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دارای نصرک صالذْت نصرغی از داىؾگاً تطةْت نصرس

شًابق حرفو ای
کارؽياس ةشؼ  – GISؽطکت ىاىُ نلْاس ىُّو  -تَطان


تٌَْ ه تُلْص ه چاپ ىلؾٌ



تٌَْ ه تُلْص الٌّ ٍای اظالغاتی



ةطهز رغاىی ه تصرْد دادً ٍای تُصْفی ه نکاىی

کارؽياس ةشؼ  – GISؽطکت پطدازش اظالغات زنْو ) - (GIPتَطان


تٌَْ ه تُلْص الٌّ ٍای اظالغاتی



تخطٌّ ه ترلْلٍای نکاىی



ةطهز رغاىی ه تصرْد دادً ٍای تُصْفی ه نکاىی



آناّؼ دادً ٍای نکاىی

نصّط آنُزش  -ظطح آناّؼ غطزنْيی نيعلٌ هّژً اكتصادی غػلٌُّ ه
اغتان ةُؽَط در ؽطکت ظاٍا زّطنخهُغٌ كطارگاً نطکظی ساتم االىتْاء
نصّطةشؼ GISه غيخؼ از دهر–  GISىصاحا–اغتشطاج اظالغات ةا اغتفادً

غال ؽطهع کار0651/4 0
غال اتهام کار0650/2 0

غال ؽطهع کار0650/6 0
غال اتهام کار0652/2 0

ةٌ نصت  61رهز آنُزش ةٌ پطغيل نخهُغٌ
در غال 0652
ٍهکاری در غال  0650تا ةٌ ذال

از تصاهّط ناٍُارًای ه احطای ظطح  ENCه تکهْل پاّگاً دادً نکاىی
نصّط آنُزش گام ةٌ گام  – GISاىخهو تشصصی  GISه غلُم نکاىی
نصّط گطهً غيخؼ از دهر  -نُغػٌ تُغػٌ غلُم حغطافْاّی
نصرس داىؾگاً پْام ىُر هاذص تَطان ؽهال
نصرس داىؾگاً غلهی کارةطدی – هاذص ؽَْص صْاد ؽْطازی

اىخهو تشصصی  GISه غلُم نکاىی در غال
0656
نُغػٌ تُغػٌ غلُم حغطافْاّی ٍهکاری در
غال  0656تا ةٌ ذال
نتاىی  GISدر نَيصغی غهطان در گطهً نَيصغی
غهطان از غال ترصْلی 0654
ٍهکاری در سصُص تصرّع درهس  GISه
غيخؼ از دهر ه تفػْط تصاهّط ناٍُارً ای

فعالیت ىای آمًزشی (بیش از  5شال شابقو تدریس حرفوای)


دهرً نصل ٍای غٌ ةػصی ةٌ کهک دادً ٍای  Rasterه  Vectorةا
اغتفادً از ىطم افظارٍای  ARCGIS10ه PCI Geomatica



دهرً نتاىی غيخؼ از دهر ه تفػْط تصاهّط ناٍُارً ای ةا اغتفادً از
ىطم افظار  ENVI4.6ه ERDAS9.1

نصت دهرً  61 0غاغت ،داىؾگاً غلهی کارةطدی
صْاد ؽْطازی  1 -دهرً آنُزؽی نصل ٍای  6ةػصی
تؾکْل گطدّصً اغت (نخهُغ وا  241غاغت).
نصت دهرً  61 0غاغت ،داىؾگاً غلهی کارةطدی
صْاد ؽْطازی – ةْؼ از  09دهرً آنُزؽی تؾکْل
گطدّصً اغت(نخهُغ وا  491غاغت).



