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 -1مشخصات فردي
نام  :محمد
نام پدر :كریم
تابعيت  :ایران
همراه 09125097768 :
 -2سوابق تحصيالت دانشگاهي

ویرایش 7 :
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نام خانوادگي  :عباسي
وضعيت نظام وظيفه  :داراي كارت معافيت
وضعيت تأهل  :متاهل
پست الكترونيكي mohammadabbasi@ut.ac.ir :

سالفارغالتحصيلي
محل تحصيل
رشته تحصيلي
مقطع تحصيلي
بهمن 1378
كارشناسي
دانشكده فني – دانشگاه تهران
عمران – نقشهبرداري
بهمن1381
سيستم اطالعات مكاني ()GIS
كارشناسي ارشد
دانشكده فني – دانشگاه تهران
دانشجو
دانشگاه شهيد چمران
دكتراي تخصصي سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایي
معدل دوره كارشناسي ارشد 16/02 :
معدل دوره كارشناسي 15/32 :
عنوان تز دوره كارشناسي ارشد  :تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري رقومي و سيستمهاي اطالعات مكاني ()GIS
نمره تز  :درجه عالي
 -3سوابق آموزشي
 همکاري آموزشي با دانشگاهها:
 موسسه آموزش عالي عمران و توسعه (به عنوان عضو هيات علمي و مدیرگروه نقشهبرداري)
 دانشگاه مالیر (به عنوان مدرس حقالتدریس)
 دانشگاه بوعلي سينا (به عنوان مدرس حقالتدریس)
 دانشگاه پيام نور استان همدان (به عنوان مدرس حقالتدریس)
 همكاري با دانشگاههاي مختلف دولتي و آزاد در زمينه راهاندازي و آموزش فتوگرامتري رقومي (در قالب همكاري با
شركت تحقيق و توسعه ميعاد اندیشه ساز)
 همکاري آموزشي با سازمان ها و مراکز دولتي:
 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان (عضو گروه تخصصي و كميته آموزش ،پژوهشگر برتر)
 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستان
 سازمان نظام مهندسي معدن استان همدان
 سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري همدان
 سازمان جهاد كشاورزي استان همدان
 شركت آب و فاضالب استان همدان
 شهرداري همدان
 سازمان فني و حرفه اي استان همدان
 همكاري آموزشي در زمينه حل مشكالت نرمافزاري ،طراحي و پيادهسازي سيستم اطالعات مكاني ( )GISبا
سازمانهاي مختلف
 همكاري آموزشي با بيش از  50شركت مشاور خصوصي در زمينههاي مرتبط با فناوري اطالعات مكاني
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 -4سوابق پژوهشي
 طرح هاي پژوهشي
 شناخت سازماني و نيازسنجي شركت مخابرات استان همدان از نقطه نظر ( GISكارفرما  :شركت مخابرات
استان همدان)
 طراحي و پياده سازي سيستم مدیریت مكاني قنات هاي استان همدان در محيط سيستم اطالعات مكاني
(( )GISسازمان جهاد كشاورزي استان همدان)
 کتاب
 ،"Web GIS" ناشر  :انتشارات نوآور (در حال چاپ)
"برنامهنویسي شيگرا در  ArcGISبا زبان برنامهنویسي  ،"Pythonناشر  :انتشارات نوآور
"برنامهنویسي كاربردي ویژوال بيسيک تحت نرمافزار اتوكد" ،ناشر  :مركز تحقيقات سازمان نقشهبرداري
" نقشهبرداري عمومي"Ebook ،


مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد
عنوان پایاننامه" :بر رسي و تحليل تأثير طرح هندسي تقاطع در وقوع تصادفات با استفاده از سيستم اطالعات
جغرافيایي (مطالعه موردي شهر همدان)"  ،دانشجو :معصومه ذاكرزاده ،استاد راهنما :دكتر یوسف رضایي (موسسه
آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1394
عنوان پایاننامه" :توسعه یک سامانه اطالعرساني توریسم تحت وب بر مبناي دادههاي مكاني مردمگستر"،
دانشجو :فرید اشرافي ،استاد راهنما :دكتر فرید كریميپور (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1396
عنوان پایاننامه" :بررسي وابستگي وقوع بيماري تب مالت با ویژگيهاي محيطي با استفاده از دادهكاوي مكاني"،
دانشجو :سيما قليپور ،استاد راهنما :دكتر فرید كریميپور (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1396
عنوان پایاننامه " :تحليل تناسب اراضي جهت استقرار نيروگاههاي بادي با استفاده از روشهاي تصميمگيري چند
معياره" ،دانشجو :سهيل رئوفي ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه
 سال )1396عنوان پایاننامه" :داده كاوي مكاني و تحليل فضایي توزیع خدمات شهري با تاكيد بر عدالت اجتماعي" ،دانشجو:
شهریار محمدي ،استاد راهنما :دكتر مجيد كياورزمقدم (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1396
عنوان پایاننامه" :ارزیابي حجم توسعه سه بعدي مناطق شهري با استفاده از دادههاي پهپاد فتوگرامتري در محيط
سيستم اطالعات مكاني" ،دانشجو :حميدرضا سرفرازیان ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني (موسسه
آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1396
عنوان پایاننامه " :بررسي تاثير عوامل طبيعي و انساني بر آثار تاریخي با استفاده از سيستم اطالعات مكاني و روش
تحليل سلسله مراتبي" ،دانشجو :ادریس فرجي ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني (موسسه آموزش عالي
عمران و توسعه – سال )1396
عنوان پایاننامه" :تحليل مكاني و بررسي ميزان آسيب پذیري ناشي از بيماري تب مالت با استفاده از روشهاي
تصميمگيري در  ،"GISدانشجو :پيمان عباسي ،استاد راهنما :دكتر مجيد كياورزمقدم (موسسه آموزش عالي عمران
و توسعه  -سال )1396
عنوان پایاننامه" :تعيين ارزش اقتصادي دادههاي مكاني مردمگستر با استفاده از پارامترهاي كيفيت و كاربرد داده"،
دانشجو :مریم مسيبزاده ،استاد راهنما :دكتر فرید كریميپور (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1397
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عنوان پایاننامه" :طراحي و بهينهسازي خطوط انتقال آب با تكيه بر سيستم مكانیابي  ،"GISدانشجو :عليرضا
هادي ،استاد راهنما :دكتر مهدي فرنقي (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1397
عنوان پایاننامه" :مكانیابي نيروگاه هاي خورشيدي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم
اطالعات مكاني (مطالعه موردي :استان اصفهان)" ،دانشجو :جمشيد جمالي ،استاد راهنما :دكتر فرید كریميپور
(موسسه آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1397
عنوان پایاننامه" :شخصيسازي نقشههاي شبكه حملونقل شهري براي معلولين" ،دانشجو :فائزه فریادرس ،استاد
راهنما :دكتر فرید كریميپور (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1397
عنوان پایاننامه" :بررسي روند تغييرات سطح ایستابي آب هاي زیرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي و
سيستمهاي هوش مصنوعي (مطالعه موردي :استان ایالم)" ،دانشجو :مه جبين فتاحي ،استاد راهنما :دكتر فرید
كریميپور (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1397
عنوان پایاننامه" :ارزیابي و مقایسه روشهاي آماري رگرسيون لجستيک و مدل وزن شواهد در تهيه نقشه پتانسيل
آبهاي زیرزميني (منطقه موردمطالعه :شهرستان نهاوند)" ،دانشجو :مسعود سلطاني ربيع ،استاد راهنما :دكتر فرید
كریميپور (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه  -سال )1397
عنوان پایاننامه" :مكانیابي محل هاي مناسب جهت احداث سد زیرزميني با استفاده از روشهاي  AHPو ANP
(مطالعه موردي استان همدان)" ،دانشجو :علي عبدلي  ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني (موسسه آموزش
عالي عمران و توسعه – سال )1397
عنوان پایاننامه" :مكانیابي پارکهاي شهري با استفاده از روشهاي تصميمگيري چندمعياره (مطالعه موردي :شهر
همدان)" ،دانشجو :پوریا خاموشـي ،استاد راهنما :دكتر یوسف رضایي (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه – سال
)1397
عنوان پایاننامه " :مسيریابي بهينه پرندههاي هدایتپ ذیر از راه دور با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي به منظور
داشتن بيشترین دید" ،دانشجو :امين بياتـي ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني (موسسه آموزش عالي
عمران و توسعه – سال )1397
عنوان پایاننامه" :پهنهبندي خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز رودخانه اعال با استفاده از منطق فازي و سيستم
اطالعات مكاني" ،دانشجو :محمد خسـروي ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني (موسسه آموزش عالي
عمران و توسعه – سال )1397
عنوان پایاننامه" :ارزیابي و تحليل مكاني آسيب پذیري بافت فرسوده شهري در مقابل زلزله با استفاده از روش
تحليل سلسله مراتبي فازي ،مطالعه موردي :شهر بروجرد" ،دانشجو :حسن ابراهيمنسب ،استاد راهنما :دكتر حسين
ترابزاده خراساني (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه – سال )1397
عنوان پایاننامه" :شناسایي و تحليل فضایي كانونهاي جرم خيز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيایي()GIS
مطالعه موردي :شهر اصفهان" ،دانشجو :مهران ساعدپناه ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني (موسسه
آموزش عالي عمران و توسعه – سال )1397
عنوان پایاننامه" :ارائه مدلي تركيبي جهت طبقهبندي تصاویر سنجش از دور چند طيفي به منظور كشف تغييرات
كاربري اراضي شهري" ،دانشجو :آرمين احمدي  ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني (موسسه آموزش عالي
عمران و توسعه – سال )1397
عنوان پایاننامه " :بررسي روند تغييرات اراضي تحت كشت در جنوب شرق دریاچه اروميه با استفاده از توابع آمار
منطقهاي از سال  81تا ( 96حوضه قلعهچاي)" ،دانشجو :یونس اشترابه ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني
(موسسه آموزش عالي عمران و توسعه – سال )1397
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عنوان پایاننامه" :مسيریابي بهينه با اهداف گردشگري (منطقه مورد مطالعه :اورامانات شمال غرب استان
كرمانشاه)" ،دانشجو :ميثم محمدي ،استاد راهنما :دكتر مرتضي حيدري مظفر (موسسه آموزش عالي عمران و
توسعه – سال )1397
عنوان پایاننامه" :ارزیابي خطر حمل و نقل بين شهري مواد خطرناک با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيایي
( GISمطالعه موردي :استان همدان)" ،دانشجو :سحر تفنگ ساز ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده خراساني
(موسسه آموزش عالي عمران و توسعه – سال )1397
عنوان پایاننامه " :پتانسيلیابي زمين هاي كشاورزي مناطق گرمسيري مستعد آبياري تحت فشار در دشت با استفاده
از  AHPو ( GISمطالعه موردي :بخش سومار)" ،دانشجو :محسن خورشيدي ،استاد راهنما :دكتر حسين ترابزاده
خراساني (موسسه آموزش عالي عمران و توسعه – سال )1397
عنوان پایاننامه " :ارزیابي توزیع فضایي و مكانیابي سایت مدیریت بحران با مدلهاي  VIKORو  ،ANPنمونه
موردي شهر تهران" ،دانشجو :سعيد بيات ،استاد راهنما :دكتر مرتضي حيدري مظفر (موسسه آموزش عالي عمران و
توسعه – سال )1397


