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 مشخصات فردي -1

  نام :  محمد                                         نام خانوادگي : عباسينام :  محمد                                         نام خانوادگي : عباسي

  ت معافيتت معافيتكریم                                       وضعيت نظام وظيفه : داراي كاركریم                                       وضعيت نظام وظيفه : داراي كار  نام پدر:نام پدر:

  متاهلمتاهلوضعيت تأهل : وضعيت تأهل :                                                                             ایرانایران  تابعيت :تابعيت :

 mohammadabbasi@ut.ac.irپست الكترونيكي : پست الكترونيكي :                           09125097768 همراه : همراه : 

 تحصيالت دانشگاهي تحصيالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

  التحصيليالتحصيليفارغفارغسالسال  محل تحصيلمحل تحصيل  تحصيليتحصيلي  رشتهرشته  مقطع تحصيليمقطع تحصيلي

  1378بهمن بهمن   دانشگاه تهراندانشگاه تهران  ––دانشكده فني دانشكده فني   برداريبردارينقشهنقشه  ––عمران عمران   كارشناسيكارشناسي

  1381بهمن  دانشگاه تهراندانشگاه تهران  ––دانشكده فني دانشكده فني   ((GGIISSسيستم اطالعات مكاني )سيستم اطالعات مكاني )  ارشدارشدكارشناسي كارشناسي 

  --  --  --  دكتراي تخصصيدكتراي تخصصي

  20/16معدل دوره كارشناسي ارشد : معدل دوره كارشناسي ارشد :   32/15معدل دوره كارشناسي : معدل دوره كارشناسي : 

  ((GGIISSعنوان تز دوره كارشناسي ارشد : تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري رقومي و سيستمهاي اطالعات مكاني )عنوان تز دوره كارشناسي ارشد : تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري رقومي و سيستمهاي اطالعات مكاني )

  نمره تز : درجه عالينمره تز : درجه عالي

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

   ها :ها :همکاري آموزشي با دانشگاه همکاري آموزشي با دانشگاه  
   ((عضو هيات علميعضو هيات علمي)به عنوان )به عنوان   عمران و توسعهعمران و توسعهموسسه آموزش عالي موسسه آموزش عالي  

  ( (التدریسالتدریسحقحقبه عنوان مدرس به عنوان مدرس دانشگاه مالیر )دانشگاه مالیر)  

    ((التدریسالتدریسحقحق)به عنوان مدرس )به عنوان مدرس دانشگاه بوعلي سينا  دانشگاه بوعلي سينا  

  ((التدریسالتدریسحقحق)به عنوان مدرس )به عنوان مدرس     استان همداناستان همدان  دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور  
 در قالب همكاري با )در قالب همكاري با   فتوگرامتري رقوميفتوگرامتري رقوميو آموزش و آموزش   يياندازاندازنه راهنه راهييو آزاد در زمو آزاد در زم  ييمختلف دولتمختلف دولت  ييهاهابا دانشگاهبا دانشگاه  ييهمكارهمكار(

 شركت تحقيق و توسعه ميعاد اندیشه ساز(شركت تحقيق و توسعه ميعاد اندیشه ساز(

  ييسازمان ها و مراکز دولتسازمان ها و مراکز دولتمکاري آموزشي با مکاري آموزشي با هه  ::  
  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدانسازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان  

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستانسازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستان  

  سازمان نظام مهندسي معدن استان همدانسازمان نظام مهندسي معدن استان همدان  
  استان همداناستان همدان  ييسازمان جهاد كشاورزسازمان جهاد كشاورز  

  شركت آب و فاضالب استان همدانشركت آب و فاضالب استان همدان  

  شهرداري همدانشهرداري همدان  

  تان همدانتان همداناساس  ييو حرفه او حرفه ا  ييسازمان فنسازمان فن  

  افزاري، طراحي و پيادهافزاري، طراحي و پيادههمكاري آموزشي در زمينه حل مشكالت نرمهمكاري آموزشي در زمينه حل مشكالت نرم( سازي سيستم اطالعات مكاني( سازي سيستم اطالعات مكانيGGIISS با ) با )

