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 مشخصات فردی -1

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

  معافيتمعافيت  كريم                                       وضعيت نظام وظيفه : دارای كارتكريم                                       وضعيت نظام وظيفه : دارای كارت  نام پدر:نام پدر:

  متاهلمتاهلوضعيت تأهل : وضعيت تأهل :                                                                             ايرانايران  تابعيت :تابعيت :

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

 تحصيالت دانشگاهي تحصيالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

  التحصيليالتحصيليفارغفارغسالسال  محل تحصيلمحل تحصيل  تحصيليتحصيليرشته رشته   مقطع تحصيليمقطع تحصيلي

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

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

  --  --  --  دكترای تخصصيدكترای تخصصي

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

  ((GGIISSعنوان تز دوره كارشناسي ارشد : تلفيق سيستمهای فتوگرامتری رقومي و سيستمهای اطالعات مكاني )عنوان تز دوره كارشناسي ارشد : تلفيق سيستمهای فتوگرامتری رقومي و سيستمهای 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  

  ( (لتدريسلتدريسااحقحقبه عنوان مدرس به عنوان مدرس دانشگاه مالير )دانشگاه مالير)  

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

  ((التدريسالتدريسحقحق)به عنوان مدرس )به عنوان مدرس     استان همداناستان همدان  دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور  
 در قالب همكاری با )در قالب همكاری با   فتوگرامتری رقوميفتوگرامتری رقوميو آموزش و آموزش   ییاندازاندازنه راهنه راهييو آزاد در زمو آزاد در زم  ييمختلف دولتمختلف دولت  ییهاهابا دانشگاهبا دانشگاه  ییهمكارهمكار(

 شركت تحقيق و توسعه ميعاد انديشه ساز(شركت تحقيق و توسعه ميعاد انديشه ساز(

  ييسازمان ها و مراکز دولتسازمان ها و مراکز دولتکاري آموزشي با کاري آموزشي با همهم  ::  
  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  

  ها، مراتع و آبخيزداری همدانها، مراتع و آبخيزداری همدانسازمان جنگلسازمان جنگل  

  استان همداناستان همدان  ییسازمان جهاد كشاورزسازمان جهاد كشاورز  

  ننشركت آب و فاضالب استان همداشركت آب و فاضالب استان همدا  

  شهرداری همدانشهرداری همدان  

  استان همداناستان همدان  ییو حرفه او حرفه ا  ييسازمان فنسازمان فن  

  افزاری، طراحي و پيادهافزاری، طراحي و پيادههمكاری آموزشي در زمينه حل مشكالت نرمهمكاری آموزشي در زمينه حل مشكالت نرم( سازی سيستم اطالعات مكاني( سازی سيستم اطالعات مكانيGGIISS با ) با )

  های مختلف های مختلف سازمانسازمان

  های مرتبط با فناوری اطالعات مكانيهای مرتبط با فناوری اطالعات مكانيشركت مشاور خصوصي در زمينهشركت مشاور خصوصي در زمينه    5050بيش از بيش از   همكاری آموزشي باهمكاری آموزشي با  

  

  
  

mailto:mohammadabbasi@ut.ac.ir


  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

    55      ::  ويرايش ويرايش 
  محمد عباسي محمد عباسي 

  10/97  تاريخ :تاريخ :

 

 

2 

 

 

 پژوهشيپژوهشي  ابقابقسوسو  --44

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

  استان همدان(استان همدان(

   استان همدان در محيط سيستم اطالعات مكاني استان همدان در محيط سيستم اطالعات مكاني   قنات هایقنات هایسيستم مديريت مكاني سيستم مديريت مكاني طراحي و پياده سازی طراحي و پياده سازی

((GGIISS))  )سازمان جهاد كشاورزی استان همدان()سازمان جهاد كشاورزی استان همدان(  

   کتاب کتاب  

  نوآورنوآورانتشارات انتشارات ناشر : ناشر : ، ، ""PPyytthhoonnسي سي يينونوبا زبان برنامهبا زبان برنامه  AArrccGGIISSگرا در گرا در ييشش  ييسسيينونوبرنامهبرنامه""

  برداریبرداری: مركز تحقيقات سازمان نقشه: مركز تحقيقات سازمان نقشه  ناشرناشر    ،،""افزار اتوكدافزار اتوكدنويسي كاربردی ويژوال بيسيک تحت نرمنويسي كاربردی ويژوال بيسيک تحت نرمبرنامهبرنامه""

  EEbbooookk، ، ""برداری عموميبرداری عمومينقشهنقشه  ""

  

  نامه کارشناسي ارشدنامه کارشناسي ارشدمشاور پايانمشاور پايان  

تقاطع در وقوع تصادفات با استفاده از سيستم اطالعات تقاطع در وقوع تصادفات با استفاده از سيستم اطالعات بررسي و تحليل تأثير طرح هندسي بررسي و تحليل تأثير طرح هندسي ""نامه: نامه: انانعنوان پايعنوان پاي  

