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  2016تصحیح کانالهای موجوده با استفاده از عکسهای ستالیتی . 

 .تشخیص، تثبیت وترسیم کانال های آبیاری و ساحات تحت آبیاری کانال های متذکره درکشور 

  معلومات جغرافیایی و شریک ساختن آن در جیوپورتل اداره ملی احصائیه و معلومات به منظور استفاده نیازمندان.ستندر سازی 

 .تعین ساحات کشت گندم وشالی با استفاده از نقاط جی پی اس جمع آوری شده به منظورتهیه نقشه های مورد نیاز 

  لندکور موجوده در سرتاسر کشور.تهیه وترتیب  نقشه های پوشش ساحات زراعتی با استفاده از 

 . ترتیب و تهیه نقشه های آبریزه ها ازساحات مختلف کشور 

  تهیه لندکور جدید برای پوشش ساحات زراعتی کشور به همکاری پروژهICIMOD 

  زون بندی زراعتی درکشور به همکاری پروژهFAO   

 کشور به همکاری پروژه  تشخیص تغیرات اقلیم ومعلومات درمورد تغیرات اقلیمی مناطق مختلفFAO  

 (والیت کشور34جمع آوری ارقام هواشناسی زراعتی به شکل روزانه،هفته واروماهوارازاستیشن های موجوده در ) 

 کمک و همکاری تخنیکی و دادن معلومات برای  محصلین مطابق قانون اداره 

  ازطرف مقامات معرفی میگردند.آموزش و رهنمایی دربخش جی آی اس و ریموت سنسنگ برای کار آموزان  که 

 .تهیه وترتیب نقشه های مختاف مورد ضرورت پروژه ها وریاست های محتلف وزارت وریاست های والیات 

 نعبیر و تفسیر عکس های ماهواره ئی به مقاصد مختلف 
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