  هاي مختلف هاي مختلف سازمانسازمان

  هاي مرتبط با فناوري اطالعات مكانيهاي مرتبط با فناوري اطالعات مكانيشركت مشاور خصوصي در زمينهشركت مشاور خصوصي در زمينه    5050بيش از بيش از   همكاري آموزشي باهمكاري آموزشي با  

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

   طرح هاي پژوهشي طرح هاي پژوهشي  
  شركت مخابرات استان همدان از نقطه نظر شركت مخابرات استان همدان از نقطه نظر   نيازسنجينيازسنجي  سازماني وسازماني و  شناختشناختGGIISS   كارفرما : شركت مخابرات )كارفرما : شركت مخابرات(

  استان همدان(استان همدان(
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   استان همدان در محيط سيستم اطالعات مكاني استان همدان در محيط سيستم اطالعات مكاني   قنات هايقنات هايسيستم مدیریت مكاني سيستم مدیریت مكاني طراحي و پياده سازي طراحي و پياده سازي

((GGIISS))  )سازمان جهاد كشاورزي استان همدان()سازمان جهاد كشاورزي استان همدان(  

   کتاب کتاب  

  نوآورنوآورانتشارات انتشارات ناشر : ناشر : ، ، ""PPyytthhoonnسي سي یینونوبان برنامهبان برنامهبا زبا ز  AArrccGGIISSگرا در گرا در ييشش  ييسسیینونوبرنامهبرنامه""

  برداريبرداري: مركز تحقيقات سازمان نقشه: مركز تحقيقات سازمان نقشه  ناشرناشر    ،،""افزار اتوكدافزار اتوكدنویسي كاربردي ویژوال بيسيک تحت نرمنویسي كاربردي ویژوال بيسيک تحت نرمبرنامهبرنامه""

  EEbbooookk، ، ""برداري عموميبرداري عمومينقشهنقشه  ""

  

  مشاور پايان نامه کارشناسي ارشدمشاور پايان نامه کارشناسي ارشد  

، ، ""گسترگسترمردممردم  ييمكانمكان  ييهاهادادهداده  ييتحت وب بر مبناتحت وب بر مبنا  سمسمییتورتور  ييتوسعه یک سامانه اطالع رسانتوسعه یک سامانه اطالع رسان""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

  ((1396سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))    پورپور، استاد راهنما: دكتر فرید كریمي، استاد راهنما: دكتر فرید كریميدانشجو: فرید اشرافيدانشجو: فرید اشرافي

، ، ""كاوي مكانيكاوي مكانيهاي محيطي با استفاده از دادههاي محيطي با استفاده از دادهبررسي وابستگي وقوع بيماري تب مالت با ویژگيبررسي وابستگي وقوع بيماري تب مالت با ویژگي""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

  ((1396سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  پور پور ، استاد راهنما: دكتر فرید كریمي، استاد راهنما: دكتر فرید كریميپورپورسيما قليسيما قلي: : دانشجودانشجو

گيري چند گيري چند هاي تصميمهاي تصميمهاي بادي با استفاده از روشهاي بادي با استفاده از روشتحليل تناسب اراضي جهت استقرار نيروگاهتحليل تناسب اراضي جهت استقرار نيروگاه""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  اده خراسانياده خراسانيحسين ترابزحسين ترابز، استاد راهنما: دكتر ، استاد راهنما: دكتر سهيل رئوفيسهيل رئوفي، دانشجو: ، دانشجو: ""معيارهمعياره

  ((1396سال   --

، دانشجو: ، دانشجو: ""كاوي مكاني و تحليل فضایي توزیع خدمات شهري با تاكيد بر عدالت اجتماعيكاوي مكاني و تحليل فضایي توزیع خدمات شهري با تاكيد بر عدالت اجتماعيدادهداده""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

  ((1396سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))    مجيد كياورزمقدممجيد كياورزمقدم، استاد راهنما: دكتر ، استاد راهنما: دكتر شهریار محمديشهریار محمدي

