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 تحصيالت دانشگاهي تحصيالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

مقطع تحصيلی و مقطع تحصيلی و 

  رتبه علمیرتبه علمی
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصيلمحل تحصيل  رشته تحصيلیرشته تحصيلی

  برداریبردارینقشهنقشه  --عمرانعمرانمهندسی مهندسی   کارشناسیکارشناسی

  
  00310031  دانشگاه تهراندانشگاه تهران  --دانشكده فنیدانشكده فنی

  00100010  دانشگاه تهراندانشگاه تهران  --دانشكده فنیدانشكده فنی  ((GGIISS))سيستم اطالعات مكانی سيستم اطالعات مكانی   ارشدارشدکارشناسی کارشناسی 

  ::ه کارشناسی ارشده کارشناسی ارشدن پايان نامه دورن پايان نامه دورعنواعنوا

  ((GGIISS))های اطالعات مكانی های اطالعات مكانی های فتوگرامتری رقومی و سيستمهای فتوگرامتری رقومی و سيستمتلفيق سيستمتلفيق سيستم  
  

  

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  ها :ها :همکاري آموزشي با دانشگاههمکاري آموزشي با دانشگاه  

  ت علمی(ت علمی(عضو هيأعضو هيأسسه آموزش عالی عمران و توسعه )به عنوان سسه آموزش عالی عمران و توسعه )به عنوان مؤمؤ  

  التدريس(التدريس(دانشگاه مالير )به عنوان مدرس حقدانشگاه مالير )به عنوان مدرس حق  

  التدريس(التدريس(وان مدرس حقوان مدرس حقدانشگاه بوعلی سينا  )به عندانشگاه بوعلی سينا  )به عن  

  التدريس(التدريس(دانشگاه پيام نور استان همدان  )به عنوان مدرس حقدانشگاه پيام نور استان همدان  )به عنوان مدرس حق  

 در )در   اندازی و آموزش فتوگرامتری رقومیاندازی و آموزش فتوگرامتری رقومیهای مختلف دولتی و آزاد در زمينه راههای مختلف دولتی و آزاد در زمينه راههمكاری با دانشگاههمكاری با دانشگاه(

 قالب همكاری با شرکت تحقيق و توسعه ميعاد انديشه ساز(قالب همكاری با شرکت تحقيق و توسعه ميعاد انديشه ساز(
 

   و غيردولتيو غيردولتي  ييدولتدولتها و مراکز ها و مراکز سازمانسازمانهمکاري آموزشي با همکاري آموزشي با  ::  

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدانسازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان  

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستانسازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  

  سازمان نظام مهندسی معدن استان همدانسازمان نظام مهندسی معدن استان همدان  
  سازمان جهاد کشاورزی استان همدانسازمان جهاد کشاورزی استان همدان  

 



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

    5959//1010//0101تاريخ: تاريخ: 
  محمد عباسيمحمد عباسي  نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

 

 

  شهرداری همدانشهرداری همدان  

  سازمان فنی و حرفه ای استان همدانسازمان فنی و حرفه ای استان همدان  

  سازی سيستم اطالعات مكانی سازی سيستم اطالعات مكانی ی، طراحی و پيادهی، طراحی و پيادهافزارافزارهمكاری آموزشی در زمينه حل مشكالت نرمهمكاری آموزشی در زمينه حل مشكالت نرم

((GGIISSبا سازمان )با سازمان ) های مختلف های مختلف  

  های مرتبط با فناوری اطالعات های مرتبط با فناوری اطالعات شرکت مشاور خصوصی در زمينهشرکت مشاور خصوصی در زمينه  9191بيش از بيش از   همكاری آموزشی باهمكاری آموزشی با

  مكانیمكانی

  

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

   طرح هاي پژوهشي طرح هاي پژوهشي  

  شرکت مخابرات استان همدان از نقطه نظر شرکت مخابرات استان همدان از نقطه نظر   سازمانی و نيازسنجیسازمانی و نيازسنجی  شناختشناختGGIISS  (( : کارفرما : کارفرما

