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 از اظتفبدُ ثب ای هبَّارُ تصبٍیر ٌّذظی تصحیح. هْذی, هختبرزادُ, هحوذجَاد, زٍج ٍلذاى, اهیي, ثبغبًی 

(ۺ 2)7 ;1394, ایراى GIS ٍ دٍر از ظٌجػ. ّب هَرچِ کلًَی الگَریتن ٍظیلة ثِ ؼذُ ظبزی ثْیٌِ کعری تَاثع

1-18 .، ، (1299 )، ، 

 ُاهیي ثبغبًی عجذالرضب، صفری ٍحیذ، اردظتبًی زادُ اثراّین هحوذعلی، ؼریفی هیترا، ؼبدهْری هحوذزاد .

 آًَهبلی هَجذ هٌبثع هرز اطالعبت از اظتفبدُ ثب ظٌجی گراًی ّبی دادُ هعکَض ظبزی هذل کردى هقیذ

-URL: http://jgst.issge.ir/article-۱ ;۱۳۹۵. ثرداری ًقؽِ فٌَى ٍ علَم پصٍّؽی علوی ًؽریِ. گراًی

۶۰۱-fa.html ، ، (1299 )، ، 

 ُاهیي ثبغبًی عجذالرضب، صفری ٍحیذ، اردظتبًی زادُ اثراّین هحوذعلی، ؼریفی هیترا، ؼبدهْری هحوذزاد .

 هٌطقِ هَردی هطبلعِ)ظٌجی ثقل ّبی دادُ هعکَض ظبزی هذل جْت هَرچگبى کلًَی الگَریتن از اظتفبدُ

 :URL ۲۰۸-۱۹۳( ۺ۴) ۴ ;۱۳۹۴. ثرداری ًقؽِ فٌَى ٍ علَم پصٍّؽی علوی ًؽریِ(. ایراى-گتًَذ

http://jgst.issge.ir/article-۱-۵۴-fa.html ، ، (1299 )، ، 

 ُاهیي, ثبغبًی, عجذالرضب, صفری, ٍحیذ, اردظتبًی زادُ اثراّین, علی هحوذ, ؼریفی, هیترا, هحوذزاد .

, ایراى شئَفیسیک هجلِ. ّب  هَرچِ کلًَی الگَریتن از اظتفبدُ ثب گراًی ّبی هذل ثُعذی ظِ کَضهع ظبزی هذل

 ، ،( 1299) ، ،. 125-102(ۺ 1)8 ;1393

 

 َبدر َمبیش مقبالت

 ،از هقیبض ثسرگ کبداظتر ّبی ًقؽِ ،تْی1394ِهْذی، هختبرزادُ، ٍ جَاد هحوذ زٍج، ٍلذاى ٍ اهیي ثبغبًی 

 اطالعبت فٌبٍری هٌْذظی هلی کٌفراًط پْپبد،اٍلیي فتَگراهتری رٍغ از اظتفبدُ ثب ؼْری هٌبطق

 هکبًی،تْراى،

 ّبی ًقؽِ تَلیذ. 1394. هیترا ؼبدهْری هحوذزادُ هْذی، هختبرزادُ هحوذجَاد، زٍج ٍلذاى اهیي، ثبغبًی 

 دیَارّبی از ثبال هکبًی تفکیک قذرت ثب ٍ دقیق هقبطع ٍ هَجَد ٍضع ثب طرح اختالف ظبخت، چَى

 هکبًی،تْراى، اطالعبت فٌبٍری هٌْذظی هلی کٌفراًط اٍلیي. فتَگراهتری رٍغ ثِ گَدثرداری



 تَاثع از اظتفبدُ ثب زهیي ثعذی ظِ ثبزظبزی ،1392 هْذی، هختبرزادُ هحوذجَاد، زٍج ٍلذاى اهیي، ثبغبًی 