فتوگرامتري در محيط فتوگرامتري در محيط   پهپادپهپاد  هايهايدادهداده  ازاز  شهري با استفادهشهري با استفاده  مناطقمناطق  توسعه سه بعديتوسعه سه بعدي  حجمحجم  ارزیابيارزیابي""نامه: نامه: ن پایانن پایانعنواعنوا  

موسسه موسسه ))  حسين ترابزاده خراسانيحسين ترابزاده خراسانيدكتر دكتر ، استاد راهنما: ، استاد راهنما: حميدرضا سرفرازیانحميدرضا سرفرازیان، دانشجو: ، دانشجو: ""سيستم اطالعات مكانيسيستم اطالعات مكاني

  ((1396سال   --آموزش عالي عمران و توسعه آموزش عالي عمران و توسعه 

  و روشو روشسي تاثير عوامل طبيعي و انساني بر آثار تاریخي با استفاده از سيستم اطالعات مكاني سي تاثير عوامل طبيعي و انساني بر آثار تاریخي با استفاده از سيستم اطالعات مكاني برربرر""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

آموزش عالي آموزش عالي   ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهادریس فرجيادریس فرجي، دانشجو: ، دانشجو: ""تحليل سلسله مراتبيتحليل سلسله مراتبي

  ((1396سال سال   ––عمران و توسعه عمران و توسعه 

هاي هاي پذیري ناشي از بيماري تب مالت با استفاده از روشپذیري ناشي از بيماري تب مالت با استفاده از روشحليل مكاني و بررسي ميزان آسيبحليل مكاني و بررسي ميزان آسيبتت""نامه: نامه: انانعنوان پایعنوان پای  

موسسه آموزش عالي عمران موسسه آموزش عالي عمران ))  ، استاد راهنما: دكتر مجيد كياورزمقدم ، استاد راهنما: دكتر مجيد كياورزمقدم پيمان عباسيپيمان عباسي، دانشجو: ، دانشجو: ""GGIISSگيري در گيري در تصميمتصميم

  ((1396سال   --و توسعه و توسعه 

كيفيت و كاربرد كيفيت و كاربرد   گستر با استفاده از پارامترهايگستر با استفاده از پارامترهايهاي مكاني مردمهاي مكاني مردمتعيين ارزش اقتصادي دادهتعيين ارزش اقتصادي داده  ""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  پور پور ، استاد راهنما: دكتر فرید كریمي، استاد راهنما: دكتر فرید كریميزادهزادهمریم مسيبمریم مسيب، دانشجو: ، دانشجو: ""دادهداده
1397))  

  

  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))  

  ((1381سال  --برداري برداري مجله سازمان نقشهمجله سازمان نقشه  --مقاالت آموزشي در زمينه سيستمهاي اطالعات مكاني )متوالي مقاالت آموزشي در زمينه سيستمهاي اطالعات مكاني )متوالي   

  ((1385سال   --برداريبرداريشناخت سازماني و مدلسازي مفهومي سيستمهاي اطالعات مكاني )مجله سازمان نقشهشناخت سازماني و مدلسازي مفهومي سيستمهاي اطالعات مكاني )مجله سازمان نقشه  

سازمان سازمان   86شناخت، طراحي و مدلسازي زیر ساخت اطالعات مكاني استاني خوزستان )همایش ژئوماتيک شناخت، طراحي و مدلسازي زیر ساخت اطالعات مكاني استاني خوزستان )همایش ژئوماتيک   

  برداري(برداري(نقشهنقشه
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  --كاربرد فنآوري اطالعات مكاني در كنترل جرم و افزایش امنيت اجتماعي )معاونت اجتماعي فرماندهي انتظاميكاربرد فنآوري اطالعات مكاني در كنترل جرم و افزایش امنيت اجتماعي )معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي 

 ((1387سال سال 

 ((1389سال سال   --كارآفرینانه )همایش ملي كارآفریني و توسعهكارآفرینانه )همایش ملي كارآفریني و توسعه  مبنا و نقش آن در فعاليتمبنا و نقش آن در فعاليتبازازیابي مكانبازازیابي مكان 