  شرکت مخابرات استان همدان(شرکت مخابرات استان همدان(

  استان همدان در محيط سيستم استان همدان در محيط سيستم   هایهایقناتقناتسيستم مديريت مكانی سيستم مديريت مكانی سازی سازی طراحی و پيادهطراحی و پياده

  )سازمان جهاد کشاورزی استان همدان()سازمان جهاد کشاورزی استان همدان(  ((GGIISS))اطالعات مكانی اطالعات مكانی 

  

   کتاب کتاب  

  ""گرا در گرا در ییشش  ییسسيينونوبرنامهبرنامهAArrccGGIISS  نويسینويسیبا زبان برنامهبا زبان برنامه  PPyytthhoonn""  00500050: انتشارات نوآور، سال : انتشارات نوآور، سال اشراشرنن  

  ""مرکز تحقيقات سازمانمرکز تحقيقات سازمان: : ناشرناشر  ""افزار اتوکدافزار اتوکدنويسی کاربردی ويژوال بيسيک تحت نرمنويسی کاربردی ويژوال بيسيک تحت نرمبرنامهبرنامه        

  برداری برداری نقشهنقشه
    

  مقاله علميمقاله علمي  
  GGIISS  aanndd  DDiiggiittaall  PPhhoottooggrraammmmeettrriicc  SSyysstteemm  IInntteeggrraattiioonn((MMaapp  IInnddiiaa  22000022))  

  AA  nneeww  iinntteerrnneett  bbaasseedd  aapppprrooaacchh  ffoorr  IInntteeggrraattiioonn  ooff  GGIISS  aanndd  DDPPSS  ((IISSPPRRSS,,  HHOONNGGKKOONNGG  

DDeecc  22000033))  

  

سال  --برداری برداری مجله سازمان نقشهمجله سازمان نقشه  --های اطالعات مكانی )متوالی های اطالعات مكانی )متوالی مقاالت آموزشی در زمينه سيستممقاالت آموزشی در زمينه سيستم  
0010))  

  --برداریبرداریهای اطالعات مكانی )مجله سازمان نقشههای اطالعات مكانی )مجله سازمان نقشهشناخت سازمانی و مدلسازی مفهومی سيستمشناخت سازمانی و مدلسازی مفهومی سيستم  
  ((0019سال 

  1010تان )همايش ژئوماتيک تان )همايش ژئوماتيک شناخت، طراحی و مدلسازی زير ساخت اطالعات مكانی استانی خوزسشناخت، طراحی و مدلسازی زير ساخت اطالعات مكانی استانی خوزس  

  برداری(برداری(سازمان نقشهسازمان نقشه

وری اطالعات مكانی در کنترل جرم و افزايش امنيت اجتماعی )معاونت اجتماعی وری اطالعات مكانی در کنترل جرم و افزايش امنيت اجتماعی )معاونت اجتماعی کاربرد فناکاربرد فنا 

 ((00130013سال سال   --فرماندهی انتظامیفرماندهی انتظامی

 ((00150015سال سال   --مبنا و نقش آن در فعاليت کارآفرينانه )همايش ملی کارآفرينی و توسعهمبنا و نقش آن در فعاليت کارآفرينانه )همايش ملی کارآفرينی و توسعهبازازيابی مكانبازازيابی مكان 



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

    5959//1010//0101تاريخ: تاريخ: 
  محمد عباسيمحمد عباسي  نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

 

 

های های شناسی اجتماعی )دومين همايش ملی آسيبشناسی اجتماعی )دومين همايش ملی آسيبعات مكانی در مديريت آسيبعات مكانی در مديريت آسيبنقش فناوری اطالنقش فناوری اطال  

  ((00150015  --پنهانپنهان

در محيط در محيط   همدانهمدان  استاناستان  مراکز دانشگاه پيام نورمراکز دانشگاه پيام نور  مندی دانشجويانمندی دانشجويانارزيابی و تهيه نقشه رضايتارزيابی و تهيه نقشه رضايت  

  نگری، کارآفرينی ونگری، کارآفرينی وندهندهمديريت، آيمديريت، آي)اولين همايش بين المللی )اولين همايش بين المللی   ((GGIISS))  جغرافيايیجغرافيايی  سيستم اطالعاتسيستم اطالعات