مقاله
عباسي محمد ،كریميپور فرید ،قليپور سيما .كاوش قوانين وابستگي وقوع تب مالت در انسان با استفاده از
دادهكاوي ویژگيهاي مكاني .مجله علمي پژوهشي تصویر سالمت30-30: )1( 11 ،1399 ،
عباسي پيمان ،كياورز مقدم مجيد ،عباسي محمد .تحليل مكاني و شناسایي مناطق پرخطر بيماري بروسلوز
انساني با استفاده از روشهاي اندازهگيري خودهمبستگي مكاني .مجله علمي پژوهشي انفورماتيک سالمت و زیست
پزشكي360-348: )3( 5 ،1397 .
) GIS and Digital Photogrammetric System Integration (Map India 2002
 A new internet based approach for Integration of GIS and DPS (ISPRS, HONGKONG Dec
)2003

مقاالت آموزشي در زمينه سيستمهاي اطالعات مكاني (متوالي  -مجله سازمان نقشهبرداري  -سال )1381
شناخت سازماني و مدلسازي مفهومي سيستمهاي اطالعات مكاني (مجله سازمان نقشهبرداري -سال )1385
شناخت ،طراحي و مدل سازي زیر ساخت اطالعات مكاني استاني خوزستان (همایش ژئوماتيک  86سازمان
نقشهبرداري)
كاربرد فنآوري اطالعات مكاني در كنترل جرم و افزایش امنيت اجتماعي (معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي-
سال )1387
بازازیابي مكانمبنا و نقش آن در فعاليت كارآفرینانه (همایش ملي كارآفریني و توسعه -سال )1389
نقش فناوري اطالعات مكاني در مدیریت آسيبشناسي اجتماعي (دومين همایش ملي آسيبهاي پنهان)1389 -
ارزیابي و تهيه نقشه رضایتمندي دانشجویان مراكز دانشگاه پيام نور استان همدان در محيط سيستم اطالعات
جغرافيایي (( )GISاولين همایش بين المللي مدیریت ،آینده نگري ،كارآفریني و صنعت در آموزش عالي )1390 -
مكان یابي بهينه توسعه پایدار روستایي بر اساس ارزیابي توان اكولوژیكي محيط زیست (دومين همایش ملي توسعه
پایدار روستایي)1390 -
مكان یابي هوشمند مناطق با پتانسيل سيل در راستاي توسعه پایدار روستایي (سومين همایش ملي توسعه پایدار
روستایي)1393 -
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مكان یابي مناطق تفرج گسترده در راستاي توسعه اكوتوریسم روستایي در محيط ( GISسومين همایش ملي توسعه
پایدار روستایي)1393 -
مكان یابي خودكار مناطق با پتانسيل سيل بر اساس ویژگيهاي ژئومورفوریک حوزهها (دو فصلنامه عمران و توسعه،
شماره دوم)
تحليل بحران جرم بر مبناي الگوي مكاني در محيط ( GISبيست و دومين همایش ژئوماتيک 1394سازمان
نقشهبرداري)
بررسي تاثير عوامل مخرب بر سایت هاي آثار باستاني در راستاي حفظ و حراست آنها با استفاده از سيستم اطالعات
مكاني (اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني  1394دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسي)
مكانیابي محلهاي تغذیه آبهاي زیرزميني با استفاده از  Google Earthو ( GISبيست و سومين همایش
ژئوماتيک  1395سازمان نقشهبرداري)
اخالق حرفهاي درون و برون سازماني در مهندسي نقشهبرداري (بيست و سومين همایش ژئوماتيک  1395سازمان
نقشهبرداري)
ایجاد سيستم واقعگرایي سهبعدي مجازي براي شبيهسازي و نمایش چشمانداز پوشش گياهي بر روي گوگل ارث
(بيست و سومين همایش ژئوماتيک  1395سازمان نقشهبرداري)
امكانسنجي مناطق مستعد براي تغذیه مصنوعي آبهاي زیرزميني ،به كمک تلفيق تحليلهاي سيستم اطالعات
مكاني و بصريسازي گوگل ارث (دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني  1395دانشگاه خواجه
نصيرالدین طوسي)
بررسي تاثير عوامل طبيعي برتخریب تپه باستاني زیویه با استفاده از روش تصميمگيري چندمعياره  AHPدر محيط
( GISاولين همایش ملي زیویه )1396
