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 مشخصات فردي -1

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

  كریم                                       وضعيت نظام وظيفه : داراي كارت معافيتكریم                                       وضعيت نظام وظيفه : داراي كارت معافيت  ::نام پدرنام 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  رشته تحصيليرشته تحصيلي  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 

  دانشجودانشجو  دانشگاه شهيد چمراندانشگاه شهيد چمران  سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایي سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایي   دكتراي تخصصيدكتراي تخصصي

  02/16معدل 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 دانشگاههمکاري آموزشي با دانشگاه  
   ((برداريبرداريو مدیرگروه نقشهو مدیرگروه نقشه  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  

  ((التدریسالتدریسققحح)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 دولتهمکاري آموزشي با همکاري آموزشي با::  
  ((، پژوهشگر برتر، پژوهشگر برتره آموزشه آموزش)عضو گروه تخصصي و كميت)عضو گروه تخصصي و كميت  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 آبخيزداري همدانها، مراتع و آبخيزداري همدانسازمان جنگلسازمان جنگل  

  استان همداناستان همدان  ييسازمان جهاد كشاورزسازمان جهاد كشاورز  

  شركت آب و فاضالب استان همدانشركت آب و فاضالب استان همدان  

  شهرداري همدانشهرداري همدان  

  استان همداناستان همدان  ييو حرفه او حرفه ا  ييسازمان فنسازمان فن  

  افزاري، طراحي و پيادهافزاري، طراحي و پيادهموزشي در زمينه حل مشكالت نرمموزشي در زمينه حل مشكالت نرمهمكاري آهمكاري آ( 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  50بيش از بيش از   همكاري آموزشي باهمكاري آموزشي با  
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 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

   طرح هاي پژوهشي طرح هاي پژوهشي  
  خابرات استان همدان از نقطه نظر خابرات استان همدان از نقطه نظر شركت مشركت م  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 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  

  ""WWeebb  GGIISS"" ، ،در حال چاپ()در حال چاپ(  ناشر : انتشارات نوآورناشر : انتشارات نوآور(  

  نوآورنوآورانتشارات انتشارات ناشر : ناشر : ، ، ""PPyytthhoonnسي سي یینونوبا زبان برنامهبا زبان برنامه  AArrccGGIISSگرا در گرا در ييشش  ييسسیینونومهمهبرنابرنا""

  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  ""

  

  نامه کارشناسي ارشدنامه کارشناسي ارشدمشاور پايانمشاور پايان  

رسي و تحليل تأثير طرح هندسي تقاطع در وقوع تصادفات با استفاده از سيستم اطالعات رسي و تحليل تأثير طرح هندسي تقاطع در وقوع تصادفات با استفاده از سيستم اطالعات بربر""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

موسسه موسسه ))  ، دانشجو: معصومه ذاكرزاده، استاد راهنما: دكتر یوسف رضایي، دانشجو: معصومه ذاكرزاده، استاد راهنما: دكتر یوسف رضایي"")مطالعه موردي شهر همدان()مطالعه موردي شهر همدان(  جغرافيایيجغرافيایي

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

، ، ""گسترگسترمردممردم  ييمكانمكان  ييهاهادادهداده  ييتحت وب بر مبناتحت وب بر مبنا  سمسمییتورتور  ييسانسانررتوسعه یک سامانه اطالعتوسعه یک سامانه اطالع""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 قليدانشجو: دانشجو: 

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 ))  سين ترابزاده خراسانيسين ترابزاده خراسانيحح، 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: عنوان پایانعنوان پایان  

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 روشبررسي تاثير عوامل طبيعي و انساني بر آثار تاریخي با استفاده از سيستم اطالعات مكاني بررسي تاثير عوامل طبيعي و انساني بر آثار تاریخي با استفاده از سيستم اطالعات مكاني ""امه: امه: ننعنوان 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: عنوان پایانعنوان پایان  