  ((00510051  --آموزش عالیآموزش عالی  صنعت درصنعت در

زيست )دومين زيست )دومين ساس ارزيابی توان اکولوژيكی محيطساس ارزيابی توان اکولوژيكی محيطيابی بهينه توسعه پايدار روستايی بر ايابی بهينه توسعه پايدار روستايی بر امكانمكان  

  ((00510051  --همايش ملی توسعه پايدار روستايیهمايش ملی توسعه پايدار روستايی

يابی هوشمند مناطق با پتانسيل سيل در راستای توسعه پايدار روستايی )سومين همايش ملی يابی هوشمند مناطق با پتانسيل سيل در راستای توسعه پايدار روستايی )سومين همايش ملی ننمكامكا  

  ((00500050  --توسعه پايدار روستايیتوسعه پايدار روستايی

)سومين )سومين   GGIISSيابی مناطق تفرج گسترده در راستای توسعه اکوتوريسم روستايی در محيط يابی مناطق تفرج گسترده در راستای توسعه اکوتوريسم روستايی در محيط مكانمكان  

  ((00500050  --همايش ملی توسعه پايدار روستايیهمايش ملی توسعه پايدار روستايی

ها )دو فصلنامه ها )دو فصلنامه های ژئومورفوريک حوزههای ژئومورفوريک حوزهيابی خودکار مناطق با پتانسيل سيل بر اساس ويژگیيابی خودکار مناطق با پتانسيل سيل بر اساس ويژگیمكانمكان  

  عمران و توسعه، شماره دوم(عمران و توسعه، شماره دوم(

  5959)بيست و دومين همايش ژئوماتيک )بيست و دومين همايش ژئوماتيک   GGIISS ای الگوی مكانی در محيطای الگوی مكانی در محيطتحليل بحران جرم بر مبنتحليل بحران جرم بر مبن  

  برداری(برداری(سازمان نقشهسازمان نقشه

های آثار باستانی در راستای حفظ و حراست آنها با استفاده از های آثار باستانی در راستای حفظ و حراست آنها با استفاده از بررسی تاثير عوامل مخرب بر سايتبررسی تاثير عوامل مخرب بر سايت  

دانشگاه خواجه دانشگاه خواجه   5959ری اطالعات مكانی ری اطالعات مكانی )اولين کنفرانس ملی مهندسی فناو)اولين کنفرانس ملی مهندسی فناو  سيستم اطالعات مكانیسيستم اطالعات مكانی

  نصيرالدين طوسی(نصيرالدين طوسی(

)بيست و سومين )بيست و سومين   GGIISSو و   GGooooggllee  EEaarrtthhزيرزمينی با استفاده از زيرزمينی با استفاده از   ییااههتغذيه آبتغذيه آب  ییهاهامحلمحل  ییابابييمكانمكان  

  برداری(برداری(سازمان نقشهسازمان نقشه  00590059همايش ژئوماتيک همايش ژئوماتيک 

برداری )بيست و سومين همايش برداری )بيست و سومين همايش ای درون و برون سازمانی در مهندسی نقشهای درون و برون سازمانی در مهندسی نقشهاخالق حرفهاخالق حرفه  

  برداری(برداری(سازمان نقشهسازمان نقشه  00590059اتيک اتيک ژئومژئوم

انداز پوشش گياهی بر انداز پوشش گياهی بر سازی و نمايش چشمسازی و نمايش چشمبعدی مجازی برای شبيهبعدی مجازی برای شبيهگرايی سهگرايی سهايجاد سيستم واقعايجاد سيستم واقع  

  برداری(برداری(سازمان نقشهسازمان نقشه  00590059روی گوگل ارث )بيست و سومين همايش ژئوماتيک روی گوگل ارث )بيست و سومين همايش ژئوماتيک 

  

  

  زمينه هاي تحقيقاتيزمينه هاي تحقيقاتي  

  سيستمهای اطالعات مكانی کاربردیسيستمهای اطالعات مكانی کاربردی  

  ی کاربردیی کاربردیااپردازش تصاوير ماهوارهپردازش تصاوير ماهواره  

  گيری هوشمند مكانیگيری هوشمند مكانیهای تصميمهای تصميمسيستمسيستم  

  