دهرً نلصناتی GIS



دهرً نلصناتی ( GISنختهع فيی تَطان)



دهرً پْؾطفتٌ ( GISنختهع فيی تَطان)



دهرً پْؾطفتٌ  GISةا اغتفادً از ىطم افظارٍای  ARCGIS10ه

نصت دهرً  69 0غاغت ،داىؾگاً غلهی کارةطدی
صْاد ؽْطازی – ةْؼ از  09دهرً آنُزؽی تؾکْل
گطدّصً اغت(نخهُغ وا  491غاغت).
نصت دهرً 61 0غاغت -ةْؼ از  61دهرً در نختهع
فيی تَطان ؽػتٌ هىک ،ىارنک ،ىْاهران ،رهدٍو ه
غْصسيصان ه تَطاىپارس تؾکْل گطدّصً اغت.
نصت دهرً 29 0غاغت -ةْؼ از  61دهرً در نختهع
فيی تَطان ؽػتٌ هىک ،ىارنک ،ىْاهران ،رهدٍو ه
غْصسيصان ه تَطاىپارس تؾکْل گطدّصً اغت.

ERDAS9.1

نصت دهرً 29 0غاغت ،داىؾگاً غلهی کارةطدی
صْاد ؽْطازی – ةْؼ از  09دهرً آنُزؽی تؾکْل
گطدّصً اغت (نخهُغ وا  679غاغت).



تُلْص فْلم ٍای نُلتی نصّا آنُزش پْؾطفتٌ  GISه ارائٌ ةػيُان
نرصُالت آنُزؽی در ةازار -ؽطکت غافتک اىتؾارات اّصً غازان
غصط اظالغات



دهرً غيخؼ از دهر ه تفػْط تصاهّط ناٍُارً ای ةا اغتفادً از ىطم
کارگاً آنُزؽی نلصناتی  GISدر گطهً ةطىانٌ رّظی ؽَطی داىؾگاً
غالنٌ ظتاظتائی



غاغت در غال  0652نی ةاؽص کٌ پکْج ةػصی
ىْظ در دغتُر کار تُلْص ه آنادً غازی كطار
گطفتٌ اغت.

افظار  ENVI4.6ه ENVI5.1


نخهُع نصت فْلم ٍای تُلْص ؽصً ذصهد 4061

نصت دهرً  29 0غاغت در اىخهو تشصصی  GISه
غلُم نکاىی در غال  01 -0656دهرً آنُزؽی
نصت دهرً 61 0غاغت-دهرً نضکُر  6دهرً در داىؾگاً
غالنٌ ظتاظتاّی تؾکْل گطدّصً اغت.
داىؾگاً پْام ىُر هاذص تَطان ؽهال 2 ،هاذص آنُزؽی

درس نتاىی  GISدر نَيصغی غهطان

ه ؽطهع ٍهکاری در ىْهػال ترصْلی  59 – 54ؽانل
 6تطم آنُزؽی تا ةٌ ذال

ميارت ىا
ميارتيای نرم افزاری


نخهُغٌ ىطم افظار  ARCGISةصُرت پْؾطفتٌ ه تشصصی



ىطم افظار  Erdasةصُرت پْؾطفتٌ ه تشصصی



ىطم افظار  PCI Geomaticaنلصناتی ه پْؾطفتٌ



ىطم افظار  ENVIةصُرت پْؾطفتٌ ه تشصصی



نخهُغٌ ىطم افظارٍای  Officeدر غعد پْؾطفتٌ



ىطم افظار  PhotoShopدر ذص ىْاز



ىطم افظار  Google Earthه ظطّلٌ داىلُد تصاهّط ةا كصرت تفکْک نکاىی ةاال از Google Earth

آشنایی با زبانيای خارجی


ةا زةان اىگلْػی در ذص ىْاز

تحقیقاتی و پژوىشی
طرح تحقیقاتی


نُضُع پاّان ىانٌ کارؽياغی ارؽص 0ارزّاةی الگُرّتم ٍای نخهُغٌٍای راف ه ژىتْک ةطای دادً کاهی
نکاىی در ترلْل غُانل تاثْطگضار ةط آب نصطفی ؽَط تَطان ةا راٍيهاّی اغتاد دکتط غتاس غلی نرهصی
غطاب

مقاالت


ةطرغی فُائص تطکْب الگُرّتم ٍای نخهُغٌٍای راف ه ژىتْک ةطای دادً کاهی ه اغتشطاج كُاىْو نطتتط
ةا آب نصطفی در ؽَط تَطان در ىؾطٌّ  GISه غيخؼ از دهر اّطان در داىؾگاً ؽَْص ةَؾتی درّافت
پضّطش چاپ نلالٌ