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 دادهكيفيت و كاربرد داده  گستر با استفاده از پارامترهايگستر با استفاده از پارامترهايهاي مكاني مردمهاي مكاني مردمادي دادهادي دادهتعيين ارزش اقتصتعيين ارزش اقتص""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

  ((1397سال   --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 مسيبدانشجو: دانشجو: 
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عليرضا عليرضا ، دانشجو: ، دانشجو: ""GGIISSبي بي یایاسازي خطوط انتقال آب با تكيه بر سيستم مكانسازي خطوط انتقال آب با تكيه بر سيستم مكانطراحي و بهينهطراحي و بهينه""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

  ((1397سال سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))، استاد راهنما: دكتر مهدي فرنقي ، استاد راهنما: دكتر مهدي فرنقي هاديهادي

هاي خورشيدي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم هاي خورشيدي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم یابي نيروگاهیابي نيروگاهمكانمكان""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

  پور پور ، استاد راهنما: دكتر فرید كریمي، استاد راهنما: دكتر فرید كریميجمشيد جماليجمشيد جمالي  ، دانشجو:، دانشجو:""اطالعات مكاني )مطالعه موردي: استان اصفهان(اطالعات مكاني )مطالعه موردي: استان اصفهان(

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

، استاد ، استاد فائزه فریادرسفائزه فریادرس، دانشجو: ، دانشجو: ""ينينمعلولمعلول  ييبرابرا  ييونقل شهرونقل شهرشبكه حملشبكه حمل  ييهاهانقشهنقشه  سازيسازيييشخصشخص""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

  ((1397سال سال   --موسسه آموزش عالي عمران و توسعه موسسه آموزش عالي عمران و توسعه ))  پور پور راهنما: دكتر فرید كریميراهنما: دكتر فرید كریمي

هاي زیرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي و هاي زیرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي و بررسي روند تغييرات سطح ایستابي آببررسي روند تغييرات سطح ایستابي آب""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

، استاد راهنما: دكتر فرید ، استاد راهنما: دكتر فرید مه جبين فتاحيمه جبين فتاحي، دانشجو: ، دانشجو: ""هاي هوش مصنوعي )مطالعه موردي: استان ایالم(هاي هوش مصنوعي )مطالعه موردي: استان ایالم(سيستمسيستم

  ((1397سال سال   --ه ه موسسه آموزش عالي عمران و توسعموسسه آموزش عالي عمران و توسع))  پور پور كریميكریمي

در تهيه نقشه پتانسيل در تهيه نقشه پتانسيل   شواهدشواهدهاي آماري رگرسيون لجستيک و مدل وزن هاي آماري رگرسيون لجستيک و مدل وزن ارزیابي و مقایسه روشارزیابي و مقایسه روش""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

، استاد راهنما: دكتر فرید ، استاد راهنما: دكتر فرید مسعود سلطاني ربيعمسعود سلطاني ربيع، دانشجو: ، دانشجو: ""هاي زیرزميني )منطقه موردمطالعه: شهرستان نهاوند(هاي زیرزميني )منطقه موردمطالعه: شهرستان نهاوند(آبآب

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

  AANNPPو و   AAHHPPي ي هاهاهاي مناسب جهت احداث سد زیرزميني با استفاده از روشهاي مناسب جهت احداث سد زیرزميني با استفاده از روشیابي محلیابي محلمكانمكان""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

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

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

شهر شهر   گيري چندمعياره )مطالعه موردي:گيري چندمعياره )مطالعه موردي:هاي تصميمهاي تصميمهاي شهري با استفاده از روشهاي شهري با استفاده از روشیابي پارکیابي پارکمكانمكان""نامه: نامه: ایانایانعنوان پعنوان پ  

سال سال   ––آموزش عالي عمران و توسعه آموزش عالي عمران و توسعه   )موسسه)موسسه  یوسف رضایيیوسف رضایي، استاد راهنما: دكتر ، استاد راهنما: دكتر پوریا خاموشـيپوریا خاموشـي، دانشجو: ، دانشجو: ""همدان(همدان(