  

  



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

    5959//1010//0101تاريخ: تاريخ: 
  محمد عباسيمحمد عباسي  نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

 

 

 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

  سازسازشرکت تحقيق و توسعه ميعاد انديشهشرکت تحقيق و توسعه ميعاد انديشه  

  شرکت مهندسين مشاور سامانه ارتباطات مكان مبنا )سام(شرکت مهندسين مشاور سامانه ارتباطات مكان مبنا )سام(  

  برداریبرداریعضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و گروه تخصصی نقشهعضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و گروه تخصصی نقشه  

    برداری و ژئوماتيک ايران برداری و ژئوماتيک ايران جمن علمی مهندسی نقشهجمن علمی مهندسی نقشهانانعضو عضو   

    های مكانیهای مكانیهای مشاور در زمينه حل مشكالت مرتبط با دادههای مشاور در زمينه حل مشكالت مرتبط با دادههای دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهمكاری با سازمانهمكاری با سازمان  
  
  

 اجرايياجرايي  فعاليتفعاليت  هايهايزمينهزمينه 

  برداری زمينی و کارگاهیبرداری زمينی و کارگاهینقشهنقشه  

  ایایپردازش کاربردی تصاوير ماهوارهپردازش کاربردی تصاوير ماهواره  

  عات مكانی کاربردیعات مكانی کاربردیهای اطالهای اطالطراحی و پياده سازی سيستمطراحی و پياده سازی سيستم  

  GGIISSزها در محيط زها در محيط ييسدها و حوزه آبرسدها و حوزه آبر  تفصيلی اجرايی آبخيزداری حوزهتفصيلی اجرايی آبخيزداری حوزه  اتاتمطالعمطالع  

  های اطالعات مكانیهای اطالعات مكانیانجام مطالعات آب و خاک به کمک سيستمانجام مطالعات آب و خاک به کمک سيستم  

  وری اطالعات و ارتباطات مكانی شهریوری اطالعات و ارتباطات مكانی شهریبرنامه ريزی و تدوين استراتژی فنابرنامه ريزی و تدوين استراتژی فنا  

  وش فتوگرامتری رقومیوش فتوگرامتری رقومیهای مكانی به رهای مكانی به رسازی خطوط توليد دادهسازی خطوط توليد دادهطراحی و پيادهطراحی و پياده  

  ای کاربردیای کاربردیاز دور و پردازش تصاوير ماهوارهاز دور و پردازش تصاوير ماهواره  سنجشسنجش  

  ((GGPPSS//AAVVLL))های ناوبری های ناوبری طراحی و پياده سازی سيستمطراحی و پياده سازی سيستم  

  ((MMoobbiillee//PPDDAA))های اطالعات مكانی همراه های اطالعات مكانی همراه طراحی و پياده سازی سيستمطراحی و پياده سازی سيستم  

  ((VVRRهای واقع گرايی سه بعدی مجازی )های واقع گرايی سه بعدی مجازی )طراحی و پياده سازی سيستمطراحی و پياده سازی سيستم  
  ((SSDDIIساخت اطالعات مكانی )ساخت اطالعات مكانی )  طراحی و پياده سازی زيرطراحی و پياده سازی زير  

  سنجی، طراحی و مدلسازی اطالعات سازمانیسنجی، طراحی و مدلسازی اطالعات سازمانیشناخت، نياز سنجی، امكانشناخت، نياز سنجی، امكان  

  های اطالعات مكانیهای اطالعات مكانیطراحی ساختار سازمانی واحد سيستمطراحی ساختار سازمانی واحد سيستم  

  های مكانیهای مكانیمدلسازی رقومی سطح و تجزيه و تحليلمدلسازی رقومی سطح و تجزيه و تحليل  

  وری اطالعات مكانیوری اطالعات مكانیاامديريت بحران و کاهش خطر به کمک فنمديريت بحران و کاهش خطر به کمک فن  

