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( احداث و بهسازی جاده روستائی به ESMFمطالعه اثرات اجتماعی و زیست محیطی ) "پروژه 

( NRAPبرنامه دسترسی ملی روستائی )  "کیلومتر واقع در ایالت فاریاب افغانستان 06طول 

 شرکت پایاب طرح، کارفرما وزارت کار کشور افغانستانکارفرما 

2931 
شهر شمشک با استفاده از تصاویر ماهواره ایی با قدرت تفکیک  000666تهیه نقشه  "پروژه 

 شرکت آب راه نقشه البرز، کارفرما شهرداری شمشک  کارفرما: "مکانی باال

2931- 2932 
 "(سلمانمنطقه نمونه گردشگری هشت بهشت ) ارزیابی اثرات زیست محیطی"پروژه  

 همکاری با شرکت مهندسی مشاور آریا زیست صنعت

2931- 2932 
 " اصالح هندسی و حدنگاری نقشه های سنواتی اجرای مقررات ملی و دولتی"ژه پرو

 کارفرما منابع طبیعی استان زنجان  - کارفرما شرکت آب راه نقشه البرز

2931- 2932 
؛  "برآورد روزانه تشعشع خورشیدی با استفاده از تصاویر ماهواره ای"طرح مطالعاتی  ی درهمکار

 سازمان فضائی ایران کارفرما دانشگاه تهران، ضائی،مرکز تحقیقات و آموزش ف

2932 
شرکت سبز اندیش کارفرما ؛   "برنامه آمایش استان لرستان"( GISسیستم اطالعات مکانی )خدمات 

 پایش )ساپ( ؛ کارفرما معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان 

2932 

با استفاده از  000666هر در مقیاس هامون ش  -ای تهیه نقشه کاداستر زراعی فیروزه "پروژه 

کارفرما وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اداره کل منابع  " های هوائیعکس

 طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان

2932 

 GeoEyeتهیه و پردازش تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی باالی  "پروژه  همکاری در

شرکت فناوری اطالعات اورانوس فضا ؛ کارفرما شهرداری کارفرما  "شاهین شهر و حومه 10سال 

 شاهین شهر 

2932- 2931 
 "اصفهان –کیلووات عسلویه  500ای خط انتقال مسیر یابی هوشمند ماهواره"مدیریت پروژه  

 شرکت فناوری اطالعات اورانوس فضا ؛ کارفرما شرکت موننکو ایران

2931 

بررسی امکان شناسایی و تفکیک محصول برنج از سایر اراضی با استفاده از "ملی  همکار طرح

 –؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور  "تکنیک سنجش از دور و سیستم اطالعات مکانی

 کارفرما صندوق بیمه کشاورزی

2931 

رح مدیریت تاالب تدوین ط -پروژه بین المللی تاالب ها   " GISهمکار در بخش سنجش از دور و 

سازمان مردم نهاد دامون؛ کارفرما سازمان حفاظت محیط  "قره قشالق با رویکرد مشارکت مردمی

 زیست 

2931 

ایجاد سامانه ارزیابی خسارت محصول برنج با استفاده از  "کارشناس بخش سنجش از دور 

ده حفاظت خاک و شرکت فناوری اطالعات اورانوس فضا؛ کارفرما پژوهشک "GISسنجش از دور و 

 آبخیزداری کشور
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2931- 2911 

، شرکت "غربی جنوب شهر تهران –امکان سنجی پروژه ایجاد آبراهه شرقی  "مدیریت پروژه

کارفرما مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری -مهندسین مشاور فناوری اطالعات اورانوس فضا )اورانوس(

 تهران

2931- 2911 
نقشه بهنگام کاربری پوشش اراضی ایران با استفاده از تصاویر چند تهیه "پروژه  GISکارشناس 

 ، شرکت مهندسین مشاور فناوری اطالعات اورانوس فضا )اورانوس("MODISزمانه ماهواره ای 

2931- 2911 
در حوزه نفت و  GISطرح جامع آموزش کاربردی تخصصی سنجش از دور و "همکاری در پروژه  

 وس فضا،کارفرما مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران شرکت اوران – "گاز ایران

2931- 2911 
شرکت طرح  –ایجاد و طراحی پایگاه داده های مکانی جهت پروژه طرح تفصیلی موضعی قزوین  

 محیط پایدار

 شرکت طرح محیط پایدار – "طرح منظر شهری محله سنگلج تهران"همکاری در پروژه   2911 -2913

2913- 2911 
، شرکت مهندسین "سیمره –کیلوولت دهلران  036مسیر یابی خط انتقال نیرو "ت پروژه مدیری

 مشاور فناوری اطالعات اورانوس فضا )اورانوس(. کارفرما شرکت موننکو ایران

2911 
شرکت   –"خیابان قزوین )فتوگرامتری برد کوتاه(  4طرح تفصیلی و تهیه نمای "مدیریت پروژه 

 11زیست بوم هندسی، سال 

2911- 2911 
، استان سمنان، مرکز تحقیقات "طرح اجرایی سد های زیر زمینی منطقه خانه جار" GISکارشناس 

 منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

2911- 2911 
با استفاده از WEPPطرح تحقیقاتی ارزیابی کارایی نسخه حوزه آبخیز " GISکارشناس 

 مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان ، استان سمنان،"رسوبسنجی مخازن بندها

2911- 2911 
، شرکت مهندسین "بانک جامع اطالعات زیست محیطی استان سمنان"پروژه  GISکارشناس 

 مشاور پویشگران کویر

2911- 2911 
، "اجرایی حوزه آبخیز رشم معلمان استان سمنان –مطالعات تفضیلی "پروژه  GISکارشناس 

 سین مشاور پویشگران کویرشرکت مهند

2911- 2911 
تعیین اشکال ناهمواری ها، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی  "طرح تحقیقاتی ملی  GISکارشناس 

 ، استان سمنان، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان "و مینرالوژی شنزار های کشور

2911- 2911 
ان ) تلفیق و تهیه مدل ارزیابی تاثیر پیشنهادات ملی سیل استان گلست"پروژه  GISکارشناس 

 ، شرکت مهندسین مشاور پویشگران کویر"ارائه شده در حوزه آبخیز سد گلستان(

2911 
مرکز مطالعات  - ")گزارش وضعیت محیط زیستی ( شهر تهران  SOE "همکاری در پروژه 

 شهرداری و دانشگاه شهید بهشتی

 

 


