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- 0سوابق تحصیلي:
 لیسانس جغرافیا ،دانشگاه اصفهان 1913؛ فوق لیسانس جغرافیای طبیعي (ژئومورفولوژی-هیدرولوژی) دانشگاه تربیت مدرس 1995؛ -دانشجوی ترم آخر دکتری رشته  Spatial Information Engineeringدانشگاه  UPMمالزی.

 .1عنوان پایان نامه:
دکتریFlood Modeling Using an Integrated ANN, NEURO-FUZZY and GIS :
Techniques
کارشناسی ارشد :ارزیابي فرسایش خاک با استفاده از سنجش از دور و  GISدر حوزه آبریز دریاچه سد
 .2زمینه های مورد عالقه تحقیقاتی:
سیستم های اطالعات جغرافیائي؛سنجش از دور؛هیدرولوژی .- 9سوابق شغلي:
 -کارشناس مسئول پایگاه آمار و داده های وزارت کشور تا سال.1988

- 3نشانها:
 کسب رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال  1989وزارت کشور و دریافت لوح در پنجمین جشنوارهبزرگداشت پژوهشگران برگزیده سال وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
 -اخذ گواهي «صالحیت مدرسي» از دانشگاه تربیت مدرس (.)1995

- 5تجارب تحقیقاتي :
مدیر طرح پتانسیل یابي معدن بوکسیت با استفاده از سنجش از دور و هوش مصنوعي در شمال شرقکشور ؛ 
مدیر طرح تهیه نقشه های کاداستر شهر بندرعباس با استفاده از تصاویر ( ULTARCAMدر حالاجرا)؛ 
مدیر طرح ممیزی شهرهای مالیر ،میناب و گناوه ؛ مدیر طرح بهنگام سازی نقشه های آماری استان هرمزگان؛ مدیر طرح ارزیابي خسارت مخازن سدهای خرسان  1و  ،0وزارت نیرو؛ طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهرهای کوهدشت ،مهدیشهر و شهمیرزاد؛ مسئول بخش  GISمطالعات تراز مالي طرح جامع شهر تهران ،شهرداری تهران؛ تهیه برنامه ساماندهي سکونتگاههای غیررسمي و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازیشهری خوی ،سمنان ،گنبد کاووس ،اسالم آباد و میان دوآب با دیدگاه شهرنگر ،شرکت مادر
تخصصي عمران و بهسازی شهری ایران،؛ 
مطالعات طرح راهبردی ساختاری روستاهای هدف گردشگری استان های خوزستان ،قزوین ،تهران،چهارمحال و بختیاری و لرستان ،معاونت سرمایهگذاری و طرحهای سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي
و گردشگری ،دردست اجرا؛ 
مدیر بخش  GISپایگاه داده های دیني -فرهنگي ،سازمان تبلیغات اسالمي1981-88 ،؛مدیر بخش  GISطرح آمایش جزایر استان هرمزگان ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان،1989؛
 ایجاد پایگاه سیستم اطالعات جغرافیایي و بانک اطالعات مکاني استانداری های استان های سمنان،بوشهر ،خراسان رضوی ،کرمانشاه ،فارس ،لرستان ،خوزستان ،مرکزی و ایالم.
 راه اندازی سایت  GISدر اداره کل امور اجتماعي وزارت کشور و ایجاد پایگاه جامع اطالعات اجتماعيبرای اولین بار در کشور ()1993-83؛
 تاسیس پایگاه  GISسازمان ملي جوانان 1989،؛ ایجاد پایگاه  GISمعاونت اجتماعي نیروی انتظامي1989 ،؛ مسئول واحد  GISطرح  051نیروگاه برقابي کوچک جهاد سازندگي و ایجاد پایگاه اطالعات مربوطه،وزارت جهاد سازندگي1980-81 ،؛
 -مدیر بخش  GISطرح جامع استان هرمزگان1991-93،؛

 مدیر بخش  GISطرح توسعه روستایي استان هرمزگان ،استانداری هرمزگان1991-93 ،؛ مدیر واحد  GISطرح توسعه جزایر خلیج فارس ،دفتر عمران جزایر استانداری هرمزگان1991-93 ،؛ راه اندازی پایگاه  GISدر دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور و تهیه بانک تقسیمات کشوری 1991،؛- 1مقاالت:
- An artificial neural network model for flood simulation using GIS: Johor
River Basin, Malaysia, Environment Earth Science, 0011.
 پهنه بندی فرسایش خاک با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي ،چهارمین کنفرانس سیستم هایاطالعات جغرافیایي ،سازمان نقشه برداری.1991
 آشنایي با سیستم های اطالعات جغرافیایي و کاربردهای آن – مجله علمي پژوهشي مسکن و انقالب،جلد  -5ص  91تا  -59شماره های  1و  0سال 1993؛
 .3سمینار های بین المللی
 کاربرد تحلیل های مکاني در جابجایي و مکان یابي سکونت گاه های روستایي در پروژه های سدسازیمطالعه موردی :سد خرسان ،0اولین کنفرانس بین المللي و سومین کنفرانس ملي سد و نیروگاه های برق
آبي ،وزارت نیرو ،بهمن 1930؛
- APPLICATION OF SPATIAL ANALYSIS IN SITE SELECTION AND RURAL
RESETTLEMENT, Ninth International Conference on Environmental,
Cultural, Economic & Social Sustainability, 09-05 January 0019
Hiroshima, Japan
- Application of Spatial-Based Artificial Neural Network for River Flood
Modeling, Third International Conference on GIT3NDM 0010, October 13-00,
;0010, Chiang Mai, Thailand
- Digital Shoreline Dynamic Analysis for Coastal Erosion Hazard Control,
Third International Conference on GIT3NDM 0010, October 13-00, 0010,
;Chiang Mai, Thailand
 .4تألیفات و ترجمه ها کتاب ها:
 ترجمه کتاب" کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایي و تحلیل های فضایي در علوم اجتماعي :کدگذاری،تهیه نقشه و مدل سازی" در دست چاپ؛
 مؤلف همکار در تهیه  03جلد کتاب اطلس ویژگیهای اقتصادی و اجتماعي شوراهای اسالمي با استفاده از GISبه تفکیک  08استان کشور و یک جلد گزارش ملي در سال  ،1989وزارت کشور .

