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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

،  احترام و    رعض سالم  با   

 

تحصیل    جمله  از  اینجانب   وژیگی اهی    امیدوارم
هب  یاق ، اشت   باال     هب نفس  اعتمادو    مومیع    روابط  داشتن  ،  مذکور   رشته   رد   ، 

وم  یادگیری  . گیرد  قرار    حضوراتن   هجتو  مورد   ،   نموده ام    یادداشت  خود    رزوهم   رد  آنچه    و  اطالعات روز نمودن  هب  ، مدا  

  . سپاسگزارم  ،   میدهید    اختصاص   جانباین   رزوهم    ربرسی   هب  هک    زمانی   از  ،  ربایتان    سالمتی  و    توفیق   آرزوی  ضمن 

 

  

 

     فراوان شکر ت    با                                                                                                
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 «به نام آنکه بود و نبود ما ز بود اوست » 

                     
 : شخصي جزئیات***

 ؛ متاهل 1371 سال شهر سبزوار ؛ متولد ،استان خراسان رضوی  محل تولد رضا معزّی نسب ؛ *
 

  کي :پست الکترونی***
reza.m1371@yahoo.com 

rezamoezzi7@gmail.com 
reza.moezzi.nasab@pgs.usb.ac.ir 

 

 شماره تماس:***
09392243950 

09150478361 
 

 : تحصیالت***
  (85-89) ؛ گرایش تجربی سبزوار - ؛ پیش دانشگاهی جهاد سبزوار - 5 ن شاهد؛ دبیرستا دبیرستان تحصیلی دوره *

  (89-93)؛ دوره روزانه  ؛ رشته زمین شناسی ؛ گرایش کاربردی دامغان - ؛ دانشگاه دامغان کارشناسیتحصیلی  دوره *

چینه نگااری و دیریناه   سی ؛ گرایش ن شنا؛ رشته زمیزاهدان  - دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ دوره تحصیلی کارشناسی ارشد * 

 (93-95)شناسی ؛ دوره روزانه 
 

 دانشگاهي : انتشارات و مقاالت***
 بررسی زمین لرزه های ایران از نظر پارامترهای مختلف تحقیقاتی در زمینه طرح* 

 بررسی زمین شناسی پزشکی ده عنصر کاربردی از نظر پارامترهای مختلف تحقیقاتی در زمینه طرح* 

 ؛ دانشکده علوم زمین ؛ دانشگاه دامغان ایان نامه دوره تحصیلی کارشناسی ؛ بررسی زمین شناسی منطقه دهمال  استان سمنانپ* 

   رده بندی فرامینیفرها جزوه آموزشی* 

  GISجزوه آموزشی * 

   ENVIجزوه آموزشی * 

 تهیه مقاطع نازک جزوه آموزشی* 

 ؛ و مقااال   Tropical Environmentورد بررسی زمین لرزه اهر ؛ مقالاه التاین   چاپ پوستر التین تخصصی زمین شناسی در م* 

بررسی زمین شناسی پزشکی عنصر آرسنیک ، بررسی گسل های فعال ایران ، بررسی لرزه خیزی ایران ، بررسی لرزه خیزی  فارسی

 پانگه آ  نامه علمی و پژوهشی سالاستان سمنان ، بررسی آزمایشا  صحرایی در مسائل ژئوتکنیک در شماره های مختلف 

  1393 آبان 26 تا 24؛ ISPRS  المللی بین مکانی ؛ همایش اطالعا  های پژوهش المللی بین همایش اولین* 

Ghasem Askari – Yu Li – Reza Moezzi nasab 

ID: 1032-GIRESEARCH 

doi: 10.5194/isprsarchives-XL-2-W3-65-2014 

Title: AN ADAPTIVE POLYGONAL CENTROIDAL VORONOI TESSELLATION ALGORITHM FOR 

SEGMENTATION OF NOISY SAR IMAGES 
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 :***دوره های آموزشي طي شده 
؛ مرکاز   استان سمنان فنی و حرفه ایسازمان آموزش ؛  GISدوره آموزشی کارور سیستم اطالعا  جغرافیایی گواهینامه مهار  ؛  *

 91دامغان ؛ 

 ؛ معاونا  پژوهشای و فنااوری   ؛ در زماین شناسای    GISبا تأکید بر کاربرد  Arc GISآشنایی با نرم افزار زشی ؛ گواهینامه آمو  *

 93دانشگاه دامغان ؛ 

؛ دانشکده علوم زماین ؛   زمین شناسی کارگاه مقطع گیری مقاطع نازک میکروسکوپیگواهینامه آموزشی ؛ دوره آموزش مقدماتی * 

 93دانشگاه دامغان ؛ 

ینامه آموزشی ؛ دوره مقدماتی آموزش روزنامه نگاری مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریا  دانشگاهی ؛ دانشاگاه دامغاان ؛   گواه* 
92 
 معاونا  فرهنگای و اجتمااعی ؛    ؛ وزار  علوم ، تحقیقا  و فنااوری ؛ گواهینامه آموزشی ؛ کارگاه آموزش مستند سازی تجربیا   *