پَيٌ ةيصی اغکلٌٍا ه تاغْػات ةيصری ةا اغتفادً از ترلْلٍای  GISنتياء (رهش )OWA_AHPنيعلٌ
نُرد نعالػٌ  0غُاذل اغتان ةُؽَط ه ٍطنظگان ارائٌ ةٌ ىؾطٌّ غلهی پژهٍؾی درّافيُن در داىؾگاً انام
سهْيی (رً) ه داىؾگاً غلم ه صيػت اّطان



ارزّاةی افظاّؼ كصرت تفکْک نکاىی ةا اغتفادً از رهش  Data Fusionدر ظتلٌ ةيصی تصاهّط غيخيصة
 ETM+ارغال ةٌ ىؾطٌّ غلُم حغطافْاّی داىؾگاً سُارزنی

پژوىشی


 LIDAR (Light Detection and Ranging at Coastal Zone & Shoreةا راٍيهاّی اغتاد دکتط غػْص
ٍهاُّىی



اغتشطاج  DEMةٌ کهک تصاهّط ناٍُارً ای ةا اغتفادً از ىطم افظار  PCI Geomaticaةا ٍهکاری دکتط
غلی نرهصزادً



ارزّاةی ذصاكل غازی ىُّظ ةا اغتفادً از رهش  Minimum Noise Fractionدر ظتلٌ ةيصی تصاهّط
غيخيصة  ETM+ةا راٍيهاّی دکتط غتاس غلی نرهصی غطاب



ةارز غازی تصاهّط ناٍُارً ای ( )Image Optimizationدر اةػاد نکاىی ( ،)Data Fusionظْفی ( )PCAه
رادُّنتطّک ه ؽياغاّی تغْْطات ( )Change Detectionدر تصاهّط ةا ده ةازً زناىی نتفاهت ةٌ کهک
رهش ٍای نشتلف از حهلٌ RGB



اغتشطاج  LSTةا اغتفادً از تصاهّط ناٍُارً ای  Landsat 7ه  Modisدر ىطم افظار ENVI



ؽياغاّی تغْْطات کارةطی زنْو در نياظق  22گاىٌ ؽَط تَطان ةا اغتفادً از تصاهّط ناٍُارً ای
 Landsat7در ىطم افظار ERDAS



تُغػٌ ؽَط ىؾْيی ةا اغتفادً از تصاهّط ناٍُارً ای در نيعلٌ  22ؽَط تَطان ةا اغتفادً از تصاهّط
ناٍُارً ای  Landsat7در ىطم افظار ENVI



احطای ظطح ىاذٌْ ای ؽَطغتان ؽهْطاىات ه ترلْل ٍای نکاىی



اغتشطاج نياظق نػتػص آتؼ غُزی ه ىُاذی آتؼ غُزی ؽصً در حيگل ٍای اغتان نازىصاران ةا
اغتفادً از تصاهّط ناٍُارً  Modisةا اغتفادً از ةَتُد رهش الگُرّتم حَاىی آتؼ غُزی



ةطرغی غُانل نُثط ةط تُغػٌ فضای غتظ در نيعلٌ  22ؽَط تَطان ةا اغتفادً از تصاهّط ناٍُارً ای
 Landsat7 ETM+ةٌ کهک تکيْک ٍای ؽياغاّی تغْْطات ()Change Detection



اکتؾاف لکٌ ٍای ىفتی در غعد آةَای سلْج فارس ةا اغتفادً از تصاهّط ناٍُارً ای  Landsat7 ETM+ه
ةا اغتفادً از تکيْک ٍای ترلْل نُلفٌ ٍای اصلی ( )PCAه ظتلٌ ةيصی ةٌ رهش ذصاکثط اذتهال ()M-L



نکان ّاةی ةْهارغتان ٍا در ؽَط تَطان ةا اغتفادً از رهش ٍای ىُّو نکان ّاةی از كتْل غانل نتيا
()Agent Modelling