1397))  

ذیر از راه دور با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي به منظور ذیر از راه دور با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي به منظور پپهاي هدایتهاي هدایتمسيریابي بهينه پرندهمسيریابي بهينه پرنده  ""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

آموزش عالي آموزش عالي   ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهامين بياتـيامين بياتـي، دانشجو: ، دانشجو: ""داشتن بيشترین دیدداشتن بيشترین دید

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

ستفاده از منطق فازي و سيستم ستفاده از منطق فازي و سيستم بندي خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز رودخانه اعال با ابندي خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز رودخانه اعال با اپهنهپهنه""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

آموزش عالي آموزش عالي   ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهمحمد خسـرويمحمد خسـروي، دانشجو: ، دانشجو: ""اطالعات مكانياطالعات مكاني

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

پذیري بافت فرسوده شهري در مقابل زلزله با استفاده از روش پذیري بافت فرسوده شهري در مقابل زلزله با استفاده از روش ارزیابي و تحليل مكاني آسيبارزیابي و تحليل مكاني آسيب""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

، استاد راهنما: دكتر حسين ، استاد راهنما: دكتر حسين نسبنسبحسن ابراهيمحسن ابراهيم، دانشجو: ، دانشجو: ""ل سلسله مراتبي فازي، مطالعه موردي: شهر بروجردل سلسله مراتبي فازي، مطالعه موردي: شهر بروجردتحليتحلي

  ((1397سال سال   ––آموزش عالي عمران و توسعه آموزش عالي عمران و توسعه   ترابزاده خراساني )موسسهترابزاده خراساني )موسسه

  ((GGIISS))خيز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيایيخيز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيایيهاي جرمهاي جرمشناسایي و تحليل فضایي كانونشناسایي و تحليل فضایي كانون""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

  ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهمهران ساعدپناهمهران ساعدپناه، دانشجو: ، دانشجو: ""مطالعه موردي: شهر اصفهانمطالعه موردي: شهر اصفهان

  ((1397سال سال   ––آموزش عالي عمران و توسعه آموزش عالي عمران و توسعه 

  تغييراتتغييرات  كشفكشف  منظورمنظور  بهبه  طيفيطيفي  چندچند  دوردور  ازاز  سنجشسنجش  تصاویرتصاویر  بنديبنديجهت طبقهجهت طبقه  تركيبيتركيبي  مدليمدلي  ارائهارائه""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

آموزش عالي آموزش عالي   ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسه، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني )موسسهآرمين احمديآرمين احمدي، دانشجو: ، دانشجو: ""ريريشهشه  اراضياراضي  كاربريكاربري

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

بررسي روند تغييرات اراضي تحت كشت در جنوب شرق دریاچه اروميه با استفاده از توابع آمار بررسي روند تغييرات اراضي تحت كشت در جنوب شرق دریاچه اروميه با استفاده از توابع آمار ""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني ، استاد راهنما: دكتر حسين ترابزاده خراساني یونس اشترابهیونس اشترابهدانشجو: دانشجو:   ،،""چاي(چاي()حوضه قلعه)حوضه قلعه  9696تا تا   8181اي از سال اي از سال منطقهمنطقه

  ((1397سال سال   ––آموزش عالي عمران و توسعه آموزش عالي عمران و توسعه   )موسسه)موسسه
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)منطقه مورد مطالعه: اورامانات شمال غرب استان )منطقه مورد مطالعه: اورامانات شمال غرب استان مسيریابي بهينه با اهداف گردشگري مسيریابي بهينه با اهداف گردشگري ""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

رتضي حيدري مظفر )موسسه آموزش عالي عمران و رتضي حيدري مظفر )موسسه آموزش عالي عمران و ، استاد راهنما: دكتر م، استاد راهنما: دكتر مميثم محمديميثم محمدي، دانشجو: ، دانشجو: ""كرمانشاه(كرمانشاه(

