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



نام :زهره
نام خانوادگی :مظفری
ملیت :ایرانی
تاریخ تولد1364 :
جنس :زن
تلفن31136932416 :

پست الکترونیکz.mozafari.46@gmail.com :
 تحصیالت 

 تحصیالت
 دیپلم  :علوم تجربی
 كارشناسی :مهندسی مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه یزد
 كارشناسی ارشد :سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور(، ) RS&GISدانشگاه تربیت مدرس تهران
گرایش :منابع آب و خاک

معدل16.93 :

پایان نامه :درجه عالی

 مقاالت تحقیقی

مسلط به نرم افزارهای تخصصی:
ILWIS , PCI

ERDAS ,

ENVI ,

ARCGIS , AUTOCAD , ARCVIEW ,
GEOMATICA

آشنا با زبانهای برنامه نویسی:
Visual basic , C++
 مقاالت در دست اقدام 

 زمینههای پژوهشی 

سیستمهای اطالعات جغرافیایی
سنجش از دور


فرایند سلسله مراتبی ()AHP

 سوابق تدریس 

تدریس و آموزش خصوصی سیستمهای اطالعات جغرافیایی و نرم افزار  ARCGISچندین مورد دراستان یزد و
تهران
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سنجش از دور(مقدماتی و پیشرفته)
تفسیر عکسهای هوایی(مقدماتی و پیشرفته)
پردازش تصاویر ماهواره ای(مقدماتی و پیشرفته)
سیستمهای اطالعات جغرافیایی(مقدماتی و پیشرفته)
نرم افزارهای ( GISمقدماتی و پیشرفته)
نرم افزارهای سنجش از دور (مقدماتی و پیشرفته)
 زمینه ها و عالقه مندی های تحقیقی 

 ارزیابی روش های سنجش ازدوردرتجزیه وتحلیل مکانی -زمانی پدیده ریزگرد وریسک آن
 تحلیل زمانی -مکانی رسوب معلق در حوضه هاب آبریز اصلی كشور در دهه های اخیر
 تحلیل ویژگیهای ژئومورفولوژیکی موثر در پایداری بسترشهر جوانرود
 مدیریت بحران زلزله به كمک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی
 ارزیابی كارایی تکنیک های سنجش از دور در برآورد خسارت وارده بر مساكن شهری در اثر زلزله
 پیامدهای ژئومرفولوژی ناشی از برداشت منابع رودخانه ای
 بررسی مخاطرات مرفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان
 سنجش آسیب پذیر مساكن شهر از پدیده مرفولوزیکی نشست در جنوب تهران
 سخنرانی ها 

 سوابق کاری 

 GISشركت آمایش و توسعه ی البرز تهران
كارشناس 
كارشناس  GISشركت مهندسین مشاور یکم تهران
همکاری با كلینیک مدیریت شهری پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
 مهارت های زبان 

انگلیسی :خواندن( خوب)  -مکالمه(متوسط)  -نوشتن (متوسط)
عربی( :متوسط)
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