ارزیابي آسيبپذیري كالن شهرها با تاكيد بر پدافند غيرعامل در محيط سيستم اطالعات مكاني (مطالعه موردي :
محدوده بافت مركزي شهر همدان) (بيست و چهارمين همایش ژئوماتيک  1396سازمان نقشهبرداري)
برآورد بهترین مدل درونيابي فضایي جهت تهيه نقشه بهينه پهنهبندي سرعت باد (چهارمين كنفرانس برنامهریزي و
مدیریت محيط زیست  1396دانشگاه تهران)
بررسي وابستگي وقوع تب مالت در انسان با ویژگيهاي محيطي با استفاده از دادهكاوي مكاني (اولين همایش ملي
اندیشه ها و فناوري هاي نوین در علوم جغرافيایي)1396
توسعه یک سامانه اطالعرساني توریسم تحت وب بر مبناي دادههاي مكاني مردمگستر(اولين همایش ملي اندیشه
ها و فناوري هاي نوین در علوم جغرافيایي)1396
مكان یابي بهينه فضاي سبز شهري با استفاده از روشهاي تصميمگيري چندمعياره  AHPو ( TOPSISمطالعه
موردي :شهر همدان) (اولين همایش ملي اندیشه ها و فناوري هاي نوین در علوم جغرافيایي)1396
برآورد حجم تغييرات توسعه شهري با استفاده از نقشههاي سالهاي قبل و تصاویر هوایي پهپاد فتوگرامتري (اولين
همایش ملي اندیشه ها و فناوري هاي نوین در علوم جغرافيایي)1396
بررسي وابستگي وقوع تب مالت در دام با ویژگيهاي محيطي با استفاده از دادهكاوي مكاني در استان همدان
(سومين كنگره ملي علوم پایه دامپزشكي )1396
مكانیابي محل هاي مناسب جهت احداث سد زیرزميني با استفاده از روش ( AHPبيست و پنجمين همایش ملي
ژئوماتيک و سومين همایش ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني )1397
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مكانیابي نيروگاه هاي خورشيدي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم اطالعات مكاني
(مطالعه موردي :استان اصفهان) (بيست و پنجمين همایش ملي ژئوماتيک و سومين همایش ملي مهندسي فناوري
اطالعات مكاني )1397
ارزیابي و تحليل مكاني آسيب پذیري بافت فرسوده شهري در مقابل زلزله با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
فازي ،مطالعه موردي :شهر بروجرد (هشتمين كنفرانس بين المللي توسعه پایدار ،عمران و بازآفریني شهري )1397
مسيریابي بهينه پرندههاي هدایتپذیر از راه دور به منظور یافتن بيشترین پوشش با استفاده از تصاویر ماهوارهاي
(هشتمين كنفرانس بين المللي توسعه پایدار ،عمران و بازآفریني شهري )1397
مكانیابي پارکهاي شهري با استفاده از روشهاي تصميمگيري چندمعياره (مطالعه موردي :شهر همدان) (هشتمين
كنفرانس بين المللي توسعه پایدار ،عمران و بازآفریني شهري )1397
پهنهبندي خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز رودخانه اعال با استفاده از منطق فازي و سيستم اطالعات مكاني
(هشتمين كنفرانس بين المللي توسعه پایدار ،عمران و بازآفریني شهري )1397
بررسي روند تغييرات سطح ایستابي آب هاي زیرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي (مطالعه موردي:
استان ایالم) (هشتمين كنفرانس بين المللي توسعه پایدار ،عمران و بازآفریني شهري )1397
شخصيسازي نقشههاي شبكه حملونقل شهري براي معلولين (هشتمين كنفرانس بين المللي توسعه پایدار ،عمران
و بازآفریني شهري )1397
شناسایي و تحليل فضایي كانونهاي جرمخيز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيایي (مطالعه موردي :شهر
اصفهان) (چهارمين كنفرانس ملي توانمندسازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات فرهنگي )1397
Unmanned Aerial Vehicle Route Optimization for Maximum Visibility Using Digital
Elevation Model (International Conference on Civil Engineering, Architecture and
)Urban Management in Iran, 2018