  ((1397سال سال   ––توسعه توسعه 

از سامانه  اطالعات جغرافيایي از سامانه  اطالعات جغرافيایي   استفادهاستفاده  بابا  ارزیابي خطر حمل و نقل بين شهري مواد خطرناک ارزیابي خطر حمل و نقل بين شهري مواد خطرناک ""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

GGIISS  )اني اني حسين ترابزاده خراسحسين ترابزاده خراس، استاد راهنما: دكتر ، استاد راهنما: دكتر سحر تفنگ سازسحر تفنگ ساز، دانشجو: ، دانشجو: "")مطالعه موردي: استان همدان()مطالعه موردي: استان همدان

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

هاي كشاورزي مناطق گرمسيري مستعد آبياري تحت فشار در دشت با استفاده هاي كشاورزي مناطق گرمسيري مستعد آبياري تحت فشار در دشت با استفاده یابي زمينیابي زمينپتانسيلپتانسيل  ""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

حسين ترابزاده حسين ترابزاده ، استاد راهنما: دكتر ، استاد راهنما: دكتر محسن خورشيديمحسن خورشيدي، دانشجو: ، دانشجو: "")مطالعه موردي: بخش سومار()مطالعه موردي: بخش سومار(  GGIISSو و   AAHHPPاز از 

  ((1397سال سال   ––)موسسه آموزش عالي عمران و توسعه )موسسه آموزش عالي عمران و توسعه خراساني خراساني 

نمونه نمونه ، ، AANNPPو و     VVIIKKOORRهايهايمدلمدلبا با   بحرانبحران  تتییررییمدمد  تتییساسا  ييابابییو مكانو مكان  یيیيفضافضا  ععییتوزتوز  ييابابییارزارز  ""نامه: نامه: عنوان پایانعنوان پایان  

، استاد راهنما: دكتر مرتضي حيدري مظفر )موسسه آموزش عالي عمران و ، استاد راهنما: دكتر مرتضي حيدري مظفر )موسسه آموزش عالي عمران و سعيد بياتسعيد بيات، دانشجو: ، دانشجو: ""شهر تهرانشهر تهران  ييموردمورد

  ((1397سال سال   ––توسعه توسعه 

  

   مقاله مقاله  

  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  انسانانسان  دردر  مالتمالت  تبتب  وقوعوقوع  وابستگيوابستگي  قوانينقوانين  كاوشكاوشسيما. سيما.   پورپورقليقلي  ،،ریدریدفف  پورپوركریميكریمي  ،،محمدمحمد  عباسيعباسي    

    30-30( :1) 11 ،1399، ، سالمتسالمت  تصویرتصویر. مجله علمي پژوهشي . مجله علمي پژوهشي مكانيمكاني  هايهايویژگيویژگي  كاويكاويدادهداده

ناطق پرخطر بيماري بروسلوز ناطق پرخطر بيماري بروسلوز . تحليل مكاني و شناسایي م. تحليل مكاني و شناسایي معباسي محمدعباسي محمدعباسي پيمان، كياورز مقدم مجيد، عباسي پيمان، كياورز مقدم مجيد،  

انفورماتيک سالمت و زیست انفورماتيک سالمت و زیست علمي پژوهشي علمي پژوهشي مجله مجله   ..گيري خودهمبستگي مكانيگيري خودهمبستگي مكانيهاي اندازههاي اندازهانساني با استفاده از روشانساني با استفاده از روش

 360-348( :3) 5 ،1397پزشكي. پزشكي. 