 (کىفزاوس بزتز مقبلٍ) شئَهبتیک هلی ّوبیػ ثْیٌِ، ّبی هذل پبیِ ثر کعری

 ریبضی ّبی هذل از فیسیکی تفعیر یک ارائِ ،1392 هْذی، هختبرزادُ هحوذجَاد، زٍج ٍلذاى اهیي، ثبغبًی 

 شئَهبتیک هلی ّوبیػ فتَگراهتری، در غیرفیسیکی

 صفری، عجذالرضب اردظتبًی، زادُ اثراّین ٍحیذ ؼریفی، هحوذعلی ثبغبًی، اهیي ؼبدهْری، هحوذزادُ هیترا 

 ّب، هَرچِ کلًَی الگَریتن از اظتفبدُ ثب گراًی آًبهَلی هٌجع افقی هرز اظتخراج در ًَیي رٍؼی ارائِ ،1392

 شئَهبتیک هلی ّوبیػ

 صفری، عجذالرضب اردظتبًی، زادُ اثراّین ٍحیذ ؼریفی، هحوذعلی ثبغبًی، اهیي ؼبدهْری، هحوذزادُ هیترا 

 شئَهبتیک هلی ّوبیػ گتًَذ، هٌطقِ گراًی ّبی دادُ هعکَض ظبزی هذل ،1392

 از اظتفبدُ ثب رؼٌبل تَاثع ظبزی ثْیٌِ ،1391 هْذی، هختبرزادُ هحوذجَاد، زٍج ٍلذاى اهیي، ثبغبًی 

 (کىفزاوس بزتز مقبلٍ) ICMSI 2012 الوللی ثیي کٌفراًط ّب، هَرچِ کلًَی الگَریتن

 هقبیعِ ،1391 هْذی، هختبرزادُ هحوذجَاد، زٍج ٍلذاى علیرضب، ًصاد صفذری اهیي، ثبغبًی جٌتی، هجتجی 

 هختلف ظطَح در خطی ٌّذظِ ثب تصبٍیر ظبزی هذل در ثعذی ظِ افبیي ٍ خطی هعتقین تجذیل ّبی هذل

 ICMSI 2012 الوللی ثیي کٌفراًط ٌّذظی، تصحیحبت

 صفری، عجذالرضب اردظتبًی، زادُ اثراّین ٍحیذ ؼریفی، هحوذعلی ثبغبًی، اهیي ؼبدهْری، هحوذزادُ هیترا 

 ّبی آًبهَلی ثعذی ظِ هعکَض ظبزی هذل در هَرچگبى کلًَی ظبزی ثْیٌِ الگَریتن کبرایی ثررظی ،1391

 زهیي علَم هلی کٌفراًط گراًی،

 صفری، عجذالرضب اردظتبًی، زادُ اثراّین ٍحیذ ؼریفی، هحوذعلی ثبغبًی، اهیي ؼبدهْری، هحوذزادُ هیترا 

 ؼٌبظی زهیي هلی کٌفراًط هَرچگبى، کلًَی الگَریتن از اظتفبدُ ثب ظٌجی گراًی ّبی دادُ آًبلیس ،1391

 91 ثْؽتی ؼْیذ داًؽگبُ

 

 تذریسسًابق 

  ثٌذی َّایی ٍ کبرثردّبی فتَگراهتری تحلیلی، هثلث (:تب کىًن 1391اس سبل )داوشگبٌ گلستبن

فتَگراهتری رقَهی، تعذیل ٍ ظرؼکٌی، ًقؽِ ثرداری شئَدتیک، شئَدزی ٍ هحبظجبت، ثرًبهِ ًَیعی 

کبهپیَتر، ًقؽِ ثرداری ٍ عولیبت، پردازغ تصبیر رقَهی، ًقؽِ ظبزی عذدی، ًرم افسار پیؽرفتِ، زثبى 

 تخصصی ًقؽِ ثرداری، شئَدزی هبَّارُ ای

 ٌفتَگراهتری پیؽرفتِ (:1392 تب 1391 سبل اس) صىعتی وًشیزياوی بببل داوشگب 

  ری هعیر، ًقؽِ ثرداری ری، ًقؽِ ثرداهجبًی فتَگراهت (:1395تب  1393اس سبل )داوشگبٌ گىبذ کبييس