موسسه موسسه ))  يوسف رضايييوسف رضايي، استاد راهنما: دكتر ، استاد راهنما: دكتر عصومه ذاكرزادهعصومه ذاكرزادهمم، دانشجو: ، دانشجو: ""((جغرافيايي )مطالعه موردی شهر همدانجغرافيايي )مطالعه موردی شهر همدان

  ((1394سال   --آموزش عالي عمران و توسعه آموزش عالي عمران و توسعه 

، ، ""گسترگسترمردممردم  ييمكانمكان  ییهاهادادهداده  ییتحت وب بر مبناتحت وب بر مبنا  سمسمييتورتور  ييرسانرسانتوسعه يک سامانه اطالعتوسعه يک سامانه اطالع""نامه: نامه: انانعنوان پايعنوان پاي  

  ((1396سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))    پورپور، استاد راهنما: دكتر فريد كريمي، استاد راهنما: دكتر فريد كريميدانشجو: فريد اشرافيدانشجو: فريد اشرافي

، ، ""كاوی مكانيكاوی مكانييطي با استفاده از دادهيطي با استفاده از دادههای محهای محبررسي وابستگي وقوع بيماری تب مالت با ويژگيبررسي وابستگي وقوع بيماری تب مالت با ويژگي""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

  ((1396سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  پور پور ، استاد راهنما: دكتر فريد كريمي، استاد راهنما: دكتر فريد كريميپورپورسيما قليسيما قليدانشجو: دانشجو: 

گيری چند گيری چند های تصميمهای تصميمهای بادی با استفاده از روشهای بادی با استفاده از روشتحليل تناسب اراضي جهت استقرار نيروگاهتحليل تناسب اراضي جهت استقرار نيروگاه""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  حسين ترابزاده خراسانيحسين ترابزاده خراساني، استاد راهنما: دكتر ، استاد راهنما: دكتر سهيل رئوفيسهيل رئوفي  ، دانشجو:، دانشجو:""معيارهمعياره

  ((1396سال   --

، دانشجو: ، دانشجو: ""كاوی مكاني و تحليل فضايي توزيع خدمات شهری با تاكيد بر عدالت اجتماعيكاوی مكاني و تحليل فضايي توزيع خدمات شهری با تاكيد بر عدالت اجتماعيدادهداده""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

  ((1396سال   --آموزش عالي عمران و توسعه آموزش عالي عمران و توسعه   موسسهموسسه))    مجيد كياورزمقدممجيد كياورزمقدم، استاد راهنما: دكتر ، استاد راهنما: دكتر شهريار محمدیشهريار محمدی

فتوگرامتری در محيط فتوگرامتری در محيط   پهپادپهپاد  هایهایدادهداده  ازاز  شهری با استفادهشهری با استفاده  مناطقمناطق  توسعه سه بعدیتوسعه سه بعدی  حجمحجم  ارزيابيارزيابي""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

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

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

  و روشو روشبررسي تاثير عوامل طبيعي و انساني بر آثار تاريخي با استفاده از سيستم اطالعات مكاني بررسي تاثير عوامل طبيعي و انساني بر آثار تاريخي با استفاده از سيستم اطالعات مكاني ""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

ش عالي ش عالي آموزآموز  ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهادريس فرجيادريس فرجي، دانشجو: ، دانشجو: ""تحليل سلسله مراتبيتحليل سلسله مراتبي

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

های های پذيری ناشي از بيماری تب مالت با استفاده از روشپذيری ناشي از بيماری تب مالت با استفاده از روشحليل مكاني و بررسي ميزان آسيبحليل مكاني و بررسي ميزان آسيبتت""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

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

  ((1396سال   --و توسعه و توسعه 

، ، ""كيفيت و كاربرد دادهكيفيت و كاربرد داده  گستر با استفاده از پارامترهایگستر با استفاده از پارامترهایهای مكاني مردمهای مكاني مردمتعيين ارزش اقتصادی دادهتعيين ارزش اقتصادی داده""نامه: نامه: نوان پاياننوان پايانعع  

  ((1397سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  پور پور ، استاد راهنما: دكتر فريد كريمي، استاد راهنما: دكتر فريد كريميزادهزادهمريم مسيبمريم مسيبدانشجو: دانشجو: 

عليرضا عليرضا ، دانشجو: ، دانشجو: ""GGIISSيابي يابي نتقال آب  با تكيه بر سيستم مكاننتقال آب  با تكيه بر سيستم مكانسازی خطوط اسازی خطوط اطراحي و بهينهطراحي و بهينه""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

