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الگویی مکان یابی نیروگاه های برق 

آبی با رویکرد پدافند غیرعامل و با 

topsisبهره گیری از  مطالعه موردی  

 استان اصفهان

علوم و فن آوری 

 های پدافند نوین
 علمی پژوهشی

علوم و فن آوری 

 های پدافند نوین
7920 

2 

The Effect of Urban 

Environment on Climate 

Change,Casestudy:Tehran,Iran 

Journal of 

tethys 
 Journal of علمی پژوهشی

tethys 
9079 

3 
مسيريابي خطوط انتقال برق با استفاده از 

 ||-NSGAالگوريتم 

سنجش از دور و 

GIS ايران   
ISC 

دانشگاه شهيد 

 بهشتي/ايران
13۳3 

۴ 

 

 Modeling of Hydrodynamic 

Factors for Management of 

Coastal Hazards, Case 

Study: Khamir Port, Persian 

Gulf, Iran 

International 

Journal of 

MArine 

Science and 

Engineering 

 علمی پژوهشی
دانشگاه آزاد واحد 

 علوم و تحقیقات/ایران
۴۱۰۲ 

۵ 

RISK EVALUATION OF 

CRISIS MANAGEMENT 

FACTORS BY 

GEOGRAPHICAL 

International 

Journal of 

Biology, 

Pharmacy 

isi india 2016 
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INFORMATION SYSTEM and Allied 

Sciences 

۶ 

 کرديبررسي آسيب پذيري شهرها با رو

با استفاده از روش تحليل  رعامليپدافند غ

 و (IHWP)سلسله مراتبي معکوس

GIS-مطالعه موردي تهران بزرگ 

منيشهر ا يهشپژو يعلم   
پدافند  يانجمن علم

رانيعامل ا ريغ  
13۳۱ 
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 نوع همایش عنوان مقاله ردیف
 موسسه -سازمان

 دهنبرگزار کن
 چگونگی ارائه سال

7 
IDENTIFICATION OF ACTIVE AREAS OF 

EARTHQUAKE BY THERMAL REMOTE 

SENSING 

انشگاه تهران د بين المللي
smpr 

 شفاهي 2113

2 
Comparison of dimension reduction and 

optimization techniques in integration of spatial 

and spectral information of satellite images to 

improve change detection in urban areas 

The International 

Conference on New 

Research in Civil 

engineering, 

Architecture 

 شفاهي 2015 دانشگاه تهران

-Fuzzy شهر با استفاده از مدل يتوسعه آت نهيبه يابيمکان 3

AHP يدر سامانه اطالعات مکان GIS شهر کرد ينمونه مورد : 

 يکنفرانس مل نيچهارم

در  يکاربرد يپژوهش ها

و  يعمران معمار يمهندس

 يشهر تيريمد

دانشگاه خواجه 

و  يطوس نيرالدينص

انجمن انبوه سازان 

مسکن و ساختمان 

 استان تهران

 شفاهي 2017

4 
 با استفاده از مدل يسبز درون شهر يفضا نهيبه يابيمکان

AHP ياياطالعات جغراف ستميو س GIS منطقه  ينمونه مورد

 ثامن مشهد

4th International 

Congress on Civil 

Engineering, 

Architecture and Urban 

Development 

 ديدانشگاه شه

 يبهشت
 يشفاه 211۶

در معابر شهر کرج در  يمستعد آبگرفتگ يمحدوده ها ييشناسا ۵

 ديشد يها يبارندگ جهينت

4th International 

Congress on Civil 

Engineering, 

Architecture and Urban 

Development 

 ديدانشگاه شه

 يبهشت
 يشفاه 211۶

۶ 
 بيکاهش آس يتيريمد يراهکارها هيو ارا تدايتهد يبررس

 آب و فاضالب يها رساختيدر ز يريپذ

 يدرولوژيه يکنفرانس مل نيدوم

رانيا  

 يدرولوژيانجمن ه

دانشگاه  – رانيا

 شهر کرد

 يشفاه ۳۶

۱ 
 ينمونه مورد  IHWPبا استفاده از مدل  البيس يپهنه بند

 درکه و فرحزاد ليمس

 يدرولوژيه يکنفرانس مل نيدوم

رانيا  

 يدرولوژيانجمن ه

 دانشگاه – رانيا

 دکر شهر

 يشفاه ۳۶

۸ 
 SVM بانيبردار پشت نيماش تميالگور يها زيکرنل سا يابيارز

 يفيفراط ريتصاو يجهت طبقه بند

و  شيهما نيو چهارم تيبس

۳۶ کيژئومات يمل  شگاهينما  

سازمان نقشه 

 کشور يبردار
 پوستر ۳۶

2 Assesing Urban Streets Network Vulnerability 

Against Eeathquke Using GIS, case study: 6th 

zone of Tehran 

ISPRS International 

Joint Conferences of 

2nd Geospatial 

Information Research 

GI, 4th SMPR, 6th 

EOEC. 

 يالملل نيانجمن ب

 يفتوگرامتر

سنجش از دور و 

- ياطالعات مکان

 دانشگاه تهران

 ترپوس 211۱
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70 IDENTIFICATION OF ACTIVE AREAS OF 

EARTHQUAKE BY THERMAL REMOTE 

SENSING 

SENSORS AND 

MODELS IN 

PHOTOGRAMMETRY 

AND REMOTE 

SENSING. ISPRS 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE. 2013. 

(SMPR 2013) 

 يالملل نيانجمن ب

 يفتوگرامتر

سنجش از دور و 

- ياطالعات مکان

 دانشگاه تهران

 پوستر 2113

بررسی الگوریتم های طبقه بندی تصاویر ماهواره  77

 ای در تهیه نقشه کاربری اراضی شهر یاسوج

و  شيهما پنجمينو  تيبس

۳۱ کيژئومات يمل  شگاهينما  

سازمان نقشه 

 کشور يبردار
 پوستر 907۲

79 

برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم 

از طریق طبقه تک کانال و محاسبه گسیلمندی 

بندی تصاویر و شاخص پوشش گیاهی منطقه 

 مورد مطالعه شهر اصفهان

و  شيهما پنجمينو  تيبس

۳۱ کيژئومات يمل  شگاهينما  

سازمان نقشه 

 کشور يبردار
 پوستر 907۲
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 همکارینوع  سال اجرا سازمان طرح دهنده عنوان طرح ردیف

7 
کاهش ابعاد و بهینه سازی در  مقایسه تکنیک های

تلفیق اطالعات طیفی و مکانی تصاویر ماهواره ای جهت 

 بهبود شناسایی تغییرات در مناطق شهری

 مجری 211۵ دانشگاه گلستان
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