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))                                              ((بغن اهلل الزحوي الزحین  

 ػبذاهلل خَؽزٍ  

 

Abdollah khoshroo                                                                                     

         ایویل  :                                                                                                                        

Abdollahkhoshroo @gmail.com                                                                                    

 

(CURRICULUM VITAE)  ِهَضَع7رسٍه  

 

(هؾخصات فزدی1  

 ًام7   ػبذاهلل                                                                           ًام خاًَادگی7  خَؽزٍ

 هحل تَلذ 7 الهزد فارط                                                          02/0/1630تاریخ تَلذ7 

 1116499121ٍضؼیت تاّل7 هتاّل                                                             ؽوارُ هلی7

 26165404291-26161160311-26114014101تلفي7

 

 (تحصیالت0

 1652عال اًغاًی،دبیزعتاى رعَل اػظن)ؿ( ،دیپلن7 ػلَم 

 1653لیغاًظ7 جغزافیا ٍ بزًاهِ ریشی ؽْزی،داًؾگاُ اصفْاى ، عال 

 1656ّیذرٍلَصی ،داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ًجف آباد ،عال -فَق لیغاًظ7صئَهَرفَلَصی

 د اعالهی ٍاحذ ًجف آبادداًؾگاُ آسا دکتزی7داًؾجَی دکتزی اللین ؽٌاعی ٍکاربزد آى در بزًاهِ ریشی هحیطی ،

 

 (عَابك کاری6

 1654هَعغِ آهَسػ ػالی اعپاداًا ،
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 تا ّن اکٌَى 1655هَعغِ آهَسػ ػالی آساد ًَیي صذرای اصفْاى، 

 1656هَعغِ آهَسػ ػالی کَثز، سیز ًظز داًؾگاُ اصفْاى،

 

 (عَابك تحمیماتی ٍهطالؼاتی9

 1654-1656ٍتاثیز ایي گٌبذّا بز رٍی آبْای هٌطمِ ،هطالؼِ عاختاری بز رٍی گٌبذّای ًوکی هٌطمِ الرعتاى 

 1656هطالؼِ هیذاًی بز رٍی عیل خیشی هیذاى گل در ؽْزعتاى ًیزیش ،عال 

 

 (تالیفات ٍهماالت5

 (کتاب1-17

 1655بزای رؽتِ ّای جغزافیا ٍ فٌی هٌْذعی ،اًتؾارات ٌّزّای سیبا ، ARC GISراٌّوایی کاربزدی -

، اًتؾارات  ًٍمؾِ بزداری( …,GIS,GPS,RS,DIDGERهجوَػِ ًزم افشار ّای رؽتِ ّای هٌْذعی ٍجغزافیا ٍهذیزیت) -

 داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ًجف آباد

 آهَسػ کاهپیَتز بِ سباى عادُ ، در دعت چاپ -

 ( هماالت1-07

 هماالت پذیزفتِ ؽذ7ُ(1-0-1

 بخؼ هزکشی الرعتاىتحلیل عاختاری تاثیز دیاپیزّا بز آبْای -

                                         آهایؼ عزسهیي در بخؾی اس اراضی ؽْزعتاى چادگاى                                                               -

 در فزیذًٍؾْزPSIACٍSLEMSAهمایغِ بزآٍرد فزعایؼ با اعتفادُ اس رٍؽْای -

 داٍری7(هماالت تحت 1-0-0

 بزرعی سیز حَضِ ّا ٍعیل خیشی هیذاى گل درلطزٍیِ ؽْزعتاى ًیزیش-

 تحلیلی بز تَعؼِ یافتگی اعتاى یشد -

 تاثیز ػَاهل اللیوی بز صئَهَرفیك پالیای هیذاى گل -
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 )هطالؼِ هَردی حَضِ رٍدخاًِ ؽَر رفغٌجاى (بزرعی عیالب با تاکیذبز رٍػ تجزبی -

 فزعایؼ ٍ رعَب )هطالؼِ هَردی7 رٍدخاًِ ؽَر رفغٌجاى(رٍؽْای تجزبی بزآٍرد  -

 بزرعی عیغتوْای ارضی حَضِ هیذاى گل-

 

فؼالیتْای آهَسؽی(3  

 GISکارگاُ آهَسؽی -

 PHOTO SHOPکارگاُ آهَسؽی -

 ػضَ اًجوي جغزافیذاًاى کل اعتاى اصفْاى-

 ػضَ اًجوي اللین ؽٌاعاى ایزاى-

 ػضَ باؽگاُ پضٍّؾگزاى جَاى-

 

 تاییذًاهِ ّای ػلوی(4

اخذ تائیذیِ ػلوی اس طزف دکتز راهؾت ، رئیظ کل داًؾگاُ اصفْاى ًٍاظز کل هَعغات آهَسػ ػالی در عطح اعتاى -

 اصفْاى

 اخذ تائیذیِ ػلوی اس طزف رئیظ داًؾکذُ ٌّز ٍهٌْذعی ؽْزعاسی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ًجف آباد -

 ذُ ػلَم اًغاًی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ًجف آباداخذ تائیذیِ ػلوی اس طزف رئیظ داًؾک -

 

 تَاًایی ٍ هْارت در ًزم افشار ّای تخصصی ًمؾِ بزداری (5

 ARC GISًزم افشار تخصصی-

 ARC VIEWًزم افشار تخصصی -

 GRADSًزم افشار تخصصی )تحلیل ٍپزداسػ دادُ ّای جَ باال(-

- PHOTO SHOP 
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-SURFER 

 SPSSًزم افشار آهاری -

 global mapperًزم افشار -

 آهَسػ ایٌتزًت بِ صَرت تخصصی-

 ICDLآهَسػ -

 

 ّوکاریْای ػلوی (5

ّوکاریْای  ػلوی صویواًِ ًٍشدیك با دکتز راهؾت  رئیظ داًؾگاُ اصفْاى ًٍغل چْارم صئَهَرفَلَصی ایزاى اس همطغ -

 لیغاًظ تا سهاى حاضز در هَرد هَضَػات هختلف

صویواًِ ًٍشدیك با دکتز اهیز گٌذهکار رئیظ داًؾکذُ ٌّز ٍهؼواری ٍؽْزعاسی داًؾگاُ ًجف آباد در ّوکاریْای  ػلوی  -

 ISIهَرد پزٍصُ ّای هختلف ٍاًجام هماالت ػلوی پضٍّؾی ٍ

 

 آؽٌایی با سباًْای خارجی(6

 آهَسػ سباى ػزبی بِ صَرت کاهال آکادهیك-

 اخذ ًوزُ تافل-

 

 (هطالؼات هیذاًی12

هیذاًی هختلف بز رٍی سهیي بزرٍی سهیي  در ؽزایط آب ٍَّایی بذ ٍبغیار گزم اسجولِ گٌبذّای ًوکی  دارای هطالؼات-

 هٌطمِ الرعتاى در جٌَب کؾَر ٍارائِ پیؾٌْاد بزای بْبَد کیفیت آبْای هٌطمِ

 هطالؼات هیذاًی بز رٍی عیغتوْای هَرفیك هیذاى گل-

 

 