  ((1397سال سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  ، استاد راهنما: دكتر مهدی فرنقي ، استاد راهنما: دكتر مهدی فرنقي هادیهادی
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های خورشيدی با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم های خورشيدی با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم يابي نيروگاهيابي نيروگاهمكانمكان""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

  پور پور ، استاد راهنما: دكتر فريد كريمي، استاد راهنما: دكتر فريد كريميجمشيد جماليجمشيد جمالي، دانشجو: ، دانشجو: ""العه موردی: استان اصفهان(العه موردی: استان اصفهان(اطالعات مكاني )مطاطالعات مكاني )مط

  ((1397سال سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))

، استاد ، استاد فائزه فريادرسفائزه فريادرس، دانشجو: ، دانشجو: ""ينينمعلولمعلول  ییبرابرا  ییونقل شهرونقل شهرشبكه حملشبكه حمل  ییهاهانقشهنقشه  سازیسازیييشخصشخص""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

  ((1397سال سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))    پورپورراهنما: دكتر فريد كريميراهنما: دكتر فريد كريمي

های زيرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و های زيرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و بررسي روند تغييرات سطح ايستابي آببررسي روند تغييرات سطح ايستابي آب""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

، استاد راهنما: دكتر فريد ، استاد راهنما: دكتر فريد مه جبين فتاحيمه جبين فتاحي، دانشجو: ، دانشجو: ""های هوش مصنوعي )مطالعه موردی: استان ايالم(های هوش مصنوعي )مطالعه موردی: استان ايالم(سيستمسيستم

  ((1397سال سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  پور پور كريميكريمي

در تهيه نقشه پتانسيل در تهيه نقشه پتانسيل   شواهدشواهدهای آماری رگرسيون لجستيک و مدل وزن های آماری رگرسيون لجستيک و مدل وزن ارزيابي و مقايسه روشارزيابي و مقايسه روش""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

، استاد راهنما: دكتر فريد ، استاد راهنما: دكتر فريد مسعود سلطاني ربيعمسعود سلطاني ربيع، دانشجو: ، دانشجو: ""های زيرزميني )منطقه موردمطالعه: شهرستان نهاوند(های زيرزميني )منطقه موردمطالعه: شهرستان نهاوند(آبآب

  ((1397سال سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  پور پور ريميريميكك

  AANNPPو و   AAHHPPی ی هاهاهای مناسب جهت احداث سد زيرزميني با استفاده از روشهای مناسب جهت احداث سد زيرزميني با استفاده از روشيابي محليابي محلمكانمكان""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

آموزش آموزش   ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهعلي عبدليعلي عبدلي، دانشجو: ، دانشجو: ""((استان همداناستان همدان  ییموردمورد  مطالعهمطالعه))

  ((1397سال سال   ––ي عمران و توسعه ي عمران و توسعه عالعال

شهر شهر   گيری چندمعياره )مطالعه موردی:گيری چندمعياره )مطالعه موردی:های تصميمهای تصميمهای شهری با استفاده از روشهای شهری با استفاده از روشيابي پارکيابي پارکمكانمكان""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

سال سال   ––ي عمران و توسعه ي عمران و توسعه آموزش عالآموزش عال  )موسسه)موسسه  وسف رضاييوسف رضايييي، استاد راهنما: دكتر ، استاد راهنما: دكتر ييپوريا خاموشـپوريا خاموشـ، دانشجو: ، دانشجو: ""((همدانهمدان

1397))  

پذير از راه دور با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي به منظور پذير از راه دور با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي به منظور های هدايتهای هدايتمسيريابي بهينه پرندهمسيريابي بهينه پرنده  ""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

ي ي آموزش عالآموزش عال  ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهييامين بياتـامين بياتـ، دانشجو: ، دانشجو: ""ددداشتن بيشترين ديداشتن بيشترين دي

  ((1397سال سال   ––عمران و توسعه عمران و توسعه 

بندی خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز رودخانه اعال با استفاده از منطق فازی و سيستم بندی خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز رودخانه اعال با استفاده از منطق فازی و سيستم پهنهپهنه""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

ي ي آموزش عالآموزش عال  ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهییمحمد خسـرومحمد خسـرو، دانشجو: ، دانشجو: ""يياطالعات مكاناطالعات مكان

  ((1397سال سال   ––عمران و توسعه عمران و توسعه 

پذيری بافت فرسوده شهری در مقابل زلزله با استفاده از روش پذيری بافت فرسوده شهری در مقابل زلزله با استفاده از روش ارزيابي و تحليل مكاني آسيبارزيابي و تحليل مكاني آسيب""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

، استاد راهنما: دكتر حسين ، استاد راهنما: دكتر حسين نسبنسبحسن ابراهيمحسن ابراهيم، دانشجو: ، دانشجو: ""ددتحليل سلسله مراتبي فازی، مطالعه موردی: شهر بروجرتحليل سلسله مراتبي فازی، مطالعه موردی: شهر بروجر