 
  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   86  سازي زیر ساخت اطالعات مكاني استاني خوزستان )همایش ژئوماتيکسازي زیر ساخت اطالعات مكاني استاني خوزستان )همایش ژئوماتيکشناخت، طراحي و مدلشناخت، طراحي و مدل  

  برداري(برداري(نقشهنقشه

  --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   --فریني و توسعهفریني و توسعهمبنا و نقش آن در فعاليت كارآفرینانه )همایش ملي كارآمبنا و نقش آن در فعاليت كارآفرینانه )همایش ملي كارآبازازیابي 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

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

  ((1390  --پایدار روستایيپایدار روستایي

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

  ((1393  --روستایيروستایي



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  ييييو اجراو اجرا، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش
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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

وسعه، وسعه، فصلنامه عمران و تفصلنامه عمران و ت  ها )دوها )دوهاي ژئومورفوریک حوزههاي ژئومورفوریک حوزهیابي خودكار مناطق با پتانسيل سيل بر اساس ویژگيیابي خودكار مناطق با پتانسيل سيل بر اساس ویژگيمكانمكان  

  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

هاي آثار باستاني در راستاي حفظ و حراست آنها با استفاده از سيستم اطالعات هاي آثار باستاني در راستاي حفظ و حراست آنها با استفاده از سيستم اطالعات بررسي تاثير عوامل مخرب بر سایتبررسي تاثير عوامل مخرب بر سایت  

  ((دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسيدانشگاه خواجه نصيرالدین طوسي  1394اوري اطالعات مكاني اوري اطالعات مكاني اولين كنفرانس ملي مهندسي فناولين كنفرانس ملي مهندسي فن))  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   1395ژئوماتيک ژئوماتيک همایش همایش )بيست و سومين )بيست و سومين   برداريبردارياي درون و برون سازماني در مهندسي نقشهاي درون و برون سازماني در مهندسي نقشهاخالق حرفهاخالق حرفه  

  ((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 تحليلتحليلهاي زیرزميني، به كمک تلفيق هاي زیرزميني، به كمک تلفيق سنجي 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 بررسي تاثير عوامل طبيعي برتخریب تپه باستاني زیویه با استفاده از روش تصميمبررسي تاثير عوامل طبيعي برتخریب تپه باستاني زیویه با استفاده از روش تصميم  

GGIISS  ((1396  یویهیویهاولين همایش ملي زاولين همایش ملي ز))  

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  

  ((برداريبرداريسازمان نقشهسازمان نقشه  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))  ندي سرعت بادندي سرعت بادبببرآورد 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  شهشهییانداند

  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

)مطالعه )مطالعه   TTOOPPSSIISSو و   AAHHPPگيري چندمعياره گيري چندمعياره هاي 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 همدانمحيطي با استفاده از دادهمحيطي با استفاده از داده  هايهايبررسي 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 

  مليملي  همایشهمایش  پنجمينپنجمين  وو  بيستبيست))  AAHHPP هاي مناسب جهت احداث سد زیرزميني با استفاده از روشهاي مناسب جهت احداث سد زیرزميني با استفاده از روشیابي محلیابي محلمكانمكان  

  ((1397 مكانيمكاني  اطالعاتاطالعات  فناوريفناوري  مهندسيمهندسي  مليملي  همایشهمایش  سومينسومين  وو  ژئوماتيکژئوماتيک
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هاي خورشيدي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم اطالعات مكاني هاي خورشيدي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم اطالعات مكاني بي نيروگاهبي نيروگاهیایامكانمكان  

  فناوريفناوري  مهندسيمهندسي  مليملي  همایشهمایش  سومينسومين  وو  ژئوماتيکژئوماتيک  مليملي  همایشهمایش  پنجمينپنجمين  وو  بيستبيست))  )مطالعه موردي: استان اصفهان()مطالعه موردي: استان اصفهان(

  ((1397 مكانيمكاني  اطالعاتاطالعات

  ييسلسله مراتبسلسله مراتب  للييمقابل زلزله با استفاده از روش تحلمقابل زلزله با استفاده از روش تحلدر در   ييبافت فرسوده شهربافت فرسوده شهر  ييررپذیپذی  ببييآسآس  ييمكانمكان  للييو تحلو تحل  ييابابییارزارز  