  ((1389  --هاي پنهانهاي پنهانشناسي اجتماعي )دومين همایش ملي آسيبشناسي اجتماعي )دومين همایش ملي آسيبنقش فناوري اطالعات مكاني در مدیریت آسيبنقش فناوري اطالعات مكاني در مدیریت آسيب  

در محيط سيستم اطالعات در محيط سيستم اطالعات   همدانهمدان  استاناستان  مراكز دانشگاه پيام نورمراكز دانشگاه پيام نور  مندي دانشجویانمندي دانشجویانارزیابي و تهيه نقشه رضایتارزیابي و تهيه نقشه رضایت  

  ((1390  --ييصنعت در آموزش عالصنعت در آموزش عال  وو  ييننیی، كارآفر، كارآفريينده نگرنده نگرییت، آت، آییررییمدمد)اولين همایش بين المللي )اولين همایش بين المللي   ((GGIISS))  جغرافيایيجغرافيایي

مكان یابي بهينه توسعه پایدار روستایي بر اساس ارزیابي توان اكولوژیكي محيط زیست )دومين همایش ملي توسعه مكان یابي بهينه توسعه پایدار روستایي بر اساس ارزیابي توان اكولوژیكي محيط زیست )دومين همایش ملي توسعه   

  ((1390  --پایدار روستایيپایدار روستایي

همایش ملي توسعه پایدار همایش ملي توسعه پایدار   سومينسومين))  یابي هوشمند مناطق با پتانسيل سيل در راستاي توسعه پایدار روستایيیابي هوشمند مناطق با پتانسيل سيل در راستاي توسعه پایدار روستایيننمكامكا  

  ((1393  --روستایيروستایي

همایش ملي توسعه همایش ملي توسعه   سومينسومين))  GGIISS  یابي مناطق تفرج گسترده در راستاي توسعه اكوتوریسم روستایي در محيطیابي مناطق تفرج گسترده در راستاي توسعه اكوتوریسم روستایي در محيطمكانمكان  

  ((1393  --پایدار روستایيپایدار روستایي

فصلنامه عمران و توسعه، فصلنامه عمران و توسعه،   ها )دوها )دوهاي ژئومورفوریک حوزههاي ژئومورفوریک حوزهپتانسيل سيل بر اساس ویژگيپتانسيل سيل بر اساس ویژگيمكان یابي خودكار مناطق با مكان یابي خودكار مناطق با   

  شماره دوم(شماره دوم(

سازمان سازمان 1394همایش ژئوماتيک همایش ژئوماتيک بيست و دومين بيست و دومين ))  GGIISS تحليل بحران جرم بر مبناي الگوي مكاني در محيطتحليل بحران جرم بر مبناي الگوي مكاني در محيط  

  برداري(برداري(نقشهنقشه

است آنها با استفاده از سيستم اطالعات است آنها با استفاده از سيستم اطالعات هاي آثار باستاني در راستاي حفظ و حرهاي آثار باستاني در راستاي حفظ و حربررسي تاثير عوامل مخرب بر سایتبررسي تاثير عوامل مخرب بر سایت  

  ((دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسيدانشگاه خواجه نصيرالدین طوسي  1394اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني ))  مكانيمكاني

همایش همایش )بيست و سومين )بيست و سومين   GGIISSو و   GGooooggllee  EEaarrtthhزیرزميني با استفاده از زیرزميني با استفاده از   ييااههتغذیه آبتغذیه آب  ييهاهامحلمحل  ييابابییمكانمكان  

  ((برداريبرداريسازمان نقشهسازمان نقشه  1395ژئوماتيک ژئوماتيک 

سازمان سازمان   1395همایش ژئوماتيک همایش ژئوماتيک )بيست و سومين )بيست و سومين   برداريبردارياي درون و برون سازماني در مهندسي نقشهاي درون و برون سازماني در مهندسي نقشهحرفهحرفه  اخالقاخالق  