 91دانشگاه دامغان ؛ 

 91سمنان ؛  مدیری  استانمالیا  بر ارزش افزوده ؛ دانشگاه علوم اقتصادی ؛ آموزشی ؛ دوره گواهینامه  *

حسابداری شارک   نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سیستم کارگاه گواهینامه آموزشی ؛  *

 94؛  واحدهای فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستانمرکز رشد ؛  ها
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 : و عملي توانایي های علمي***
 Sweet Home 3Dطراحی دکراسیون داخلی با استفاده از * 

 RcCadبا استفاده از  موشکطراحی * 

 SDR MAPتهیه نقشه توپوگرافی با استفاده از  *

 Surferبا استفاده از  و محاسبه احجام عملیا  خاکی تهیه نقشه توپوگرافی* 

  GISبا استفاده از  و ... ( توپوگرافیهای مختلف)زمین شناسی ،  تهیه نقشه* 

 PSI CATتهیه ستون چینه شناسی با استفاده از * 

 Portable - Logplotتهیه ستون چینه شناسی با استفاده از * 

 Time Scale Creatorتهیه ستون چینه شناسی با استفاده از * 

اگرام چینه ای سه بعدی و گزارش داده های سنگ چینه ای ؛ ترسیم توالی چینه ای ؛ تطابق ساتون هاای   تهیه نمودار نرده ای ، دی* 

 Rock Worksچینه ای با استفاده از 

 COMFARتهیه ارزیابی اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها ، تجزیه و تحلیل و گزارش گیری امکان سنجی با استفاده از * 

 سامانه ثب  اظهارنامه مالیاتی،سازمان امور مالیاتی کشوربا استفاده از لیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم اظهارنامه های ما* 

 Igpetبا پارامترهای شیمیایی مختلف با استفاده از  ی زمین شناسیآنالیزهاتهیه * 

 Triplotدیاگرام های مختلف زمین شناسی با استفاده از تهیه * 

 Strain Detprogsونیکی با استفاده از دیاگرام های مختلف تکتتهیه * 

 Rock Planeتهیه ترسیما  و مدل سازی های مختلف ژئوتکنیکی با استفاده از * 

 Plaxisتهیه ترسیما  و مدل سازی های مختلف ژئوتکنیکی با استفاده از * 

 COMSOLبا استفاده از  سه بعدی مختلف تهیه ترسیما  و مدل سازی های* 

 Stereonetمحاسبا  و ترسیما  استریوگرافیک با استفاده از * 

 Dips  محاسبا  و ترسیما  استریوگرافیک با استفاده از* 

 SMADA  محاسبا  هیدرولوژی حوضه آبریز با استفاده از *

گراف ها ، جداول و آماره ها ( ،  محاسبا  آماری ) میانگین ، انحراف معیار و واریانس ، میانه ( پایان نامه ، تهیه خالصه های آماری )* 

 Spssتهیه جداول سفارشی ) درصد فراوانی ، فراوانی ، فراوانی تجمعی ( ،  با استفاده از 

 ENVIتجزیه و تحلیل و پردازش تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی با استفاده از * 

 Arc Sceneنمایش سه بعدی ساز و کار ژرفی زمین لرزه با استفاده از * 

 UTM Conversionsتبدیل مختصا  با استفاده از * 

 Microsoft Office - Power point - Excel - Publisher )  ( Wordمجموعه نرم افزاری  هب کاملتسلط * 

 تسلط )درک مطلب( به زبان انگلیسی* 

 تسلط )درک مطلب( به زبان عربی* 

 ه و ...مهار  در روش تحقیق ، مقاله نویسی ، سمینار ، ارائ *

 مهار  در وبالگ نویسی علمی و طراحی وبالگ   *

 مهار  در کار صحرایی و تهیه نقشه ی زمین شناسی* 

 در استفاده از دوربین های نقشه برداری نسبی مهار * 

 در استفاده از میکروسکوپ های زمین شناسی نسبی مهار * 

 نو کمپاس نوع برانتو  etrexسری  GPSمهار  نسبی در کار با * 

 روش های مدیری  اجرایی پسماند های صنعتی به ویژه در مباحث نف برنامه عملیاتی و قوانین مدیری  پسماند ؛ آشنا با  *

؛ آئین نامه اجرایی قوانین ؛ آتشباری ؛ دستورالعمل های فنی ترابری در معاادن ؛ ویژگای هاای    آشنا با آئین نامه حفاظ  و ایمنی  *

 معادن روباز

 نی ژئودزی کالسیک ؛ هیدروگرافی ؛ کارتوگرافی ؛ فتوگرامتری ؛ نجوم ژئودزیآشنا با مبا* 