  ((1397سال سال   ––ي عمران و توسعه ي عمران و توسعه آموزش عالآموزش عال  ترابزاده خراساني )موسسهترابزاده خراساني )موسسه

  ((GGIISS))خيز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافياييخيز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافياييهای جرمهای جرمشناسايي و تحليل فضايي كانونشناسايي و تحليل فضايي كانون""نامه: نامه: عنوان پايانعنوان پايان  

  ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهههاعدپنااعدپنامهران سمهران س، دانشجو: ، دانشجو: ""مطالعه موردی: شهر اصفهانمطالعه موردی: شهر اصفهان

  ((1397سال سال   ––ي عمران و توسعه ي عمران و توسعه آموزش عالآموزش عال

  

  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  --برداری برداری ه سازمان نقشهه سازمان نقشهمجلمجل  --مقاالت آموزشي در زمينه سيستمهای اطالعات مكاني )متوالي مقاالت آموزشي در زمينه سيستمهای اطالعات مكاني )متوالي   

  ((1385سال   --برداریبرداریشناخت سازماني و مدلسازی مفهومي سيستمهای اطالعات مكاني )مجله سازمان نقشهشناخت سازماني و مدلسازی مفهومي سيستمهای اطالعات مكاني )مجله سازمان نقشه  

سازمان سازمان   86شناخت، طراحي و مدلسازی زير ساخت اطالعات مكاني استاني خوزستان )همايش ژئوماتيک شناخت، طراحي و مدلسازی زير ساخت اطالعات مكاني استاني خوزستان )همايش ژئوماتيک   

  برداری(برداری(نقشهنقشه
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  --ترل جرم و افزايش امنيت اجتماعي )معاونت اجتماعي فرماندهي انتظاميترل جرم و افزايش امنيت اجتماعي )معاونت اجتماعي فرماندهي انتظاميكاربرد فنآوری اطالعات مكاني در كنكاربرد فنآوری اطالعات مكاني در كن 

 ((1387سال سال 

 ((1389سال سال   --مبنا و نقش آن در فعاليت كارآفرينانه )همايش ملي كارآفريني و توسعهمبنا و نقش آن در فعاليت كارآفرينانه )همايش ملي كارآفريني و توسعهبازازيابي مكانبازازيابي مكان 

  ((1389  --های پنهانهای پنهانشناسي اجتماعي )دومين همايش ملي آسيبشناسي اجتماعي )دومين همايش ملي آسيبنقش فناوری اطالعات مكاني در مديريت آسيبنقش فناوری اطالعات مكاني در مديريت آسيب  

در محيط سيستم اطالعات در محيط سيستم اطالعات   همدانهمدان  استاناستان  مراكز دانشگاه پيام نورمراكز دانشگاه پيام نور  مندی دانشجويانمندی دانشجويانارزيابي و تهيه نقشه رضايتارزيابي و تهيه نقشه رضايت  

  ((1390  --ييصنعت در آموزش عالصنعت در آموزش عال  وو  ييننيي، كارآفر، كارآفریینده نگرنده نگرييت، آت، آييررييمدمد)اولين همايش بين المللي )اولين همايش بين المللي   ((GGIISS))  جغرافياييجغرافيايي

اكولوژيكي محيط زيست )دومين همايش ملي توسعه اكولوژيكي محيط زيست )دومين همايش ملي توسعه   مكان يابي بهينه توسعه پايدار روستايي بر اساس ارزيابي توانمكان يابي بهينه توسعه پايدار روستايي بر اساس ارزيابي توان  

  ((1390  --پايدار روستاييپايدار روستايي

همايش ملي توسعه پايدار همايش ملي توسعه پايدار   سومينسومين))  يابي هوشمند مناطق با پتانسيل سيل در راستای توسعه پايدار روستايييابي هوشمند مناطق با پتانسيل سيل در راستای توسعه پايدار روستاييننمكامكا  

  ((1393  --روستاييروستايي

همايش ملي توسعه همايش ملي توسعه   سومينسومين))  GGIISS  يابي مناطق تفرج گسترده در راستای توسعه اكوتوريسم روستايي در محيطيابي مناطق تفرج گسترده در راستای توسعه اكوتوريسم روستايي در محيطمكانمكان  

  ((1393  --پايدار روستاييپايدار روستايي

فصلنامه عمران و توسعه، فصلنامه عمران و توسعه،   ها )دوها )دوهای ژئومورفوريک حوزههای ژئومورفوريک حوزهيابي خودكار مناطق با پتانسيل سيل بر اساس ويژگييابي خودكار مناطق با پتانسيل سيل بر اساس ويژگيمكانمكان  