  ((برداريبردارينقشهنقشه

  انداز پوشش گياهي بر روي گوگل ارثانداز پوشش گياهي بر روي گوگل ارثسازي و نمایش چشمسازي و نمایش چشمبعدي مجازي براي شبيهبعدي مجازي براي شبيهگرایي سهگرایي سهایجاد سيستم واقعایجاد سيستم واقع  

  ((برداريبرداريسازمان نقشهسازمان نقشه  1395همایش ژئوماتيک همایش ژئوماتيک )بيست و سومين )بيست و سومين 

هاي سيستم اطالعات هاي سيستم اطالعات هاي زیرزميني، به كمک تلفيق تحليلهاي زیرزميني، به كمک تلفيق تحليلسنجي مناطق مستعد براي تغذیه مصنوعي آبسنجي مناطق مستعد براي تغذیه مصنوعي آبامكانامكان  

دانشگاه خواجه دانشگاه خواجه   1395كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني   )دومين)دومين  سازي گوگل ارثسازي گوگل ارثمكاني و بصريمكاني و بصري

  ((نصيرالدین طوسينصيرالدین طوسي

در محيط در محيط   AAHHPPگيري چندمعياره گيري چندمعياره استفاده از روش تصميماستفاده از روش تصميم  بررسي تاثير عوامل طبيعي برتخریب تپه باستاني زیویه بابررسي تاثير عوامل طبيعي برتخریب تپه باستاني زیویه با  

GGIISS  ((1396  اولين همایش ملي زیویهاولين همایش ملي زیویه))  

در محيط سيستم اطالعات مكاني )مطالعه موردي : در محيط سيستم اطالعات مكاني )مطالعه موردي :   رعاملرعاملييپدافند غپدافند غ  كالن شهرها با تاكيد بركالن شهرها با تاكيد بر  ييررییپذپذببييآسآس  ييابابییارزارز  

  ((برداريبرداريقشهقشهسازمان نسازمان ن  1396همایش ژئوماتيک همایش ژئوماتيک )بيست و چهارمين )بيست و چهارمين   ((شهر همدانشهر همدان  ييمركزمركزبافت بافت محدوده محدوده 

ریزي و ریزي و چهارمين كنفرانس برنامهچهارمين كنفرانس برنامه))  بندي سرعت بادبندي سرعت بادبرآورد بهترین مدل درونيابي فضایي جهت تهيه نقشه بهينه پهنهبرآورد بهترین مدل درونيابي فضایي جهت تهيه نقشه بهينه پهنه  

  دانشگاه تهران(دانشگاه تهران(  1396  مدیریت محيط زیستمدیریت محيط زیست

  ييململ  ششییهماهما  ننيياولاول))  كاوي مكانيكاوي مكانيهاي محيطي با استفاده از دادههاي محيطي با استفاده از دادهبررسي وابستگي وقوع تب مالت در انسان با ویژگيبررسي وابستگي وقوع تب مالت در انسان با ویژگي  

  ((1396یيايجغرافدر علوم در علوم   ننیینونو  ييهاها  ييها و فناورها و فناور  شهشهییددانان

  شهشهییانداند  ييململ  ششییهماهما  ننيياولاول))گسترگسترمردممردم  هاي مكانيهاي مكانيرساني توریسم تحت وب بر مبناي دادهرساني توریسم تحت وب بر مبناي دادهسامانه اطالعسامانه اطالعیک یک توسعه توسعه   

  ((1396یيیيااييدر علوم جغرافدر علوم جغراف  ننیینونو  ييهاها  ييها و فناورها و فناور



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

    55      ::  ویرایش ویرایش 
  محمد عباسي محمد عباسي 

  01/97  تاریخ :تاریخ :

 

4 

 

)مطالعه )مطالعه   TTOOPPSSIISSو و   AAHHPPندمعياره ندمعياره گيري چگيري چهاي تصميمهاي تصميمیابي بهينه فضاي سبز شهري با استفاده از روشیابي بهينه فضاي سبز شهري با استفاده از روشمكانمكان  

  ((1396یيايجغرافدر علوم در علوم   ننیینونو  ييهاها  ييها و فناورها و فناور  شهشهییانداند  ييململ  ششییهماهما  ننيياولاول))  موردي: شهر همدان(موردي: شهر همدان(