ارائه مدلي تركيبي جهت كالسبندي تصاویر ماهوارهاي چند طيفي به منظور كشف تغييرات كاربري اراضي شهري
(ششمين همایش ملي مطالعات و تحقيقات نوین در حوزه علوم جغرافيا ،معماري و شهرسازي ایران )1397
بررسي الگوي توزیع مكاني بيماري تب مالت در محيط ( GISمطالعه موردي :استان همدان) (ششمين همایش ملي
مطالعات و تحقيقات نوین در حوزه علوم جغرافيا ،معماري و شهرسازي ایران )1397
بررسي روند تغييرات اراضي تحت كشت در جنوب شرق دریاچه اروميه با استفاده از توابع آمار منطقهاي از سال 81
تا ( 96حوضه قلعهچاي) (ششمين همایش ملي مطالعات و تحقيقات نوین در حوزه علوم جغرافيا ،معماري و
شهرسازي ایران )1397
مسيریابي بهينه با اهداف گردشگري (منطقه موردمطالعه :اورامانات شمال غرب استان كرمانشاه) (اولين كنفرانس
بين المللي گردشگري (ششمين همایش ملي مطالعات و تحقيقات نوین در حوزه علوم جغرافيا ،معماري و شهرسازي
ایران )1397
برآورد رشد جمعيت و تغييرات سه بعدي ساخت و سازهاي شهري با استفاده از تصاویر پهپاد فتوگرامتري (مطالعه
موردي :منطقه خضر شهر همدان) (همایش بينالمللي كالن شهر همدان – سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
همدان )1397
پتانسيلیابي زمينهاي كشاورزي مناطق گرمسيري مستعد آبياري تحتفشار در دشت با استفاده از  AHPو GIS
)مطالعه موردي :بخش سومار) (سومين كنفرانس ملي هيدرولوژي مناطق نيمه خشک )1398
برآورد بلورینگي كائولينيت با استفاده از طيف سنجي آزمایشگاهي (دومين همایش ملي انجمن سنجش از دور زمين
شناختي ایران )1399
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زمينه هاي تحقيقاتي
سيستمهاي اطالعات مكاني كاربردي
پردازش تصاویر ماهوارهاي كاربردي
سيستمهاي تصميمگيري هوشمند مكاني
تلفيق  GISو  RSو فتوگرامتري

