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پنجمین همایش و نمااگشیه ملی ژئوماتیک  زمان بندی ربانهم
 بیست و 

 و

کانی  سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطالعات م
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 و نمااگشیهسخن دبیر همایش 

 به نام او، به یاد او و با استعانت از او؛ 

مان در مسیر رضای او قرار گیرد. باردیگر سخن  از ممخایع میمخا بخا مخد        امید که رفتارمان، نیاتمان و اندیشه

دمخا بخه نیخروی     بخرداری و ههخت   شجویان، اساتید و متنصصی  و بهرهپژومشا در میان دان -ایجاد نشاط میما 

بخا کمخال شوشخوقتا در راسختای      .سرشار آنان بویژه هوانان در راستای گسترش و تبادل دانع و فنخاوری اسخت  

افزایا میما و صرفه هویا در منابع و مصار  میا و تعمیق ارتبخاط بخی  دانشخگاه و صخنعت، امسخال شخامد        مم

رک بیست و پنجمی  ممایع میا ژئوماتیک و سومی  ممایع فناوری اطالمات مکانا و نمایشخگاه  برگزاری مشت

 "برداری کشور و دانشگاه صنعتا شواهه نصیرالدی  طوسخا بخا شخعار     توسط سازمان نقشه 7931هانبا در پاییز 

 مستیم.  "فناوری و خدمات مکان محور، زمینه ساز اشتغال ملی

بخرداری و در  ری مقاالت با دموت از اساتید مجرب و متنصصی  حخوزه مهندسخا نقشخه   در ای  ممایع، روند داو

مخای منتیخآ از همیخه ژئخودزی و میخدروگرافا،      مخای منتیخآ آن صخورت پختیرفت. مقخاالت در شخاشه      گرایع

مخای میمخا و   بندی شخدند. نتیجخه داوری  دسته SDIمای اطالمات مکانا و فتوگرامتری، سنجع از دور، سامانه

مقاله بخه صخورت پوسختری از مجمخو       08مقاله به صورت سننرانا و  71شدن   ق داوران محترم، به پتیرفتهدقی

مقاالت ارسالا به دبیرشانه، منجر گردید که ای  مقاالت در طول دو روز ممایع ارائه شوامند شد. مالوه بر ارائخه  

امیان، موسسخات منتیخآ دولتخا،    کارگاه تنصصا بخه مخوازات ممخایع بخا مشخارکت دانشخگ       39مقاالت میما، 

 گردد. شصوصا، میما و پژومشا ارائه ما

ما و ای  وسییه از ممه استادان، پژومشگران، دانشجویان و نمایندگان دستگاهشمارم و بهفرصت را مغتنم ما

نمایم. ممچنی  از امضای شورای رامبردی،  موسسات منتیآ که در ای  ممایع ما را یاری دادند تشکر ما

برداری  یئت میما، میئت رئیسه، کمیته و موامل اهرایا ممایع و نمایشگاه و تمام ممکاران سازمان نقشهم

مای منتیآ ممایع و نمایشگاه سهما در کشور و دانشگاه صنعتا شواهه نصیرالدی  طوسا که در بنع

 نمایم.اند، تشکر و قدردانا مابرگزاری مطیوب آن داشته

 حیی جموری                     

 دبیر بیست و پنجمین همایش ژئوماتیک و 

 سومین همایش فناوری اطالعات مکانی 

 و نمایشگاه جانبی                 
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پنجمین همایش و نمااگشیه ملی ژئوماتیک آنیی افتتاحیه 
 بیست و 

 و

کانی  سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطالعات م
 70333الی  0303عت سا  -7031آبان ماه  03چهارشنبه 

 تیرسالن شهدای هفت -بیک  ساختمان شهید کمال -برداری کشورسازمان نقشه

 کنندگان در سالنو استقرار شرکت ، پذیراییپذیرش 33333-30303

70333-33333 

 

 بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک  افتتاح 

 و

 یسومین همایش ملی مهندسی فناوری اطالعات مکان

 

 بازدید از نمایشگاه، اقامه نماز و صرف نهار  70333-70333
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 مقاالت سخنرانی
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 0031آبان 01چهارشنبه  00:11 - 02:51 تیرسالن شهدای هفت

 " برداریها در حوزه مهندسی نقشهآپاستارتمیزگرد اول:  "عنوان جلسه: 

 زادهمهندس غالمرضا کریم دبیر:

 داعضای میزگر زمان

72303 - 70333 

مسگری، دکتر مجردی، دکتر شریفی، سرشت، دکتر  دکتر سعادت

 دکتر صادقیان و مهندس زنوزی

 

 پذیرایی 72303 - 72303

 یادداشت3  
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 0031آبان 01چهارشنبه  00:11 - 02:51 سالن خلیج فارس

 ")هوش محاسباتی و مدلسازی مکانی( GIS , SDI "عنوان جلسه: 

 دکتر محمد کریمی ، دکتر غالمرضا فالحی :هیئت رئیسه

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

70303 - 70333 

-CAآشکارسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از 

Markov )منطقه مورد مطالعه اصفهان( 
 امیر جهانیان، سعید نادی

70303 - 70303 

یری از ابزارهای گ مدلسازی میانگین سرعت باد ماهانه با بهره

محاسباتی و آماری )نمونه مورد مطالعه3 ایستگاه سینوپتیک  هوش

 شهرستان مریوان( 

 نژاد، اسداله محمدیبخش محمدی، علیرضا وفائیجهان

72333 - 70303 

مدلسازی مکانی زمانی ذرات معلق شهر تهران با استفاده از سیستم 

 PSOریتم استنتاج عصبی فازی بهینه سازی شده توسط الگو
 مهدی قربانی نصرآبادی

72303 - 72333 
استفاده از الگوریتم ژنتیک برای شبیه سازی توسعه آتش سوزی 

 جنگل بر اساس اتوماتای سلولی
 پهلوانی، بهناز بیگدلیپرهام حمیدرضا صحرائیان،

 پذیرایی 72303 - 72303

یادداشت3
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سالن جلسات ساختمان 

 ریاست
 0031آبان 01به چهارشن 00:11 - 02:51

 "فتوگرامتری  "عنوان جلسه: 

 دکتر مهدی مختارزاده، دکتر عباس مالیان هیئت رئیسه:

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

70303 - 70333 

های یادگیری بندی تغییرات ساختمانها با بکارگیری الگوریتمطبقه

 ماشین روی ابرنقطه حاصل از فتوگرامتری رقومی
 مداباد، سید محمد ایازیمریم قربانی مح

70303 - 70303 

استخراج پارامترهای هندسی قطر در ارتفاع سینه و پروفایل قطر 

های ساقه درخت از ابرنقاط لیزراسکنر زمینی با استفاده از روش

 رگرسیون کمترین مربعات و انتقال تصادفی هاف
 هنگامه سادات ابوالحسنی،  علی محمدزاده

72333 - 70303 

ها با استفاده از بعدی و برآورد ضخامت وجوه ساختمانمدل سهتولید 

های زمینی و هوایی به فتوگرامتری بردکوتاه بر مبنای تلفیق عکس

 کمک پهپاد
 سید اشکان رزاق منش، سید یوسف سجادی

72303 - 72333 

 CRF-RNNو  Mask R-CNNهای یادگیری عمیق مقایسه روش

 ر نوزاد در تصاویر رنگیبه منظور شناسایی و قطعه بندی س
 فرزاد زارع زاده، علی حسینی نوه احمدآبادیان

 پذیرایی 72303 - 72303

یادداشت3 
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 0031آبان 01چهارشنبه  02:01 - 01:11 تیرسالن شهدای هفت

 "سنجش از دور)طیف سنجی و پردازش تصاویرچند طیفی و ابرطیفی( "عنوان جلسه: 

 آخوندزاده ، دکتر مهدی علی محمدزادهدکتر  هیئت رئیسه:

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

70333 - 72303 

ی سیستم طبقه بندی کننده چندگانه با استفاده از تلفیق توسعه

 تصادفی باندهای مجاور به منظور طبقه بندی تصاویر ابر طیفی
 مقدمسید احمد علیزاده مقدم، مهدی مختارزاده، سیدحامد علیزاده

70303 - 70333 

ی مدل مفهومی جدید برای مدلسازی آسایش حرارتی بر مبنای ارائه

 داده های انعکاسی و حرارتی سنجش از دور
 نعیم میجانی، محمد کریمی فیروزجایی، سید کاظم علوی پناه، سعید حمزه

70303 - 70303 

بررسی تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر 

 (Landsatماهواره ای لندست )
 علی کرمانی نسری، غالمرضا فالحی

71333 - 70303 

مکانی در الگوریتم جنگل چرخشی به  -بکارگیری اطالعات طیفی

 منظور طبقه بندی تصاویر فراطیفی
 آرش شاه کیشی، مهدی مختارزاده

یادداشت3 
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 0031آبان 01چهارشنبه  02:01 - 01:11 سالن خلیج فارس