  ((1397  ييشهرشهر  ييننییعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ییتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))  : شهر بروجرد: شهر بروجردييمطالعه موردمطالعه مورد  ،،ييفازفاز

  ايايماهوارهماهواره  تصاویرتصاویر  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  پوششپوشش  بيشترینبيشترین  یافتنیافتن  منظورمنظور  بهبه  دوردور  راهراه  ازاز  پذیرپذیرهدایتهدایت  هايهايپرندهپرنده  بهينهبهينه  مسيریابيمسيریابي  

  ((1397  ييشهرشهر  ييننییعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ییتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))

  ننييهشتمهشتم))  گيري چندمعياره )مطالعه موردي: شهر همدان(گيري چندمعياره )مطالعه موردي: شهر همدان(هاي تصميمهاي تصميمهاي شهري با استفاده از روشهاي شهري با استفاده از روشیابي پارکیابي پارکمكانمكان  

  ((1397  ييشهرشهر  ييننییعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ییتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب

  يياطالعات مكاناطالعات مكان  يستميستمسس  وو  ييفازفاز  منطقمنطقبا استفاده از با استفاده از   ش در حوضه آبخيز رودخانه اعالش در حوضه آبخيز رودخانه اعالبندي خطر زمين لغزبندي خطر زمين لغزپهنهپهنه  

  ((1397  ييشهرشهر  ييننییعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ییتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))

هاي زیرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي )مطالعه موردي: هاي زیرزميني با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي )مطالعه موردي: بررسي روند تغييرات سطح ایستابي آببررسي روند تغييرات سطح ایستابي آب  

  ((1397  ييشهرشهر  ييننییعمران و بازآفرعمران و بازآفر  دار،دار،ییتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))  ((استان ایالماستان ایالم

عمران عمران   دار،دار،ییتوسعه پاتوسعه پا  ييالمللالملل  ننييكنفرانس بكنفرانس ب  ننييهشتمهشتم))  ينينمعلولمعلول  ييبرابرا  ييونقل شهرونقل شهرشبكه حملشبكه حمل  ييهاهانقشهنقشه  سازيسازيييشخصشخص  

  ((1397  ييشهرشهر  ييننییو بازآفرو بازآفر

)مطالعه موردي: شهر )مطالعه موردي: شهر   جغرافيایيجغرافيایي  العاتالعاتاطاط  سامانهسامانه  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  خيزخيزجرمجرم  هايهايكانونكانون  فضایيفضایي  تحليلتحليل  وو  شناسایيشناسایي  

  ((1397  ييو مطالعات فرهنگو مطالعات فرهنگ  ييجامعه در حوزه علوم انسانجامعه در حوزه علوم انسان  ييتوانمندسازتوانمندساز  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))  

  شهريشهري  اراضياراضي  كاربريكاربري  تغييراتتغييرات  كشفكشف  منظورمنظور  بهبه  طيفيطيفي  چندچند  ايايماهوارهماهواره  تصاویرتصاویر  بنديبنديكالسكالس  جهتجهت  تركيبيتركيبي  مدليمدلي  ارائهارائه  

  ((1397  رانرانییاا  ييو شهرسازو شهرساز  ييمعمارمعمار  ا،ا،ييدر حوزه علوم جغرافدر حوزه علوم جغراف  ننیینونو  قاتقاتييمطالعات و تحقمطالعات و تحق  ييململ  ششییهماهما  ننييششمششم))

  ييململ  ششییهماهما  ننييششمششم))  )مطالعه موردي: استان همدان()مطالعه موردي: استان همدان(  GGIISSالگوي توزیع مكاني بيماري تب مالت در محيط الگوي توزیع مكاني بيماري تب مالت در محيط   بررسيبررسي  

  ((1397  رانرانییاا  ييو شهرسازو شهرساز  ييمعمارمعمار  ا،ا،ييدر حوزه علوم جغرافدر حوزه علوم جغراف  ننیینونو  قاتقاتييمطالعات و تحقمطالعات و تحق