 -5سوابق اجرايي
شركت مهندسين مشاور نوآوران طرح و برنامه
شركت مهندسين مشاور تحقيق و توسعه ميعاد اندیشه ساز
شركت مهندسين مشاور سامانه ارتباطات مكان مبنا (سام)
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان و گروه تخصصي نقشهبرداري
عضو انجمن علمي مهندسي نقشهبرداري و ژئوماتيک ایران
همكاري با سازمانهاي دولتي و شركتهاي مشاور در زمينه حل مشكالت مرتبط با دادههاي مكاني
 زمينههاي فعاليت اجرايي
نقشهبرداري زميني و كارگاهي
پردازش كاربردي تصاویر ماهوارهاي
طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطالعات مكاني كاربردي
مطالعات تفصيلي اجرایي آبخيزداري حوزه سدها و حوزه آبریزها در محيط GIS
انجام مطالعات آب و خاک به كمک سيستمهاي اطالعات مكاني
برنامه ریزي و تدوین استراتژي فنآوري اطالعات و ارتباطات مكاني شهري
طراحي و پياده سازي خطوط توليد دادههاي مكاني به روش فتوگرامتري رقومي
سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره اي كاربردي
طراحي و پياده سازي سيستمهاي ناوبري ()GPS/AVL
طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطالعات مكاني همراه ()Mobile/PDA
طراحي و پياده سازي سيستمهاي واقع گرایي سه بعدي مجازي ()VR
طراحي و پياده سازي زیر ساخت اطالعات مكاني ()SDI
شناخت ،نياز سنجي ،امكان سنجي ،طراحي و مدلسازي اطالعات سازماني
طراحي ساختار سازماني واحد سيستمهاي اطالعات مكاني
مدلسازي رقومي سطح و تجزیه و تحليل هاي مكاني
مدیریت بحران و كاهش خطر به كمک فنآوري اطالعات مكاني
طراحي مسير بهينه و تجزیه و تحليل شبكه (راه ،شبكه آب ،برق ،گاز و مخابرات)
مكان یابي بهينه در محيط سيستمهاي اطالعات مكاني
طراحي و پياده سازي پایگاه داده مكاني
مدیریت و كنترل پروژه هاي فنآوري اطالعات مكاني
تهيه نقشههاي تفكيكي آپارتمان جهت صدور سند
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 مهارتهاي نرم افزاري-6
GIS  نرم افزارهاي
ArcGIS, ArcSDE, ArcGIS Server, ArcPAD
AutoCAD 3D Map
QGIS
Global Mapper
GeoDa

 سنجش از دور و پردازش تصاویر،نرم افزارهاي فتوگرامتري رقومي

پایگاه داده



برنامه نویسي



سایر



دوربينها و تجهيزات نقشهبرداري



SQLServer
Postgre/PostGIS







Python
Visual Basic
VBA – ArcObject Programming & ArcGIS Customization
ArcEngine for GIS Standalone Software Programming
VBA – AutoCAD 3D, MicroStation






ENVI
Metashape PhotoScan, Pix4Dmapper, ContextCapture, 3DF Zephyr Aerial, UASMaster
PCI Geomatica
Lieca Erdas Imagine
TerrSet
AutoCAD Raster Design
Digital Photogrammetric System- ParadEyes and LPS
CAD  نرم افزارهاي
AutoCAD, Civil 3D
MicroStation
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Microsoft Office & Microsoft Project & Microsoft Visio
Windows
Matlab
Utility soft ware, …
TotalStation , GNSS