 "زی ماهواره ای( ژئودزی )ژئود "عنوان جلسه: 

 سعادتعبدالرضا ، دکتر  دکترحمیدرضا نانکلی هیئت رئیسه:

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

70333 - 72303 

های دینامیکی و  محاسبه ضریب کشش اتمسفر با تلفیق داده

 کینماتیکی مدار ماهواره
 امینه قائدی

70303 - 70333 

-در مدلسازی منطقه فازی تطبیقی -ارزیابی سیستم استنتاج عصبی

ای مقدار محتوای الکترون کلی یونسفر با استفاده از مشاهدات 

 سیستم تعیین موقعیت جهانی در ایران 
 رسول فیضی، بهزاد وثوقی، میررضا غفاری رزین

70303 - 70303 

های حجمی با ابعاد متغیر و توموگرافی الیه تروپوسفر بر مبنای المان

 قیود مستقل
 جانی، یزدان عامریانسعید حاجی آقا

71333 - 70303 

های ای با استفاده ازبویهکالیبراسیون مطلق ارتفاع سنجی ماهواره

 GPSمجهز به 
 ایرج جزیرئیان

یادداشت3 
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 0031آذر  0شنبه پنج 13:11 - 01:51 تیرسالن شهدای هفت

 "سنجش از دور  "عنوان جلسه: 

 حسینی نوهعلی ر دکتر محمد رضا صاحبی ، دکت هیئت رئیسه:

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

33303 - 33333 

ارائه روشی نوین جهت تشخیص گرد و غبار جنوب غرب ایران در 

 تصاویر مادیس
 حمیدرضا صحرائیان، مهدی آخوندزاده هنزائی، پرهام پهلوانی

33303 - 33303 

 گانه برایتوسعه مدل فیزیکی بر مبنای معادالت بیالن انرژی سه

 سازی دمای سطح زمیننرمال
 محمد کریمی فیروزجایی، مجید کیاورز

73333 - 33303 

تخمین زمانمند عمق برف با استفاده از تصاویر مایکروویو غیر فعال و 

 روش ژنتیک رگرسیون بردار پشتیبان
 محبوبه بواسحاق، مجید اسماعیل زاده، مهدی حسنلو

73303 - 73333 

و روی با استفاده از طیف بازتابی گیاه  ارزیابی آلودگی معادن سرب

 اکالیپتوس در منطقه معدنی گوجر، استان کرمان
 علی قربانی

 پذیرایی 73303 - 73303

یادداشت3 
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سالن جلسات ساختمان 

 ریاست
 0031آذر  0شنبه پنج 13:11 - 01:51

 "فراگستر، مشارکتی و داوطلبانهGIS , SDI (GIS  ) "عنوان جلسه: 

  دکتر محمد سعدی مسگری ، دکتر نجمه نیسانی سامانی ئیسه:هیئت ر

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

33303 - 33333 

های مکانی داوطلبانه به منظور ارزیابی میزان قرار استفاده از داده

  گرفتن در معرض آلودگی هوا در طول سفرهای فعال
 معین مولوی گنابادی، محمد طالعی، مهدی فرنقی

33303 - 33303 

کارگیری معیارهای هندسی و پارامترهای حرکتی در ارزیابی  به

 کارایی توابع شباهت در استخراج الگو از خطوط سیر
 علی مویدی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان

73333 - 33303 

مدل هوشمند برای توزیع مناسب خدمات شهری متحرک با استفاده 

 ( و منطق فازی VGIاز اطالعات مکانی داوطلبانه )
 زهرا رضائی، نیما قاسملو

73303 - 73333 

بررسی سه رویکرد محلی مبتنی بر جابجایی حسگرهای تحت 

های پوششی در شبکه حسگر همپوشانی مفرط به منظور بهبود حفره

 سیم بی
 پور، علی اسماعیلیکریمیقنبری، فریدمرجان

 پذیرایی 73303 - 73303

یادداشت3 
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 0031آذر  0شنبه پنج 01:01 - 05:51 تیرای هفتسالن شهد

 "ژئودزی )ژئودزی فیزیکی و ژئودینامیک(  "عنوان جلسه: 

 دکتر یزدان عامریان ، دکتر روفیان هیئت رئیسه:

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

77333 - 73303 

تقریب تُنُک پتانسیل با استفاده از مشاهدات مشتق شعاعی پتانسیل 

  پایه اسپالین پواسون و توابع

 پوریا کرباسیان، عبدالرضا صفری

77303 - 77333 

-به منظور رفتارسنجی گسل GPSهای تعیین بهینه محل ایستگاه

 های فعال، مطالعه موردی3 گسل شمال تبریز
 اصغر راست بود، سهراب شهنازی

77303 - 77303 

ان فاز نخست مطالعات تهیه اطلس فرونشست جامع کشور در سازم

  نقشه برداری کشور

 پیمعصومه آمیغ

70333 - 77303 

یابی جهت تعیین میدان جابجایی سه  های مختلف درون ارزیابی روش

 بعدی با کمک مشاهدات شبکه ژئودینامیک
 میررضا غفاری رزین، بهزاد وثوقی

70303 - 70333 

تعیین ژرفای موهو برش پارکر اولدنبورگ با مدل های جاذبی ماهواره 

 و مدل توپوگرافی ای
 مهدی گلی

 نماز و ناهار 70303 - 70333

یادداشت3 
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 0031آذر  0شنبه پنج 01:01 - 05:51 سالن خلیج فارس

 ")تصمیم گیری و برنامه ریزی مکانی( GIS , SDI "عنوان جلسه:  

 دکتر  ابوالقاسم صادقی نیارکی ، دکتر رحیم علی عباسپور هیئت رئیسه:

 نویسنده مقاله عنوان و  زمان

77333 - 73303 

تخصیص بهینه کاربری اراضی در سطح روستا با توجه به پارامترهای 

 طرح هادی روستایی
 ابراهیم ابراهیمی، محمد کریمی، مجتبی اصغرزاده، سهیل رضایی

77303 - 77333 

ای برای کشف خودکار تغییرات برای  روشی مبتنی بر جبر نقشه 

 ضلعیروزرسانی عوارض چند به
 ایمان شاه مردانی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان

77303 - 77303 

های طراحی فازی شبکه دوچرخه سواری مبتنی بر تحلیل مکانی داده

 اطلس جامع شهری اصفهان 
 نادیا منصوری، فرهاد حسینعلی، سعید بهزادی

70333 - 77303 
  رانبررسی تاثیر تصادفات و عوامل جوی در ترافیک شهر ته

 مینا کریمی، محمد سعدی مسگری، مونا کریمی

70303 - 70333 

-Fuzzy Kبندی ترکیبی داده مسیر با استفاده از روش خوشه

Medoids  و الگوریتم انبوه ذرات 
 فروغ گرامی

 نماز و ناهار 70303 - 70333

یادداشت3 
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سالن جلسات ساختمان 

 ریاست
 0031آذر  0شنبه پنج 01:01 - 05:51

 "سنجش از دور  "عنوان جلسه: 

 دکتر  هومن لطیفی، دکتر برات مجردی هیئت رئیسه:

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

77333 - 73303 

ی استراتژی جدید برای مدل سازی شدت جزیره حرارتی ارائه

سطحی بر مبنای اختالف خصوصیات بیوفیزیکی اراضی ساخته شده 

 و غیرساخته شده
 وزجایی، نعیم میجانی، مجید کیاورز، سید کاظم علوی پناهمحمد کریمی فیر

77303 - 77333 

ارزیابی پدیده فرونشست ناشی از مکانیزم های محلی در شهر تهران 

با استفاده از تداخل سنجی راداری  7031تا  7030زمانی  در بازه

 SENTINEL-1Aماهواره 
 پرویز آجورلو، سمیع سمیعی اصفهانی

77303 - 77303 

مدلسازی و ارزیابی الگوریتم های تخمین کلروفیل با استفاده از 

در آب های خلیج فارس و دریای  0-و لندست 0-تصاویر سنتینل

 عمان
 آرمان همتی، مهدی حسنلو، علیرضا آزموده اردالن، مهناز ربانی ها

70333 - 77303 

ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری عمیق جهت استخراج ساختمان 

 صاویر سنجش از دور با توان تفکیک مکانی باالاز ت
 مهدی خوش برش ماسوله، رضا شاه حسینی

70303 - 70333 

ارزیابی کیفیت طیفی و مکانی روش های ادغام تصاویر ماهواره ای با 

 قدرت تفکیک باال
 احمد طوسی، فرزانه دادرس جوان ، فرهاد صمدزادگان، سروش مهرآور

 ارنماز و ناه 70303 - 70333

یادداشت3 
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 0031آذر  0شنبه پنج 00:11 - 02:51 تیرسالن شهدای هفت