 آشنا با مبانی نقشه برداری مسیر ؛ نقشه برداری زیرزمینی ؛ نقشه برداری هوایی* 

 یآشنا با اکتشافا  معدنی توسط تصاویر ماهواره ا* 

 مهندسی گل حفاری؛  آشنا با کاوش های زیرسطحی* 

سنگ شناسی)رسوبی،آذرین،دگرگونی( ؛ فتوژئولاوژی ؛ فسایل    رسوب شناسی ؛ اه های تخصصی مکانیک خاک ؛آشنا با آزمایشگ *

 . شناسی ؛ ساختاری ؛ مقطع گیری و ...
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 : لاغتشکار اجرایي ؛ ا ؛عضویت سابقه ***
 (  IMGAعضوی  در انجمن بین المللی زمین شناسی پزشکی) *

(International Medical Geology Association) 

 (  SVPشناسی مهره داران) دیرینهعضوی  در انجمن  *

(Society Of Vertebrate Paleontology) 

 ( IAEGعضوی  در انجمن بین المللی زمین شناسی مهندسی و محیط زیس ) *

(International Association for Engineering Geology and the Environment) 

 (10134776)( AAPGنف  آمریکا)عضوی  در انجمن زمین شناسان  *

(American Association Of Petroleum Geologists)  

 (66452)( ASPRSعضوی  در انجمن سنجش از دور و فتوگرامتری آمریکا) *

(American Society for Photogrammetry and Remote Sensing)  

 (10018504)( NAGTعضوی  در انجمن ملی معلمین زمین شناسی) *

(National Association of Geoscience Teachers)  

 (94008) انجمن زمین شناسی ایرانعضوی  در  *

 (1394M-1165) انجمن زمین شناسی نف  ایرانعضوی  در  *
 انجمن دیرینه شناسی ایرانعضوی  در  *

 ایرانهوافضای عضوی  در انجمن  *

 ایران GISعضوی  در انجمن سنجش از دور و  *

 سازمان نظام مهندسی معدن عضوی  در *

 عضوی  در انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه دامغان* 

 ن علمی زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستانعضوی  در انجم* 

   در سازمان جوانان هالل احمر عضوی  فعال* 

ایران در محال دانشاگاه دامغاان ؛    کمیته اجرایی در برگزاری اولین همایش زمین شیمی کاربردی با همکاری انجمن زمین شناسی * 

   1392شهریور ماه  6و  5تاریخ 

 فعالی  در نشریا  علمی ، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان *

 )صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، سردبیر ، گروه تحریریه نشریه فرهنگی و اجتماعی ؛ ندای وحی(
 ی ، نیلوفر ایرانی ؛ نشریه هالل احمر ، هالل سرخ( )گروه تحریریه نشریه علمی ، اندیشمند ؛ نشریه ایرانشناس

 فعالی  در کانون های فرهنگی دانشگاه دامغان *

  92-93؛ دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان ؛ نیمسال دوم سال تحصیلی   GISتدریس کالس کمک آموزشی * 

  92-93مسال دوم سال تحصیلی  ؛ دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان ؛ نی ENVIتدریس کالس کمک آموزشی * 

؛ نیمساال   شاهر دامغاان   فنی و حرفه ای ومرکز جوار دانشگاهی،دانشگاه دامغان  ؛ GISدر تدریس کالس آموزشی  استاد دستیار* 

  92-93دوم سال تحصیلی  

 تدریس نرم افزارهای تخصصی زمین شناسی در سطوح مختلف* 

 ختلفتدریس روش تحقیق ، مقاله نویسی در سطوح م* 
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 مقامات کسب نموده در دوران تحصیلي راهنمایي و دبیرستان :***
 86؛   «تمثیل در ادبیا  فارسی»رتبه برگزیده در اولین کنگره علمی و پژوهشی پروفسور حسابی ؛ رشته ادبیا  فارسی *

رباا   »؛  و راهیابی به مرحلاه کشاوری   کنگره دانش آموزان ممتاز ، مخترع و مبتکر استان خراسان رضوی یازدهمین دررتبه اول  *

 86؛ « ، تاریک سنج امدادگر

؛ « ربا  امدادگر ، تاریک سانج »رتبه برگزیده در دوازدهمین کنگره دانش آموزان ممتاز ، مخترع و مبتکر استان خراسان رضوی ؛  *
87 
؛ « ربا  امدادگر ، تاریک سانج »برگزیده در سیزدهمین کنگره دانش آموزان ممتاز ، مخترع و مبتکر استان خراسان رضوی ؛ رتبه  *
88 
 87؛  و راهیابی به مرحله استانی رتبه برگزیده شهرستان در دهمین جشنواره جوان خوارزمی *

 87و راهیابی به مرحله استانی ؛ « یادیسلول های بن»رتبه برگزیده شهرستان در مسابقا  تحقیق و پژوهش  *

 86؛ و راهیابی به مرحله استانی  رتبه برگزیده شهرستان در مسابقا  تحقیق و پژوهش امور شاهد و ایثارگران *

 