  ننيياولاول))  ييپهپاد فتوگرامترپهپاد فتوگرامتر  یيیيهواهوا  ررییتصاوتصاوهاي قبل و هاي قبل و هاي سالهاي سالنقشهنقشهبا استفاده از با استفاده از   ييتوسعه شهرتوسعه شهرتغييرات تغييرات برآورد حجم برآورد حجم   

  ((1396یيايجغرافدر علوم در علوم   ننیینونو  ييهاها  ييها و فناورها و فناور  شهشهییانداند  ييململ  ششییهماهما

  كاوي مكاني در استان همدانكاوي مكاني در استان همدانهاي محيطي با استفاده از دادههاي محيطي با استفاده از دادهبررسي وابستگي وقوع تب مالت در دام با ویژگيبررسي وابستگي وقوع تب مالت در دام با ویژگي  

  ((1396)سومين كنگره ملي علوم پایه دامپزشكي )سومين كنگره ملي علوم پایه دامپزشكي 
  

  زمينه هاي تحقيقاتيزمينه هاي تحقيقاتي  
  سيستمهاي اطالعات مكاني كاربرديسيستمهاي اطالعات مكاني كاربردي  

  كاربرديكاربردياي اي ماهوارهماهوارهپردازش تصاویر پردازش تصاویر   

  گيري هوشمند مكانيگيري هوشمند مكانياي تصميماي تصميمههسيستمسيستم  

  

 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

  شركت مهندسين مشاور نوآوران طرح و برنامهشركت مهندسين مشاور نوآوران طرح و برنامه  

  تحقيق و توسعه ميعاد اندیشه سازتحقيق و توسعه ميعاد اندیشه سازمهندسين مشاور مهندسين مشاور شركت شركت   

  ((سامسام))شركت مهندسين مشاور سامانه ارتباطات مكان مبنا شركت مهندسين مشاور سامانه ارتباطات مكان مبنا   

  برداريبرداريساختمان و گروه تخصصي نقشهساختمان و گروه تخصصي نقشه  ييعضو سازمان نظام مهندسعضو سازمان نظام مهندس  

    برداري و ژئوماتيک ایران برداري و ژئوماتيک ایران انجمن علمي مهندسي نقشهانجمن علمي مهندسي نقشهعضو عضو   
    هاي مكانيهاي مكانيدر زمينه حل مشكالت مرتبط با دادهدر زمينه حل مشكالت مرتبط با داده  مشاورمشاور  ييهاهاو شركتو شركت  هاي دولتيهاي دولتيهمكاري با سازمانهمكاري با سازمان  

  

 اجرايياجرايي  فعاليتفعاليت  هايهايزمينهزمينه 

  برداري زميني و كارگاهيبرداري زميني و كارگاهينقشهنقشه  

  ايايپردازش كاربردي تصاویر ماهوارهپردازش كاربردي تصاویر ماهواره  

  طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطالعات مكاني كاربرديطراحي و پياده سازي سيستمهاي اطالعات مكاني كاربردي  

  GGIISSدر محيط در محيط   زهازهاییها و حوزه آبرها و حوزه آبرسدسد  تفصيلي اجرایي آبخيزداري حوزهتفصيلي اجرایي آبخيزداري حوزه  اتاتمطالعمطالع  

  انجام مطالعات آب و خاک به كمک سيستمهاي اطالعات مكانيانجام مطالعات آب و خاک به كمک سيستمهاي اطالعات مكاني  

  شهريشهري  ييمكانمكانبرنامه ریزي و تدوین استراتژي فنآوري اطالعات و ارتباطات برنامه ریزي و تدوین استراتژي فنآوري اطالعات و ارتباطات   

  هاي مكاني به روش فتوگرامتري رقوميهاي مكاني به روش فتوگرامتري رقوميي خطوط توليد دادهي خطوط توليد دادهطراحي و پياده سازطراحي و پياده ساز  

  سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره اي كاربرديسنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره اي كاربردي  