 " ارتباط صنعت با دانشگاه در حوزه فناوری اطالعات مکانی  :میزگرد  دوم "عنوان جلسه: 

 نائینیصادقیعلی  مهندسآقای  دبیر:

 اعضای میزگرد زمان

72303 - 70333 
، دکتر صدیقی، محمدزاده نائینی، دکتر جمور، دکترمهندس صادقی

 ، دکتر صفری، دکتر طالعینوازغریبمهندس خانم دکتر مدیری، 

 پذیرایی 72303 - 72303

 یادداشت3 
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 0031آذر  0شنبه پنج 00:11 - 02:51 سالن خلیج فارس

 "سنجش از دور  ": عنوان جلسه

 دکتر مجید رحیم زادگان ، دکتر رضا شاه حسینی هیئت رئیسه:

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

70303 - 70333 

بهبود دقت شناسایی هدف در الگوریتم های تجزیه طیفی به کمک 

 تنظیم وزن باندهای طیفی
 فاطمه عتیقی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی

70303 - 70303 

استخراج موقعیت ساختمان ها از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک 

 عات هندسی و سایهباال بر مبنای اطال
 فرزانه یوسفیان، حمید عبادی، امین صداقت

72333 - 70303 

با  7323333روشی کارآمد در تولید مدل رقومی ارتفاعی در مقیاس 

بر اساس  TanDEM-Xو  TerraSAR-Xاستفاده از تصاویر 

 تکنیک تداخل سنجی راداری
 کاوش مددی، علی اسماعیلی

72303 - 72333 

ای با  جنگل با استفاده از روش چهارمرحله استخراج ارتفاع

 گیری از تکنیک تداخل سنجی پالریمتریک راداری بهره
 طیبه مناقبی، یاسر مقصودی، محمدجواد ولدان زوج

 پذیرایی 72303 - 72303

یادداشت3
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سالن جلسات ساختمان 

 ریاست
 0031آذر  0شنبه پنج 00:11 - 02:51

 " GIS , SDI "عنوان جلسه:  

 دکتر  محمدرضا ملک، دکتر جلوخانی هیئت رئیسه:

 عنوان و  نویسنده مقاله زمان

70303 - 70333 

های آن در برنامه های توسعه اهمیت اطالعات مکانی و زیرساخت

 کشور
 رامین یوسفی

70303 - 70303 

بررسی تغییرات تراز آب دریای خزر و تاثیر آن در مطالعات ساحلی و 

ی با استفاده از داده های شبکه پایش دائمی تراز حریم و حدود دریای

 آب سازمان نقشه برداری کشور
 علی سلطانپور، رهی فروغی آل داوود

72333 - 70303 

مدلسازی اثرات سناریوهای کنترل ترافیک بر توزیع مکانی و 

 تغییرات غلظت آالینده های هوای شهری
 بهنام تشیع، عباس علیمحمدی

72303 - 72333 

( با رویکرد SDIالگوی راهبردی زیرساخت داده های مکانی) ارائه

 پدافند غیر عامل
 یعقوب دالویز، جالل کرمی، حسین رستمی

 پذیرایی 72303 - 72303

یادداشت3 
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 مقاالت  پوستری 
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 00:11-02:51      01/8/0031چهارشنبه   جلسه اول

 "ژئودزی  "موضوع : 

7.  
 استفاده از الگوریتم ازدحام ذراتبا  GPSسرشکنی شبکه های 

 زادهسید آروین فخری، علیرضا غنی

0.  

برآورد تغییرات ارتفاع و شتاب ثقل ناشی از وقوع زمین لرزه های بزرگ در محدوده شمال غرب 

 اوراسیا -منطقه برخورد مایل صفحه های زمین ساختی عربستان 
 اصغر راست بود، سهراب شهنازی

0.  

زمین در اثر زلزله سرپل ذهاب با استفاده از داده های راداری ماهواره بررسی میزان جابجایی 

 7 –سنتینل 
 مهدی خوش لهجه آذر، سحر مومنی، یاسر مقصودی مهران

0.  

برداری کشور بر اساس نتایج مشاهدات  سنج نسبی سازمان نقشه رفتارسنجی دستگاههای گرانی

 دوازده ساله بر روی خط کالیبراسیون ملی
 ی، سید عبدالرضا سعادت حمیده چراغ

2.  
 معیار ناوردای اتساع حاصل از تنسور استرین ثقل )منطقه مطالعاتی3 بم(

 آذر جوادی

0.  
 دارای المان و بدون المان در برازش سطحدرونیابی  بررسی روش های عددی

 محمدامین خلیلی، بهزاد وثوقی

1.  