  8181ي از سال ي از سال اابررسي روند تغييرات اراضي تحت كشت در جنوب شرق دریاچه اروميه با استفاده از توابع آمار منطقهبررسي روند تغييرات اراضي تحت كشت در جنوب شرق دریاچه اروميه با استفاده از توابع آمار منطقه  

و و   ييمعمارمعمار  ا،ا،ييدر حوزه علوم جغرافدر حوزه علوم جغراف  ننیینونو  قاتقاتييمطالعات و تحقمطالعات و تحق  ييململ  ششییهماهما  ننييششمششم))  چاي(چاي()حوضه قلعه)حوضه قلعه  9696تا تا 

  ((1397  رانرانییاا  ييشهرسازشهرساز

)اولين كنفرانس )اولين كنفرانس   ((مسيریابي بهينه با اهداف گردشگري )منطقه موردمطالعه: اورامانات شمال غرب استان كرمانشاهمسيریابي بهينه با اهداف گردشگري )منطقه موردمطالعه: اورامانات شمال غرب استان كرمانشاه  

  ييو شهرسازو شهرساز  ييمعمارمعمار  ا،ا،ييدر حوزه علوم جغرافدر حوزه علوم جغراف  ننیینونو  قاتقاتييمطالعات و تحقمطالعات و تحق  ييململ  ششییهماهما  ننييششمششم))  بين المللي گردشگريبين المللي گردشگري

  ((1397  رانرانییاا

بعدي ساخت و سازهاي شهري با استفاده از تصاویر پهپاد فتوگرامتري )مطالعه بعدي ساخت و سازهاي شهري با استفاده از تصاویر پهپاد فتوگرامتري )مطالعه برآورد رشد جمعيت و تغييرات سهبرآورد رشد جمعيت و تغييرات سه  

هندسي ساختمان استان هندسي ساختمان استان سازمان نظام مسازمان نظام م  ––المللي كالن شهر همدان المللي كالن شهر همدان همایش بينهمایش بين))  موردي: منطقه خضر شهر همدان(موردي: منطقه خضر شهر همدان(

  ((1397  همدانهمدان

  GGIISS  و و   AAHHPPفشار در دشت با استفاده از فشار در دشت با استفاده از تحتتحت  ييارارييمستعد آبمستعد آب  ييررييمناطق گرمسمناطق گرمس  ييكشاورزكشاورز  ييهاهاننييزمزم  ييابابییللييپتانسپتانس  

  ((1398  سومين كنفرانس ملي هيدرولوژي مناطق نيمه خشکسومين كنفرانس ملي هيدرولوژي مناطق نيمه خشک))  : بخش سومار(: بخش سومار(ييمطالعه موردمطالعه مورد((

دومين همایش ملي انجمن سنجش از دور زمين دومين همایش ملي انجمن سنجش از دور زمين ))  زمایشگاهيزمایشگاهيبرآورد بلورینگي كائولينيت با استفاده از طيف سنجي آبرآورد بلورینگي كائولينيت با استفاده از طيف سنجي آ  

  ((1399  شناختي ایرانشناختي ایران
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  زمينه هاي تحقيقاتيزمينه هاي تحقيقاتي  
  سيستمهاي اطالعات مكاني كاربرديسيستمهاي اطالعات مكاني كاربردي  

  كاربرديكاربردياي اي ماهوارهماهوارهپردازش تصاویر پردازش تصاویر   

  گيري هوشمند مكانيگيري هوشمند مكانيهاي تصميمهاي تصميمسيستمسيستم  

  و فتوگرامتريو فتوگرامتري  RRSSو و   GGIISSتلفيق تلفيق   

  

 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

  ان طرح و برنامهان طرح و برنامهشركت مهندسين مشاور نوآورشركت مهندسين مشاور نوآور  

  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  

    ماتيک ایران ماتيک ایران برداري و ژئوبرداري و ژئوانجمن 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  رایي آبخيزداري حوزهرایي آبخيزداري حوزهتفصيلي اجتفصيلي اج  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 رقوميطراحي و پياده سازي خطوط توليد دادهطراحي و پياده سازي خطوط توليد داده  