 ٍ عولیبت 2، فتَگراهتری ٍ عولیبت 1

  ثرداری هعیر ٍ عولیبتًقؽِ (:1392سبل )داوشگبٌ سابل 



 1395ّبی داًؽگبُ گٌجذ کبٍٍض در ظبل ثرداریپبیبى دٍرُ کبرداًی ًقؽِ ثرگساری اردٍی کبرٍرزی مسئًل 

 ٍ1396 

 در ثرگساری اردٍی کبرٍرزی پبیبى دٍرُ کبرؼٌبظی ًبپیَظتِ داًؽگبُ گلعتبى از ظبل  مسئًل ي َمکبر

 تب کٌَى 1391

 

 َبی پژيَشیَمکبر در طزح

 طَظی ًصیرالذیي خَاجِ صٌعتی داًؽگبُ – دفبعی طیفی کتبثخبًِ ایجبد ٍ طراحی 

 طَظی ًصیرالذیي خَاجِ صٌعتی داًؽگبُ –اٍلتراکن هتریک رقَهی دٍرثیي کبلیراظیَى 

 دايری مجالت

 ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing  (Elsevier) 

 ِهکبًی اطالعبت فٌبٍری هٌْذظی پصٍّؽی-علوی ًؽری 

  ِتصَیر پردازغ ٍ ثیٌبیی هبؼیي پصٍّؽی-علویًؽری 

 ایعضًیتُبی حزفٍ

  ِعضَ ّیأت تحریریِ ًؽریRemote Sensing (Pisco Med Publishing) 

  ًَظبم هٌْذظی ظبختوبى اظتبى گلعتبىعض 

 عضَ ًظبم هٌْذظی هعذى اظتبى گلعتبى 

 بزخی اس سًابق اجزایی ي حزفٍ ای

 حَزُ پالکبت ظبحلی اراضی ثرگ تک ثِ ایدفترچِ اظٌبد تجذیل ٍ تذقیق جْت حذًگبری طرح هجری 

 اظتبى طجیعی هٌبثع ادارُ – ّکتبر 15000 هعبحت ثِ گٌجذ حَزُ هلی اراضی ٍ ثٌذرترکوي گویؽبى،

 گلعتبى

 اظتبى هعکي ثٌیبد  –ی اظتبى گلعتبىرٍظتبّب ّبدی طرح ًقؽِ ثرداری ّکتبر 2000 ثر ثبلغ طرح هجری 

 گلعتبى

 اهَال ظبزهبى  -گلعتبى اظتبى در علَی ثٌیبد ظٌذّبی ثبقیوبًذُ جبًوبیی ٍ تکلیف تعییي طرح هجری ٍ 

 گلعتبى اظتبى هعتضعفبى ثٌیبد اهالک

 پْپبد فتَگراهتری رٍغ از اظتفبدُ ثب "لَاظبى"ؼْرظتبى اهالک هویسی ٍ 1:500 ًقؽِ تْیِ پرٍشُ هذیر 

 پْپبد فتَگراهتری رٍغ از اظتفبدُ ثب "کتَل هسرعِ" ؼْر از کبداظتر 1:500 ًقؽِ تْیِ پرٍشُ هذیر 

 پْپبد فتَگراهتری رٍغ از اظتفبدُ ثب "کردکَی" ؼْرظتبى اهالک هویسی ٍ 1:500 ًقؽِ تْیِ پرٍشُ هذیر 



 پْپبد فتَگراهتری رٍغ از اظتفبدُ ثب "ظٌگذٍیي" ؼْرظتبى اهالک هویسی ٍ 1:500 ًقؽِ تْیِ پرٍشُ هذیر 

 پْپبد فتَگراهتری رٍغ از اظتفبدُ ثب "لَاظبى"ؼْرظتبى اهالک هویسی ٍ 1:500 ًقؽِ تْیِ پرٍشُ هذیر 

 