  شماره دوم(شماره دوم(

سازمان سازمان 1394همايش ژئوماتيک همايش ژئوماتيک بيست و دومين بيست و دومين ))  GGIISS تحليل بحران جرم بر مبنای الگوی مكاني در محيطتحليل بحران جرم بر مبنای الگوی مكاني در محيط  

  ری(ری(بردابردانقشهنقشه

های آثار باستاني در راستای حفظ و حراست آنها با استفاده از سيستم اطالعات های آثار باستاني در راستای حفظ و حراست آنها با استفاده از سيستم اطالعات بررسي تاثير عوامل مخرب بر سايتبررسي تاثير عوامل مخرب بر سايت  

  ((دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي  1394اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوری اطالعات مكاني اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوری اطالعات مكاني ))  مكانيمكاني

همايش همايش )بيست و سومين )بيست و سومين   GGIISSو و   GGooooggllee  EEaarrtthhزيرزميني با استفاده از زيرزميني با استفاده از   ییااههتغذيه آبتغذيه آب  ییهاهامحلمحل  ييابابييمكانمكان  

  ((برداریبرداریسازمان نقشهسازمان نقشه  1395ژئوماتيک ژئوماتيک 

سازمان سازمان   1395همايش ژئوماتيک همايش ژئوماتيک )بيست و سومين )بيست و سومين   برداریبرداریای درون و برون سازماني در مهندسي نقشهای درون و برون سازماني در مهندسي نقشهاخالق حرفهاخالق حرفه  

  ((برداریبردارینقشهنقشه

  بر روی گوگل ارثبر روی گوگل ارثانداز پوشش گياهي انداز پوشش گياهي سازی و نمايش چشمسازی و نمايش چشمبعدی مجازی برای شبيهبعدی مجازی برای شبيهگرايي سهگرايي سهايجاد سيستم واقعايجاد سيستم واقع  

  ((برداریبرداریسازمان نقشهسازمان نقشه  1395همايش ژئوماتيک همايش ژئوماتيک )بيست و سومين )بيست و سومين 

های سيستم اطالعات های سيستم اطالعات های زيرزميني، به كمک تلفيق تحليلهای زيرزميني، به كمک تلفيق تحليلسنجي مناطق مستعد برای تغذيه مصنوعي آبسنجي مناطق مستعد برای تغذيه مصنوعي آبامكانامكان  

ه ه دانشگاه خواجدانشگاه خواج  1395كنفرانس ملي مهندسي فناوری اطالعات مكاني كنفرانس ملي مهندسي فناوری اطالعات مكاني   )دومين)دومين  سازی گوگل ارثسازی گوگل ارثمكاني و بصریمكاني و بصری

  ((نصيرالدين طوسينصيرالدين طوسي

در محيط در محيط   AAHHPPگيری چندمعياره گيری چندمعياره بررسي تاثير عوامل طبيعي برتخريب تپه باستاني زيويه با استفاده از روش تصميمبررسي تاثير عوامل طبيعي برتخريب تپه باستاني زيويه با استفاده از روش تصميم  

GGIISS  ((1396  اولين همايش ملي زيويهاولين همايش ملي زيويه))  

در محيط سيستم اطالعات مكاني )مطالعه موردی : در محيط سيستم اطالعات مكاني )مطالعه موردی :   رعاملرعاملييپدافند غپدافند غ  كالن شهرها با تاكيد بركالن شهرها با تاكيد بر  ییررييپذپذببييآسآس  ييابابييارزارز  

  ((برداریبرداریسازمان نقشهسازمان نقشه  1396همايش ژئوماتيک همايش ژئوماتيک )بيست و چهارمين )بيست و چهارمين   ((شهر همدانشهر همدان  ییمركزمركزبافت بافت وده وده محدمحد

ريزی و ريزی و چهارمين كنفرانس برنامهچهارمين كنفرانس برنامه))  بندی سرعت بادبندی سرعت بادبرآورد بهترين مدل درونيابي فضايي جهت تهيه نقشه بهينه پهنهبرآورد بهترين مدل درونيابي فضايي جهت تهيه نقشه بهينه پهنه  

  دانشگاه تهران(دانشگاه تهران(  1396  مديريت محيط زيستمديريت محيط زيست

  ييململ  ششييهماهما  ننيياولاول))  كاوی مكانيكاوی مكانيهای محيطي با استفاده از دادههای محيطي با استفاده از دادهن با ويژگين با ويژگيبررسي وابستگي وقوع تب مالت در انسابررسي وابستگي وقوع تب مالت در انسا  

  ((1396ييايجغرافدر علوم در علوم   ننيينونو  ییهاها  ییها و فناورها و فناور  شهشهييانداند

  شهشهييانداند  ييململ  ششييهماهما  ننيياولاول))گسترگسترمردممردم  های مكانيهای مكانيرساني توريسم تحت وب بر مبنای دادهرساني توريسم تحت وب بر مبنای دادهسامانه اطالعسامانه اطالعيک يک توسعه توسعه   