  دازش تصاویر ماهواره اي كاربرديدازش تصاویر ماهواره اي كاربرديسنجش از دور و پرسنجش از دور و پر  

  ((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 )  

  ((VVRRطراحي و پياده سازي سيستمهاي واقع گرایي سه بعدي مجازي )طراحي و پياده سازي سيستمهاي واقع گرایي سه بعدي مجازي )  
  ((SSDDIIطراحي و پياده سازي زیر ساخت اطالعات مكاني )طراحي و پياده سازي زیر ساخت اطالعات مكاني )  

  نجي، امكان سنجي، طراحي و مدلسازي اطالعات سازمانينجي، امكان سنجي، طراحي و مدلسازي اطالعات سازمانيشناخت، نياز سشناخت، نياز س  

  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  

  مدیریت بحران و كاهش خطر به كمک فنآوري اطالعات مكانيمدیریت بحران و كاهش خطر به كمک فنآوري اطالعات مكاني  

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

  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  

  

http://issge.ir/
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   نرم افزارهاي نرم افزارهايGGIISS  

  AArrccGGIISS,,  AArrccSSDDEE,,  AArrccGGIISS  SSeerrvveerr,,  AArrccPPAADD  

  AAuuttooCCAADD  33DD  MMaapp    

  QQGGIISS  

  GGlloobbaall  MMaappppeerr  

  GGeeooDDaa  

  نرم افزارهاي فتوگرامتري رقومي، سنجش از دور و پردازش تصاویرنرم افزارهاي فتوگرامتري رقومي، سنجش از دور و پردازش تصاویر  

  EENNVVII  

  MMeettaasshhaappee  PPhhoottooSSccaann,,  PPiixx44DDmmaappppeerr,,  CCoonntteexxttCCaappttuurree,,  33DDFF  ZZeepphhyyrr  AAeerriiaall,,  UUAASSMMaasstteerr  

  PPCCII  GGeeoommaattiiccaa    

  LLiieeccaa  EErrddaass  IImmaaggiinnee    

  TTeerrrrSSeett  

  AAuuttooCCAADD  RRaasstteerr  DDeessiiggnn  

  DDiiggiittaall  PPhhoottooggrraammmmeettrriicc  SSyysstteemm--  PPaarraaddEEyyeess  aanndd  LLPPSS  

   نرم افزارهاي نرم افزارهايCCAADD  

  AAuuttooCCAADD,,  CCiivviill  33DD  

  MMiiccrrooSSttaattiioonn    

  پایگاه دادهپایگاه داده  

  SSQQLLSSeerrvveerr    

  PPoossttggrree//PPoossttGGIISS  

  برنامه نویسيبرنامه نویسي  

  PPyytthhoonn  

  VViissuuaall  BBaassiicc    

  VVBBAA  ––  AArrccOObbjjeecctt  PPrrooggrraammmmiinngg  &&  AArrccGGIISS  CCuussttoommiizzaattiioonn  

  AArrccEEnnggiinnee  ffoorr  GGIISS  SSttaannddaalloonnee  SSooffttwwaarree  PPrrooggrraammmmiinngg  

  VVBBAA  ––  AAuuttooCCAADD  33DD,,  MMiiccrrooSSttaattiioonn  

  سایرسایر  

  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee    &&  MMiiccrroossoofftt  PPrroojjeecctt  &&  MMiiccrroossoofftt  VViissiioo    

  WWiinnddoowwss  

  MMaattllaabb    

  UUttiilliittyy  ssooffttwwaarree,,  ……  

 برداريبرداريها و تجهيزات نقشهها و تجهيزات نقشهدوربيندوربين    

  TToottaallSSttaattiioonn  ,,  GGNNSSSS  
  