  يه و تحليل شبكه )راه، شبكه آب، برق، گاز و مخابرات(يه و تحليل شبكه )راه، شبكه آب، برق، گاز و مخابرات(طراحی مسير بهينه و تجزطراحی مسير بهينه و تجز  

  های اطالعات مكانیهای اطالعات مكانیيابی بهينه در محيط سيستميابی بهينه در محيط سيستممكانمكان  

  سازی پايگاه داده مكانیسازی پايگاه داده مكانیطراحی و پيادهطراحی و پياده  

  وری اطالعات مكانیوری اطالعات مكانیمديريت و کنترل پروژه های فنامديريت و کنترل پروژه های فنا  

  های تفكيكی آپارتمان جهت صدور سندهای تفكيكی آپارتمان جهت صدور سندتهيه نقشهتهيه نقشه  

  

  

  

http://issge.ir/


  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

    5959//1010//0101تاريخ: تاريخ: 
  محمد عباسيمحمد عباسي  نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

 

 

  

  هاي آموزشي گذرانده شدههاي آموزشي گذرانده شدهرهرههاي نرم افزاري/ دوهاي نرم افزاري/ دومهارتمهارت  --66

   نرم افزارهای نرم افزارهایGGIISS  

  AArrccGGIISS  1100..xx  ,,  AArrccSSDDEE,,  AArrccGGIISS  SSeerrvveerr,,  AArrccGGIISS  IIMMSS,,  AArrccPPAADD  1100..xx  

  AAuuttooCCAADD  33DD  MMaapp    

  MMaappiinnffoo  

  GGeeoommeeddiiaa  

  OOppeenn  GGIISS  SSooffttwwaarree  ((QQGGIISS  &&  DDeellttaa  GGIISS  &&  GGRRAASSSS  &&  MMaapp  WWiinnddooww  GGIISS  &&  ……))  

  پايگاه دادهپايگاه داده  

  SSQQLLSSeerrvveerr    

  MMyySSQQLL  

  PPoossttggrree//PPoossttGGIISS  

  رهای فتوگرامتری رقومی، سنجش از دور و پردازش تصاويررهای فتوگرامتری رقومی، سنجش از دور و پردازش تصاويرنرم افزانرم افزا  

  PPCCII  GGeeoommaattiiccaa    

  LLiieeccaa  EErrddaass  IImmaaggiinnee    

  AAuuttooCCAADD  RRaasstteerr  DDeessiiggnn  

  DDiiggiittaall  PPhhoottooggrraammmmeettrriicc  SSyysstteemm--  PPaarraaddEEyyeess  

  EENNVVII  

   نرم افزارهای نرم افزارهایCCAADD  

  AAuuttooCCAADD    

  MMiiccrrooSSttaattiioonn    
    

  برنامه نويسیبرنامه نويسی  

  VViissuuaall  BBaassiicc  ..NNeett    

  VVBBAA  ––  AArrccOObbjjeecctt  PPrrooggrraammmmiinngg  &&  AArrccGGIISS  CCuussttoommiizzaattiioonn  

  AArrccEEnnggiinnee  ffoorr  GGIISS  SSttaannddaalloonnee  SSooffttwwaarree  PPrrooggrraammmmiinngg  

  VVBBAA  ––  AAuuttooCCAADD  33DD  MMaapp  PPrrooggrraammmmiinngg  

  VVBBAA  ––  MMiiccrrooSSttaattiioonn  PPrrooggrraammmmiinngg  

  MMoobbiillee  GGIISS  PPrrooggrraammmmiinngg  
  سايرساير  

  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee    &&  MMiiccrroossoofftt  PPrroojjeecctt  &&  MMiiccrroossoofftt  VViissiioo    

  WWiinnddoowwssXXPP,,  VViissttaa,,  77  ,,88  

  MMaattllaabb    

  FFeelleexx,,  PPhhoottoosshhoopp  

  UUttiilliittyy  ssooffttwwaarree,,  ……  
 دوربين ها و تجهيزات نقشه برداریدوربين ها و تجهيزات نقشه برداری    

  TToottaallSSttaattiioonn  ,,  GGPPSS  

 
 


