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 :3191 -3193کارشناسی مهندسی عمران -نقشه برداري ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی



 :3199-3191کارشناسی ارشد مهندسی عمران -نقشه برداري ،گرایش سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISدانشگاه
صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ،عنوان پایان نامه  :ارزیابی و بهبود روش هاي وزن دهی در مکان یابی



 :3101- 3199دکتراي مهندسی عمران -نقشه برداري ،گرایش سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISعنوان پایان نامه:
ارائه ساختاري مبتنی بر منطق براي روابط مکانی-حرکتی در سیستم هاي چندعامله

سوابق کاری


 :3192مشارکت در پروژه طراحی و پیاده سازي سیستم اطالعات مکانی تحت وب ) (WebGISمعادن استان سیستان و
بلوچستان ،وزرات صنایع و معادن توسط شرکت سبز اندیش پایش



 :3199مشارکت در پروژه مطالعات پیادهسازي سیستم اطالعات مکانی ) (GISشرکت ارتباطات زیرساخت ،وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی



 :3103مشارکت در طرح پژوهشی بررسی ،طراحی و ایجاد سیستم اندازهگیري ،تحلیل مدیریت و پایش اطالعات سطح زیر
کشت برنج و فرایند تولید محصوالت استراتژیک با استفاده از فنآوريهاي سنجش از دور ماهوارهاي و  GISتوسط
پژوهشگاه سامانه هاي فضانوردي



 :3102مشارکت در پروژه طراحی و توسعه سامانه تحت وب کشف و پایش آتش سوزي جنگل ،سازمان جنگل ها مراتع و
آبخیزداري کشور توسط پژوهشگاه فضایی ایران



 :3101مشارکت در پروژه تهیه اطلس و پایگاه اطالعاتی جامع پهنه بندي پتانسیل ذخیره سازي گاز در محیط  GISدر سطح
کشور ،شرکت ملی گاز ایران ،توسط پژوهشکده نفت.



 :3101کارشناس  ،GISسازمان فضایی ایران
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سوابق علمی
GIS  دانشجوي کارشناسی ارشد در39  انجام امور علمی و پژوهشی و استاد مشاور:3102  تا3199



 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی نقشه برداري دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی:3190



) پایگاه داده مکانی و نقشه برداري،GIS  تدریس در دانشگاه هاي تهران و تربیت مدرس (دروس:3101



 دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا،GIS  گروه سنجش از دور و، محقق دروه پسا دکترا:3101



، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتGIS  تدریس دروس تخصصی:3101



داوری مقاله برای نشریات


International Journal of Geographical Information Science



Applied Mathematical Modeling



Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence
نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداري



مهارت نرم افزاری و برنامه نویسی
VB.NET, C#, ASP.NET, ASP, JavaScript, HTML, VBA, ArcObjects, SQL Server, ArcGIS Desktop, ArcGIS Server,
ArcSDE, ArcGIS Engine, MATLAB, PostGIS, ENVI, QGIS
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