  ((1396ييييااييدر علوم جغرافدر علوم جغراف  ننيينونو  ییهاها  ییها و فناورها و فناور
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)مطالعه )مطالعه   TTOOPPSSIISSو و   AAHHPPگيری چندمعياره گيری چندمعياره های تصميمهای تصميميابي بهينه فضای سبز شهری با استفاده از روشيابي بهينه فضای سبز شهری با استفاده از روشمكانمكان  

  ((1396ييايجغرافدر علوم در علوم   ننيينونو  ییهاها  ییها و فناورها و فناور  شهشهييانداند  ييململ  ششييهماهما  ننيياولاول))  موردی: شهر همدان(موردی: شهر همدان(

  ننيياولاول))  ییپهپاد فتوگرامترپهپاد فتوگرامتر  ييييهواهوا  ررييووتصاتصاهای قبل و های قبل و های سالهای سالنقشهنقشهبا استفاده از با استفاده از   ییتوسعه شهرتوسعه شهرتغييرات تغييرات برآورد حجم برآورد حجم   

  ((1396ييايجغرافدر علوم در علوم   ننيينونو  ییهاها  ییها و فناورها و فناور  شهشهييانداند  ييململ  ششييهماهما

  كاوی مكاني در استان همدانكاوی مكاني در استان همدانهای محيطي با استفاده از دادههای محيطي با استفاده از دادهبررسي وابستگي وقوع تب مالت در دام با ويژگيبررسي وابستگي وقوع تب مالت در دام با ويژگي  

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

  مليملي  همايشهمايش  پنجمينپنجمين  وو  بيستبيست))  AAHHPP سب جهت احداث سد زيرزميني با استفاده از روشسب جهت احداث سد زيرزميني با استفاده از روشهای مناهای منايابي محليابي محلمكانمكان  

  ((1397 مكانيمكاني  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  مهندسيمهندسي  مليملي  همايشهمايش  سومينسومين  وو  ژئوماتيکژئوماتيک

های خورشيدی با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم اطالعات مكاني های خورشيدی با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم اطالعات مكاني يابي نيروگاهيابي نيروگاهمكانمكان  

  فناوریفناوری  مهندسيمهندسي  مليملي  همايشهمايش  سومينسومين  وو  ژئوماتيکژئوماتيک  مليملي  همايشهمايش  پنجمينپنجمين  وو  بيستبيست))  (()مطالعه موردی: استان اصفهان)مطالعه موردی: استان اصفهان

  ((1397 مكانيمكاني  اطالعاتاطالعات

  ييسلسله مراتبسلسله مراتب  للييدر مقابل زلزله با استفاده از روش تحلدر مقابل زلزله با استفاده از روش تحل  ییبافت فرسوده شهربافت فرسوده شهر  ییررپذيپذي  ببييآسآس  ييمكانمكان  للييو تحلو تحل  ييابابييارزارز  

  ((1397  ییشهرشهر  ييننييعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ييتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))  : شهر بروجرد: شهر بروجردییمطالعه موردمطالعه مورد  ،،ییفازفاز

  ایایماهوارهماهواره  تصاويرتصاوير  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  پوششپوشش  بيشترينبيشترين  يافتنيافتن  منظورمنظور  بهبه  دوردور  راهراه  ازاز  پذيرپذيرهدايتهدايت  هایهایپرندهپرنده  بهينهبهينه  مسيريابيمسيريابي  

  ((1397  ییشهرشهر  ييننييعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ييتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))

  ننييهشتمهشتم))  گيری چندمعياره )مطالعه موردی: شهر همدان(گيری چندمعياره )مطالعه موردی: شهر همدان(ی تصميمی تصميمهاهاهای شهری با استفاده از روشهای شهری با استفاده از روشيابي پارکيابي پارکمكانمكان  

  ((1397  ییشهرشهر  ييننييعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ييتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب

  يياطالعات مكاناطالعات مكان  يستميستمسس  وو  ییفازفاز  منطقمنطقبا استفاده از با استفاده از   بندی خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز رودخانه اعالبندی خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز رودخانه اعالپهنهپهنه  

  ((1397  ییشهرشهر  ييننييعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ييتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))

های زيرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي )مطالعه موردی: های زيرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي )مطالعه موردی: بررسي روند تغييرات سطح ايستابي آببررسي روند تغييرات سطح ايستابي آب  

  ((1397  ییشهرشهر  ييننييعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ييتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))  استان ايالم(استان ايالم(

  دار،دار،ييتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))    ينينمعلولمعلول  ییبرابرا  ییونقل شهرونقل شهرشبكه حملشبكه حمل  ییهاهانقشهنقشه  سازیسازیييشخصشخص  

