ردیف

عنوان اثر

لوح گیرنده

1

ایجاد زیرپًرتال وقطٍ مذیریت تحران جُت تُثًد
مذیریت تیماری کريوا(اثر گريَی)

ویما قاسملً

2

رقًمی ومًدن ػملیات گًیاسازی تا استفادٌ از ساماوٍ
شئًپرتال سازمان وقطٍ ترداری کطًر( اثر گريَی)

آرتیه ًَاوسیان

3

تروامٍ محاسثات گراوی ي تروامٍ محاسثٍ ضریة
کالیثراسیًن گراوی يتروامٍ سرضکىی مطاَذات گراوی

حمیذٌ چراغی

4

ساماوٍ پیصوطاوگر زمیهلرزٌ ي آتطفطان مثتىی تر
تررسی تغییرات دادٌَای ثقلسىجی

سیذػثذالرضا سؼادت

5

تروامٍ محاسثٍ ترخط مًقؼیت وقاط در چارچًب مرجغ
مختصات ملی

سیذػثذالرضا سؼادت

6

ایجاد سريیسَای جستجًگر ػارضٍ تا ترکیة
سريیسَای WMSي( WFSاثر گريَی)

حجت رفیؼی طرقی

7

ترخط سازی ایستگاَُای جسريمذی ػلیرغم اػمال
تحریم َای خارجی(اثر گريَی)

ػلی سلطاوپًر

8

ضىاسائی پیامکی محصًالت سازمان

ػلی صفایی

9

ارسال اتًماتیک لیىک اطالػات ترای مذیریت تحران

ػلی صفایی

10

تًلیذ ترخط ضىاسىامٍ َای وقاط

ػلی صفایی

11

تروامٍ ترخط پایص لحظٍای دادٌَای ضتابثقل تٍ
ػىًان پیصوطاوگر رخذاد زلسلٍ(اثر گريَی)

ػلی صذقی

12

تُیٍ تروامٍ اتًماسیًن پردازش یک پارچٍ َر سٍ تاوذ
تصايیر سىتیىل ي تُیٍ تروامٍ اتًماسیًن تثذیل فرمت ي
تثذیل میذان جاتجایی در راستای خط دیذ ماًَارٌ تٍ
راستای قائم

مؼصًمٍ آمیغ پی

13

گسارش مقایسٍای سازمانَای وقطٍ
ترداریکطًرَایجُان (اثر گريَی)

صذیقٍ مقذمی

14

سیستم َطذار دَىذٌ ضذ سرقت پیامکی تر اساس
تطخیص حرکت(اثر گريَی)

ػلیرضا امیری

ارائه دهندگان آثار گروهی
َما درزی
ویما قاسملً
مُرداد جؼفری سلیم
رضا احمذیٍ
زَرا رضایی
ػلیرضا امیری
حجت رفیؼی طرقی
آرتیه ًَاوسیان
ویما قاسملً
زَرا رضایی
زَرا اصاولً

ویما قاسملً
حجت رفیؼی طرقی
رَی فريغی آل داييد
ػلی سلطاوپًر

ػلی صذقی
سیذػثذالرضا سؼادت

صذیقٍ مقذمی
لیذا ػمادیان مُر
فرخىذٌ رفاوی
ویما قاسملً
ػلیرضا امیری

ردیف

عنوان پیشنهاد

لوح گیرنده

1

تروامٍ کارتردی وقطٍ دریایی ترای اَذاف غیر
وايتری(پیطىُاد گريَی)

ػطیٍ مجتُذی

2

درخًاست اوًاع گًاَی َا تصًرت الکتريویکی ي ثثت
مرخصی استؼالجی تصًرت الکتريویکی

مریم وًرائی

3

تُیٍ تروامٍ َطذار سًوامی تر پایٍ دادٌ َای تراز
ساحلی(پیطىُاد گريَی)

رَی فريغی آل داييد

4

تروامٍ پیص تیىی جسريمذ در پُىٍ َای آتی خلیج فارس
ي دریای ػمان (پیطىُاد گريَی)

رَی فريغی آل داييد

5

تازوگری وقطٍَای تسرگ مقیاس ضُری تا استفادٌ از
اطالػات جغرافیایی دايطلثاوٍ(پیطىُاد گريَی)

زَرا رضایی

6

مذلسازی ي پیص تیىی تراز دریای خسر (پیطىُاد گريَی)

ػلی محمذپًری يیطکایی

ارائه دهندگان پیشنهاد
گروهی
ػطیٍ مجتُذی
ػلی سلطاوپًر

رَی فريغی آل داييد
ػلی سلطاوپًر
رَی فريغی آل داييد
ػلی سلطاوپًر
زَرا رضایی
ویما قاسملً
ػلی محمذپًری يیطکایی
ػلی سلطاوپًر

