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، سیستم پشتیبانی از انتخاب مسکن مبتی بر سیستم اطالعات مکانی، هادی علیزادهبوالفضل راسخ، ابوالفضل توسلی، ا .21

   31بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و اطالعات مکانی ژئوماتیک 

 خط ندهکن اصالح نقص از ناشی گپ ؛ اصالحعلیزاده هادیپورقاسمی،  حمیدرضا مرادی، حمیدرضا محمدی، جیدم .21

بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و اطالعات مکانی ؛ Gap-Fill الگوریتم از استفاده با +ETM تصاویر در اسکن
  31ژئوماتیک 

؛ عبدالحمید دشتی آهنگر، هادی علیزاده، نوشین محبعلی، امیر حسین فدائی تهرانی، عباس گلی جیرنده .21

سیمره با استفاده از سیستم اطالعات مکانی و سنجش از دور؛  -کیلوولت دهلران 192مسیریابی خط انتقال برق 

   31بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و اطالعات مکانی ژئوماتیک 

بندی عوامل موثر بر  .، اولویتفدايی تهرانی، ا.ح. و جیرنده، ع گلیپورقاسمی، ح.ر.، مرادی، ح.ر.، فاطمی عقدا، س. م.،  .21

علوم کشاورزی علمی و پژوهشی  مجلهی حساسیت آن با استفاده از شاخص انتروپی شانون، بند لغزش و پهنه وقوع زمین
 31سال  -و منابع طبیعی اصفهان، منابع آب و خاک

 با برنج های شالیزار فنولوژی ؛ پایشعبدالحمید دشتی آهنگرمیرمسعود زرکش، علی اکبر آبکار،  هادی علیزاده، .21

بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و ؛ TERRA هماهوار MODIS سنجنده زمانی سری تصاویر از استفاده
  برگزیده به عنوان مقاله برتر همایش. –  31اطالعات مکانی ژئوماتیک 

 استفاده با زمین لغزش خطر پهنه بندی ،.ع جیرنده، گلی و ،.ر زاده، پورقاسمی، ح.ر.، مرادی، ح.ر.، محمدی، م.، مصطفی .23

 خاک و آب منابع اصفهان، بیعیط منابع و کشاورزی علوم مجله بیزین، تئوری از

منظورکنترل و تغذیه سفره  بررسی و تعیین مناسبترین روش مهار سیالب به (.2911.، )گلی جیرنده، ع، د.، و قربانیان .12

 اولین کنفرانس بین المللی بحران آبمجموعه مقاالت  های زیرزمینی در حاشیه جنوبی رشته کوه البرزمرکزی و شرقی،

 محیطی و توسعه تزیس مطالعات در جغرافیایی اطالعات سیستم (. کارآمدی2911.، )ی جیرنده، عگل، الف.، و ارسطو  .12

 تهران –شبکه ملی محیط زیست و فناوری  -پایدار 

. بررسی مورفولوژیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی شنزار های شرق استان گلی جیرنده، عو ح.ر.، ، د.، عباسی، قربانیان .11

 2932اولین همایش ملی بیابان مجموعه مقاالت  ، سمنان

 غربی - سنجی پروژه ایجاد آبراهه شرقی امکان درویش زاده: و  گلی جیرنده، ع.،.، فدايی تهرانی، الف.حآبکار، ع.الف.،  .19

 2932 مجموعه مقاالت کنفرانس ملی ژئوماتیک ،تهران شهر جنوب

 192تعیین مسیر بهینه خط انتقال برق اده: درویش ز.، و گلی جیرنده، ع.، فدايی تهرانی، الف.حآبکار، ع.الف.،  .11

دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ، وسنجش از دور GISسیمره با استفاده از  -کیلوولت دهلران

 32سال ایران

 SuperMapو  ArcGISاشاره ای بر کاربرد های  –( GISکتاب مفاهیم و کاربرد های سیستم اطالعات جغرافیایی ) .11

 نشگاه سراسری مازندران )مراحل پایانی چاپ(دا
 

 

 

 

 عنوان اختراع : دستگاه تولید قطعات فلزی با استفاده از روش الکتروفرمینگ پاششی 

 92/1/32تاریخ  12111شماره اختراع :      

 ی نخبگانبنیاد ملی نخبگان ایران و دارای اعتبار سطح سه پژوهش و نوآوری بنیاد مل یت اعضاء هیئت مدیره درعضو 

 

 و عضویت بنیاد نخبگان اختراعات
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 در :  "ابزاری کاربردی و ناشناخته در علوم محیطی  Google Earth"برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی  

2931- 2913  

 مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی  سراسری شیراز، دانشگاه  

  کشور مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه  

  غرافیاج دانشکدهتهران، سراسری دانشگاه  

  ابوریحان پردیس تهران، سراسری دانشگاه  

  کرج پردیس تهران، سراسری دانشگاه  

 طبیعی  منابع گروه یزد، دانشگاه  

  تهران خوارزمی دانشگاه  

  طبیعی منابع گروه میبد سراسری دانشگاه  

  نور دریایی معلو و طبیعی منابع دانشکده نور، مدرس تربیت المللی بین دانشگاه  

  شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه شاهرود، نور پیام دانشگاه  

 حد کرج وا اسالمی آزاد دانشگاه  

 ران ته تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه  

2932 
، نگاهی نو به مديريت منابع طبیعی و برنامه ريزی   Google Earth"کارگاه آموزشی برگزاری 

 باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ."شهری

2932 
. پنجمین کنفرانس بین "و کاربردی در محیط زيست  Google Earth"کارگاه آموزشی  برگزاری 

 المللی محیط زیست

2913-2932 
در  GISطرح جامع آموزش کاربردی تخصصی سنجش از دور و "همکاری در پروژه آموزشی 

 و شرکت اورانوس فضا NIOCن شرکت ملی نفت ایرا -"حوزه نفت و گاز

2913 
 "Google Earthو  GISمديريت و کاربرد اطالعات مکانی با استفاده از "دوره آموزشی  تدریس 

 دانشگاه تهران

 با همکاری شرکت موننکو "با کاربرد در منابع نیرو GIS "دوره آموزشیگزاری بر  2913

2913 
 ،"Google Earthو  GISمکانی با استفاده از  مديريت وکاربرد اطالعات" دوره آموزشی تدریس

 سازمان شیالت ایران )مدیران میانی(، مرکز آموزش علمی کاربردی رشت، شرکت مهندسین مشاور ساپ 

2913 
.  "ابزاری نوين و کاربردی در مديريت شهری  Google Earth"کارگاه آموزشی  برگزاری 

 چهارمین کنفرانس بین المللی محیط زیست

2911 
سومین همایش و  ،"در محیط زيست GoogleEarthو  GIS-RSکاربرد "دوره آموزشی برگزاری  

 نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

2911 
و طیف سنجی در  ASTERپردازش و آنالیز تصاوير ماهواره ای چند طیفی "دوره آموزشی برگزاری 

 اکتشاف مدیریت –، شرکت ملی نفت ایران "ENVIمحیط 

 فعالیت های آموزشی و پژوهشی
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 ، انجمن علمی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان"مقدماتی و پیشرفته GIS"دوره آموزشی  2911 -2911

2911 
زمین لغزش و راهسازی و فضای اداری، سازمان جنگلها و مراتع و  -سیل"کارگاه آموزشی برگزاری 

 ، نماینده شرکت مهندسین مشاور پویشگران کویر"آبخیزداری کشور

2911 
، جهاد دانشگاهی  "(GMS- GrandWater Modeling Systemتحلیل آب های زير زمینی)"دوره 

 دانشگاه شهید بهشتی، نماینده شرکت مهندسین مشاور پویشگران کویر

 ، مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان "مقدماتی و  پیشرفته GIS"دوره آموزشی  2912 -2911

 اده مکانی پروفیل های خاک ایران راه اندازی سایت پایگاه دwww.iransoil.com 

 

  راه اندازی سایت آموزشی و تخصصی آکادمی علوم مکانیwww.spatialacademy.com 

 

 راه اندازی کانال آموزشی GIS4Education  در زمینه  پر طرفدار آموزشی های انالک یک ازکهGIS/RS 

در این  همت و تالش اعضاء آن اقدام به انتشار فیلم های آموزشی ابدنیا می باشد، که شبکه های اینترنتی در 

طبق گزارشات گرفته  (http://www.youtube.com/user/GIS4Educationرشته ها نموده است. )

از سراسر دنیا از این کانال بازدید نموده اند، و در حال حاضر فیلم  کاربران زیادی Youtubeسایت  شده از

دانشجویان و  تا کنون در باالترین رده جستجو اینترنتی قرار دارد.در این کانال شده  ه دادهئهای آموزشی ارا

ن نرم اساتید از سراسر دنیا با عضویت دراین کانال مطالب آن را پیگیری می کنند. بخش آموزش های آن الی

    .افزاری سایت وابسته به دانشگاه کمبریج یکی از این نمونه ها می باشد

(http://www.cambridgeuniv.org/tutorial/tag/gis4education ) 

  تدوین راهنمای کاربردی(e-book نرم افزار )ILWIS در علوم محیطی به همراه فیلم آموزشی 

  تدوین راهنمای کاربردی(e-bookنرم افزار ) ArcGIS در علوم محیطی به همراه فیلم آموزشی 

  تدوین راهنمای کاربردی(e-book الحاقی )ArcHydro   در نرم افزارArcGIS به همراه فیلم آموزشی 

  تهیه فیلم آموزشی الحاقیHec-GeoHMS   در نرم افزارArcGIS 

  تدوین راهنمای کاربردی(e-book نرم افزار )SuperMap ه فیلم آموزشیعلوم محیطی به همرا 

 ( همکاری در تدوین مبانیe-book )سیستم اطالعات جغرافیایی (GIS( و سیستم تصویر )Map 

Projection ) 

  تهیه فیلم آموزشی آنالیز سیالب با استفاده از تصاویر سری زمانیSpot (Flood hazard analysis 

using multitemporal SPOT-XS imagery ) 

 تهیه فیلم آموزشی تحلیل ( آماری خطر زمین لغزشStatistical landslide hazard analysis ) 

 (تهیه فیلم آموزشی محاسبه و برآورد نیمرخ طولی آبراههRiver ProFile) 

 

http://www.iransoil.com/
http://www.spatialacademy.com/

