سوابق فعالیت های علمی و اجرایی همکاران شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک
 مشخصات فردی 

نام :تورش
نام خانوادگی :سروی
ملیت :ایرانی
پست الکترونیکTorashsarvi@ yahoo.com :

 تحصیالت 

  :1911-1931دانشگاه عالمه طباطبایی ،استان تهران ،ایران .کارشناسی ارشد  :برنامده رید ی توسد همنطقه ای .موضوع پایان نامه :بررسی و ارائه ی م ل توس ه کاربری اراضی در منطقده ی لواسداناب بدا
توجه به خطراب طبی ی (زل له ،سیل و زمین لغ ش) بر اساس داده هدای سدن ا ازدور در سیسدت
اطالعاب جغرافیایی()GIS؛
  :1919-1919دانشگاه شیراز ،فارس ،ایران .کارشناسی :پژوهشگری علوم اجتماعی .موضوع پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر رضایتمن ی افراد تحت پوشا کمیته ام اد امام خمینی( مطال ه موردی :کمیته
ام اد شیراز).
 مقاالت تحقیقی

 سن ا توان اکولوژیک اراضی جهت کاربری شهری با تلفیق تکنیکهای  AHPفازی ،الیه بن ی فدازیو منطق بولین در شهرستان شمیراناب
 زمینههای فعالیت:



 کاربرد سیست اطالعاب جغرافیایی در برنامه رب ی های اجتماعی ،اقتصادی ،شهری و.. طراحی و م یریت بانکهای اطالعاتی. مکان یابی تاسیساب ،ت هی اب و همچنین نقاط گوناگون با توجه به موضوع مورد مطال ه. خطراب طبی ی و م یریت بحران (پهنه بن ی خطراب طبی ی زل له ،سدیل ،زمدین لغد ش در مقیداسهای مورد نظر و همچنین مطال اب مربوط به خطر پذیری).
 قابلیت سن ی کاربریهای گوناگون مسکونی ،کشاورزی ،صن تی ،جنگل ،مرتع و....... 1از 2

 ان ام پیمایا و تحقیقاب در حوزه ی علوم اجتماعی ان ام طرح های آمایا سرزمین و همچنین طرح های توس ه و عمران منطقه ای و ناحیه ای
 سوابق کاری :

 م یر پروژه تهیه بانک اطالعاب جامع شهر مالیر ،شرکت نقا کلیک؛ کارشناس  GISتهیه اطلس شاخص های اشتغال ،وزارب کار و رفاه اجتماعی؛ -م بر اجرایی پروژه تهیه نقشه راه سن راهبردی منطقه پارس جنوبی و در ت امل با استان بوشهر

 دوره های گذرانده :

  ICDL 1در مرک فنی و حرفه ای  ICDL2مرک فنی و حرفه ای GIS -جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
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