهای نظر به اینکه در طراحی و کاربرد  ستهای مپروتک  ،ایجاد  شده ا شتراك ،ختلفی پیاده  گذاری و مقرر گردید در مورد نحوه ا

شبکه شترك  ستگاه  3) هاپوشش م سلحای شور( 44و  سازمان جغرافیایی نیروهای م سناد و امالك ک سازمان ثبت ا ستگاه  سه آتی نمایندگان  ای در جل

 ها نظرات خود را اعالم کنند.سازمان

 3در مورد نحوه اشتراك گذاری یک ایستگاه بین  ،در جلسه بعدی آن سازمان IT که نمایندگان سازمان جغرافیایی همراه با نماینده مقرر شد -2

 دستگاه به صورت پایلوت اقدام نمایند.

 محل امضا
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