ةطرغی تغْْطات کارةطی زنْو ه تاثْط ان ةط رهاىاب سطهحی ذُضٌ رهدساىٌ کو (غُللان) ةا اغتفادً از
تصاهّط ناٍُارًای  Landsat 5&7غيخيصً  ETM+&TMه ٍهچيْو اغتفادً از نصل HEC-HMS



نکان ّاةی ةَْيٌ ه ظطاذی سعُط لُلٌ ه اّػتگاً ٍای تلُّت فؾار گاز ةا اغتفادً از غْػتم ٍای
اظالغات نکاىی ) در نرصهدً اغتان ةُؽَط ةا اغتفادً از رهش ٍای آىالْظ غعری ه نتص Shortest Path



ةطرغی هضػْت ذهب ةطف در نيعلٌ ةط اغاس نْاىگْو ناٍْاىٌ دنای نرْط ه اغتشطاج آب ذهب ؽصً ةٌ
نيعلٌ ةٌ صُرت ناٍْاىٌ ةا اغتفادً از Spatial Analysis

شخنرانی


غشيطاىی غلهی در داىؾگاً انام سهْيی (رً) – ىُؽَط در سصُص  GISه کارةطد ٍای آن در ذُزً ٍای
درّاّی ه نصّطّت غُاذل در غال 0652



غشيطاىی غلهی در سصُص  GISه کارةطد آن در ةطىانٌ رّظی ؽَط ه نصّطّت نيعلٌ ای ةطگظار ؽصً در
داىؾگاً غالنٌ ظتاظتاّی – تَطان در غال 0656

کارگاه آمًزشی


کارگاً آنُزؽی تغْْطات کارةطی نُحُد در نياظق  22گاىٌ ؽَط تَطان در ةازً زناىی  01غالٌ ةا اغتفادً از
ىطم افظار  ENVIدر اىخهو تشصصی  GISه غلُم نکاىی در غال  0656ةٌ نصت  6غاغت



کارگاً آنُزؽی  GISدر ؽَط غازی (ظطح ٍادی) در اىخهو تشصصی  GISه غلُم نکاىی در غال  0656ةٌ
نصت  6غاغت



کارگاً آنُزؽی ؽياغاّی تغْْطات کارةطی اراضی در ؽَط تَطان ةا اغتفادً از تصاهّط ناٍُارً ای
 Landsat ETM+در ىطم افظار  ENVIدر نَط ناً  0656ةٌ نصت  6غاغت در  9کارگاً



اغتشطاج دنای غعد زنْو ةا اغتفادً از تصاهّط  MODISه  LANDSATدر ىطم افظار  ENVIه ٍهچيْو
اغتشطاج سط غاذل ةا اغتفادً از تصاهّط ناٍُارً  Landsat ETM+در غال  0656ةٌ نصت  9غاغت در
 9کارگاً



کارگاً آنُزؽی تفػْط غکع ٍای ٍُاّی ه تصاهّط نا ٍُارً ای در ىصاحا (دهرً ٍای درهن غازناىی) ةٌ
نصت  3رهزً در  41غاغت آنُزؽی



کارگاً آنُزؽی  GISکارةطدی در ىصاحا (دهرً ٍای درهن غازناىی) ةٌ نصت  9رهزً در  69غاغت آنُزؽی



کارگاً آنُزؽی اغتشطاج نصل غٌ ةػصی زنْو ( )DEMةا اغتفادً از غکع ٍای ٍُاّی در ىطم افظار PCI
 Geomaticaةٌ نصت  9غاغت در غال 0656



کارگاً آنُزؽی غعُح نلصناتی ه پْؾطفتٌ ىطم افظار  ARCGISدر نصت  99غاغت آنُزؽی در ؽطکت
نَيصغی ساکطّظآب زّط ىظط ؽَطداری تَطان



کارگاً آنُزؽی غعُح نلصناتی ه پْؾطفتٌ ىطم افظار  ARCGISدر نصت  61غاغت آنُزؽی در ؽطکت
نَيصغی Hilty