  ((GGPPSS//AAVVLLطراحي و پياده سازي سيستمهاي ناوبري )طراحي و پياده سازي سيستمهاي ناوبري )  

  ((MMoobbiillee//PPDDAAطراحي و پياده سازي سيستمهاي اطالعات مكاني همراه )طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطالعات مكاني همراه )  

  ((VVRRي )ي )طراحي و پياده سازي سيستمهاي واقع گرایي سه بعدي مجازطراحي و پياده سازي سيستمهاي واقع گرایي سه بعدي مجاز  
  ((SSDDIIطراحي و پياده سازي زیر ساخت اطالعات مكاني )طراحي و پياده سازي زیر ساخت اطالعات مكاني )  

  شناخت، نياز سنجي، امكان سنجي، طراحي و مدلسازي اطالعات سازمانيشناخت، نياز سنجي، امكان سنجي، طراحي و مدلسازي اطالعات سازماني  

  طراحي ساختار سازماني واحد سيستمهاي اطالعات مكانيطراحي ساختار سازماني واحد سيستمهاي اطالعات مكاني  

  مدلسازي رقومي سطح و تجزیه و تحليل هاي مكانيمدلسازي رقومي سطح و تجزیه و تحليل هاي مكاني  

  مكانيمكانيمدیریت بحران و كاهش خطر به كمک فنآوري اطالعات مدیریت بحران و كاهش خطر به كمک فنآوري اطالعات   

  طراحي مسير بهينه و تجزیه و تحليل شبكه )راه، شبكه آب، برق، گاز و مخابرات(طراحي مسير بهينه و تجزیه و تحليل شبكه )راه، شبكه آب، برق، گاز و مخابرات(  

http://issge.ir/
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  مكان یابي بهينه در محيط سيستمهاي اطالعات مكانيمكان یابي بهينه در محيط سيستمهاي اطالعات مكاني  

  طراحي و پياده سازي پایگاه داده مكانيطراحي و پياده سازي پایگاه داده مكاني  

  ييمكانمكان  مدیریت و كنترل پروژه هاي فنآوري اطالعاتمدیریت و كنترل پروژه هاي فنآوري اطالعات  

  آپارتمان جهت صدور سندآپارتمان جهت صدور سند  ييككييتفكتفك  ييهاهاه نقشهه نقشهييتهته  

  هارتهاي نرم افزاري هارتهاي نرم افزاري مم  --66

   نرم افزارهاي نرم افزارهايGGIISS  

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

  AAuuttooCCAADD  33DD  MMaapp    

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

  پایگاه دادهپایگاه داده  

  SSQQLLSSeerrvveerr    

  PPoossttggrree//PPoossttGGIISS  

  ز دور و پردازش تصاویرز دور و پردازش تصاویرنرم افزارهاي فتوگرامتري رقومي، سنجش انرم افزارهاي فتوگرامتري رقومي، سنجش ا  

  PPCCII  GGeeoommaattiiccaa    

  LLiieeccaa  EErrddaass  IImmaaggiinnee    

  AAuuttooCCAADD  RRaasstteerr  DDeessiiggnn  

  DDiiggiittaall  PPhhoottooggrraammmmeettrriicc  SSyysstteemm--  PPaarraaddEEyyeess  

  EENNVVII  

   نرم افزارهاي نرم افزارهايCCAADD  

  AAuuttooCCAADD    

  MMiiccrrooSSttaattiioonn    

  

  برنامه نویسيبرنامه نویسي  

  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  

  سایرسایر  

  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee    &&  MMiiccrroossoofftt  PPrroojjeecctt  &&  MMiiccrroossoofftt  VViissiioo    

  WWiinnddoowwssXXPP,,  VViissttaa,,  77  ,,88,,1100  

  MMaattllaabb    

  FFeelleexx,,  PPhhoottoosshhoopp  

  UUttiilliittyy  ssooffttwwaarree,,  ……  

 دوربين ها و تجهيزات نقشه برداريدوربين ها و تجهيزات نقشه برداري    

  TToottaallSSttaattiioonn  ,,  GGPPSS  

 
 
 

 


