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 تحصیالت 
کارشناسی ارشد -مهندسی عمران -نقشهبرداری ،گرایش سنجش از دور  -دانشکده فنی دانشگاه تهران
استاد راهنما :دکتر سعید همایونی ،دکتر جالل امینی

استاد مشاور :دکتر مهدی معتق

عنوان پایان نامه :تعیین تغییرات با استفاده از روشهای بدون نظارت روی تصاویر پالریمتریک راداری
Change Detection, Using Unsupervised Methods on Polarimetric SAR Images
کارشناسی  -مهندسی عمران گرایش نقشه برداری  -دانشکده فنی دانشگاه تبریز
عنوان پروژه کارشناسی :استخراج راه از تصاویر هوایی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
دبیرستان  -رشته ریاضی و فیزیک دبیرستان نمونه دولتی امیرالمومنین -ناحیه یک -تبریز




 مهارت های کامپیوتری 
سیستم عامل:
 Microsoft Windows, Linux.
 زبان برنامه نویسی:
 MATLAB, Python, IDL, C#.
 نرم افزارهای نقشه برداری:
 AutoCAD, civil3d, Land Desktop, SDR MAP.
 نرم افزارهای :GIS
 Arc GIS, QGIS, Arc View, Arc Map.
 نرم افزارهای سنجش از دور:




 ENVI, PCI Geomatica, ERDAS, NEST, PolSAR Pro, ASF Map Ready 
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 مسلط به زبان



 ترکی -آذری فارسی  انگلیسی 



 پروژههای تحقیقاتی و اجرایی:
عنوان پروژه
بررسی و مدلسازی سنجنده رادار هوابرد برای پرندگان بدون
سرنشین
طرح مدیریت بحران و تهیه نقشههای  GISبازار تهران
بررسی توانایی تصاویر ماهوارهای با توان تفکیک باال ،لیدار و
پالریمتریک به منظور استخراج عوارض خاص

کارفرما و نوع مسئولیت
معاونت ریاست جمهوری – ستاد توسعه فناوری و صنایع هوایی
سازمان مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران – معاونت مطالعات
و برنامهریزی زیرساخت
طرح پژوهشی سازمان نقشهبرداری کشور

تهیه و بروزرسانی نقشههای زراعتی با استفاده از تصاویر ماهوارهای پروژه عملیاتی سنجش از دور و نقشهبرداری – وزارت جهاد
کشاورزی – کشت و صنعت کارون
با قدرت تفکیک باال
استخراج مدل رقومی ارتفاع زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای

ناظر– گروه صنایع فضایی ایستگاه زمینی – صا ایران  -وزارت دفاع

بررسی روشهای مختلف تعیین تغییرات با استفاده از روشهای
سنجش از دوری

محقق پروژه تحقیقاتی دانشگاه تبریز -سازمان پدافند غیرعامل

بررسی روشهای مختلف برای ناوبری مغناطیسی جهت تعیین روش
موثر برای پیاده سازی روش

محقق پروژه تحقیقاتی دانشگاه تبریز -دانشگاه امام حسین

شرکت آب و فاضالب استان تهران – ناحیه شرق

ناظر نقشهبرداری – نقشهبرداری کارگاهی و اجرا

شرکت نفت و گاز پارس جنوبی -فازهای 65و( 61مهندسین مشاور ناظر نقشهبرداری -نقشهبرداری کارگاهی ،نصب تجهیزات ،کنترل
طراحی و پیادهسازی
زاویه یاب)
پیشبینی و مدل سازی سیالبهای استان گلستان در محیط GIS

محقق پروژه تحقیقاتی دانشگاه تهران

پیشبینی و مدل سازی طوفانهای با قدرت باال در محیط GIS

محقق پروژه تحقیقاتی دانشگاه تهران

سازمان قطارشهری (مترو) تبریز -خطوط 6و( 9مهندسین مشاور
نقش ترسیم)

نقشهبرداری -برداشت ،پیادهسازی ،نظارت ،کنترل ریل و ...

برداشت توپوگرافی ،برنامهنویسی شبکههای
پروژه سد شهید مدنی -ونیار -تبریز (مهندسین مشاور نقش ترسیم نقشهبرداری-
ژئودتیک و میکروژئودزی
میالد)
سازمان ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی -تهیه نقشه
کاداستر تبریز (مهندسین مشاور ژیزمان)

نقشهبرداری -برداشت و ارائه نقشه

پروژه های راه روستایی در استان آذربایجان شرقی (تبریز ،جلفا ،نقشهبرداری -برداشت اولیه ،طراحی مسیر ،پیادهسازی مسیر
نهایی ،ترازیابی ،تهیه مقاطع عرضی و طولی
هادیشهر ،ورزقان ،اهر ،هریس و )...
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