  ((1397  ییشهرشهر  ييننييعمران و بازآفرعمران و بازآفر

)مطالعه موردی: شهر )مطالعه موردی: شهر   جغرافياييجغرافيايي  اطالعاتاطالعات  سامانهسامانه  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  خيزخيزجرمجرم  هایهایكانونكانون  فضاييفضايي  تحليلتحليل  وو  شناساييشناسايي  

  ((1397  ييهنگهنگو مطالعات فرو مطالعات فر  ييجامعه در حوزه علوم انسانجامعه در حوزه علوم انسان  ییتوانمندسازتوانمندساز  ييكنفرانس ملكنفرانس مل  ننييچهارمچهارم))  اصفهان(اصفهان(
  UUnnmmaannnneedd  AAeerriiaall  VVeehhiiccllee  RRoouuttee  OOppttiimmiizzaattiioonn  ffoorr  MMaaxxiimmuumm  VViissiibbiilliittyy  UUssiinngg  DDiiggiittaall  EElleevvaattiioonn  

MMooddeell  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  CCiivviill  EEnnggiinneeeerriinngg,,  AArrcchhiitteeccttuurree  aanndd  UUrrbbaann  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  

IIrraann,,  22001188))  

  شهریشهری  اراضياراضي  كاربریكاربری  تغييراتتغييرات  كشفكشف  منظورمنظور  بهبه  طيفيطيفي  چندچند  ایایماهوارهماهواره  تصاويرتصاوير  بندیبندیكالسكالس  جهتجهت  تركيبيتركيبي  مدليمدلي  ارائهارائه  

  ((1397  رانرانيياا  ییو شهرسازو شهرساز  ییمعمارمعمار  ا،ا،ييدر حوزه علوم جغرافدر حوزه علوم جغراف  ننيينونو  قاتقاتييمطالعات و تحقمطالعات و تحق  ييململ  ششييهماهما  ننييششمششم))

  ييململ  ششييهماهما  ننييششمششم))  )مطالعه موردی: استان همدان()مطالعه موردی: استان همدان(  GGIISSدر محيط در محيط   بررسي الگوی توزيع مكاني بيماری تب مالتبررسي الگوی توزيع مكاني بيماری تب مالت  

  ((1397  رانرانيياا  ییو شهرسازو شهرساز  ییمعمارمعمار  ا،ا،ييدر حوزه علوم جغرافدر حوزه علوم جغراف  ننيينونو  قاتقاتييمطالعات و تحقمطالعات و تحق
  

  زمينه هاي تحقيقاتيزمينه هاي تحقيقاتي  
  سيستمهای اطالعات مكاني كاربردیسيستمهای اطالعات مكاني كاربردی  

  كاربردیكاربردیای ای ماهوارهماهوارهردازش تصاوير ردازش تصاوير پپ  

  گيری هوشمند مكانيگيری هوشمند مكانيهای تصميمهای تصميمسيستمسيستم  

  و فتوگرامتریو فتوگرامتری  RRSSو و   GGIISSتلفيق تلفيق   
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 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

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

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

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

  برداریبرداریساختمان و گروه تخصصي نقشهساختمان و گروه تخصصي نقشه  ييسازمان نظام مهندسسازمان نظام مهندسعضو عضو   

    برداری و ژئوماتيک ايران برداری و ژئوماتيک ايران انجمن علمي مهندسي نقشهانجمن علمي مهندسي نقشهعضو عضو   

    های مكانيهای مكانيدر زمينه حل مشكالت مرتبط با دادهدر زمينه حل مشكالت مرتبط با داده  مشاورمشاور  ییهاهاو شركتو شركت  های دولتيهای دولتيهمكاری با سازمانهمكاری با سازمان  
 جراييجرايياا  فعاليتفعاليت  هايهايزمينهزمينه 

  برداری زميني و كارگاهيبرداری زميني و كارگاهينقشهنقشه  

  ایایپردازش كاربردی تصاوير ماهوارهپردازش كاربردی تصاوير ماهواره  

  طراحي و پياده سازی سيستمهای اطالعات مكاني كاربردیطراحي و پياده سازی سيستمهای اطالعات مكاني كاربردی  

  GGIISSدر محيط در محيط   زهازهاييها و حوزه آبرها و حوزه آبرسدسد  تفصيلي اجرايي آبخيزداری حوزهتفصيلي اجرايي آبخيزداری حوزه  اتاتمطالعمطالع  

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

  شهریشهری  ييمكانمكانين استراتژی فنآوری اطالعات و ارتباطات ين استراتژی فنآوری اطالعات و ارتباطات برنامه ريزی و تدوبرنامه ريزی و تدو  

  های مكاني به روش فتوگرامتری رقوميهای مكاني به روش فتوگرامتری رقوميطراحي و پياده سازی خطوط توليد دادهطراحي و پياده سازی خطوط توليد داده  

  سنجش از دور و پردازش تصاوير ماهواره ای كاربردیسنجش از دور و پردازش تصاوير ماهواره ای كاربردی  

  ((GGPPSS//AAVVLLطراحي و پياده سازی سيستمهای ناوبری )طراحي و پياده سازی سيستمهای ناوبری )  

  ((MMoobbiillee//PPDDAAه )ه )طراحي و پياده سازی سيستمهای اطالعات مكاني همراطراحي و پياده سازی سيستمهای اطالعات مكاني همرا  

  ((VVRRطراحي و پياده سازی سيستمهای واقع گرايي سه بعدی مجازی )طراحي و پياده سازی سيستمهای واقع گرايي سه بعدی مجازی )  

  ((SSDDIIطراحي و پياده سازی زير ساخت اطالعات مكاني )طراحي و پياده سازی زير ساخت اطالعات مكاني )  
  شناخت، نياز سنجي، امكان سنجي، طراحي و مدلسازی اطالعات سازمانيشناخت، نياز سنجي، امكان سنجي، طراحي و مدلسازی اطالعات سازماني  

  طراحي ساختار سازماني واحد سيستمهای اطالعات مكانيطراحي ساختار سازماني واحد سيستمهای اطالعات مكاني  

  ه و تحليل های مكانيه و تحليل های مكانيمدلسازی رقومي سطح و تجزيمدلسازی رقومي سطح و تجزي  

  مديريت بحران و كاهش خطر به كمک فنآوری اطالعات مكانيمديريت بحران و كاهش خطر به كمک فنآوری اطالعات مكاني  

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

  مكان يابي بهينه در محيط سيستمهای اطالعات مكانيمكان يابي بهينه در محيط سيستمهای اطالعات مكاني  

  طراحي و پياده سازی پايگاه داده مكانيطراحي و پياده سازی پايگاه داده مكاني  

  ييمكانمكان  آوری اطالعاتآوری اطالعاتمديريت و كنترل پروژه های فنمديريت و كنترل پروژه های فن  

  آپارتمان جهت صدور سندآپارتمان جهت صدور سند  ييككييتفكتفك  ییهاهاه نقشهه نقشهييتهته  

  مهارتهاي نرم افزاري مهارتهاي نرم افزاري   --66

   نرم افزارهای نرم افزارهایGGIISS  

  AArrccGGIISS,,  AArrccSSDDEE,,  AArrccGGIISS  SSeerrvveerr,,    AArrccPPAADD  

  AAuuttooCCAADD  33DD  MMaapp    

  QQGGIISS  

  GGlloobbaall  MMaappppeerr  

  پايگاه دادهپايگاه داده  

  SSQQLLSSeerrvveerr    

  PPoossttggrree//PPoossttGGIISS  

  OOrraaccllee  

http://issge.ir/
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  جش از دور و پردازش تصاويرجش از دور و پردازش تصاويرنرم افزارهای فتوگرامتری رقومي، سننرم افزارهای فتوگرامتری رقومي، سن  

  AAggiissoofftt  PPhhoottooSSccaann  

  PPCCII  GGeeoommaattiiccaa    

  LLiieeccaa  EErrddaass  IImmaaggiinnee    

  AAuuttooCCAADD  RRaasstteerr  DDeessiiggnn  

  DDiiggiittaall  PPhhoottooggrraammmmeettrriicc  SSyysstteemm--  PPaarraaddEEyyeess  

  EENNVVII  

   نرم افزارهای نرم افزارهایCCAADD  

  AAuuttooCCAADD    

  MMiiccrrooSSttaattiioonn    

  برنامه نويسيبرنامه نويسي  

  PPyytthhoonn  

  VViissuuaall  BBaassiicc  ..NNeett    

  VVBBAA  ––  AArrccOObbjjeecctt  PPrrooggrraammmmiinngg  &&  AArrccGGIISS  CCuussttoommiizzaattiioonn  

  AArrccEEnnggiinnee  ffoorr  GGIISS  SSttaannddaalloonnee  SSooffttwwaarree  PPrrooggrraammmmiinngg  

  VVBBAA  ––  AAuuttooCCAADD  33DD,,  MMiiccrrooSSttaattiioonn  

  MMoobbiillee  GGIISS  PPrrooggrraammmmiinngg  

  سايرساير  

  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee    &&  MMiiccrroossoofftt  PPrroojjeecctt  &&  MMiiccrroossoofftt  VViissiioo    

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

  MMaattllaabb    

  UUttiilliittyy  ssooffttwwaarree,,  ……  

 برداریبرداریجهيزات نقشهجهيزات نقشهها و تها و تدوربيندوربين    

  TToottaallSSttaattiioonn  ,,  GGNNSSSS  