و اعتبارسنجی آن با داده های  PPPدائم تبریز به روش  GPSبرآورد بخارآب قابل بارش ایستگاه 

 زمینی و ماهواره ای
 فروزان قاصرمبارکه، بهزاد وثوقی

0.  
 ارزیابی خطای محاسبه توابع لژاندر در درجات باال

 مهدی مسیب زاده, علیرضا آزموده اردالن، روح اهلل کریمی 

3.  

ساسیت  سازی میدان جابجایی هم لرزه گسلی بر پایه مدل نابرجایی کروی و تعیین ح مدل

 پارامترهای هندسی مدل به میدان جابجایی آن
 افسانه مرادی فرج، بهزاد وثوقی
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 00:11-02:51      01/8/0031چهارشنبه   جلسه دوم

 "فتوگرامتری  "موضوع : 

1.  
 برد کوتاه  جرائم و تصادفات رانندگی توسط فتوگرامتری  صحنه بازسازی 

 معصومه اقبالی، سعید صادقیان 

2.  
 زمینی موبایل لیزر اسکنر هایبین شهری از داده راج خطوط انتقال برقخاست

 حیدر راستی ویس، دانش شکری

3.  
 بعدی های فیلترینگ بر عملکرد خوشه بندی ابرنقطه سهارزیابی کارایی روش 

 شکوفه فرهادی، نازیال محمدی

4.  

تصویر طراحی و توسعه الگوریتم حذف عوارض متحرک جهت تعیین موقعیت مبتنی بر 

 های فتوگرامتری پهپاد
 کورش حسینی، حمید عبادی، فرشید فرنود احمدی 

5.  

تاثیر تعداد و موقعیت قرارگیری نقاط کنترل زمینی در دقت بدست آمده برای نقشه تهیه 

 شده به روش فتوگرامتری پهپاد مبنا
 محمدمهدی عباسپور، مهدی خوش لهجه آذر، مسعود ورشوساز

6.  

گرامتری پهپاد در مدل سازی سه بعدی مسیر بدون استفاده از نقاط ارزیابی توانایی فتو

 کنترل زمینی
 فرزانه دادرس جوان، فرهاد صمدزادگان، محمد سوادکوهی، محمد آقاقلی زاده 

7.  
 بهبود دقت فتوگرامتری برد کوتاه با استفاده از شبکه عکسبرداری منتظم

 ابوالفضل شریفی، عبادت قنبری پرمهر 

8.  
 ه بعدی معادن روباز با استفاده از فتوگرامتری پهپادمدل سازی س

 جواد حکیمی، کرم زاده ، فرهاد صمدزادگان، فرزانه دادرس جوان، محمد سوادکوهی

9.  

-ها در میدان آزمون جهت کالیبراسیون دوربین بررسی تاثیر موقعیت قرارگیری تارگت

 های غیرمتریک

 مهدی خوش لهجه آذر، مسعود ورشوساز

11.  
و بازسازی مدل سه بعدی ساختمان با استفاده از داده های لیدار هوابرد و  استخراج

 حامد خانی پردنجانی، نگار شعبانپور، علی رضایی فرهادآباد، حمیدرضا ریاحی بختیاری تصاویر اولتراکم3 
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 02:01-01:11      01/8/0031چهارشنبه   جلسه سوم

 "سنجش از دور  "موضوع : 

1.  
 آورد غلظت منگنز خاک از طریق آنالیز داده های طیفیبررسی قابلیت بر

 سید احمد علیزاده مقدم، مهدی مختارزاده، روح اهلل گودرزی 

2.  

های مختلف برای فیلترینگ زمین در مناطق شهری از تصاویر با  ارزیابی عملکرد الگوریتم

 حد تفکیک باال
 زرین وکیلی 

3.  

ناطق شهری با استفاده از روش های بررسی رشد توسعه شهری و تاثیر آن بر دمای م

 سنجش از دوری، مطالعه موردی3 شهرستان شهرکرد
 رامین مختاری، رضا شاه حسینی

4.  
 0تحلیل تغییرات زمانی تاالب هامون با ترکیب داده های ماهواره ای لندست و سنتینل 

 محمد زیتون، امیرهوشنگ احسانی

5.  

یو اورلینزآمریکا با استفاده از تصاویر شناسایی نواحی آسیب دیده در منطقه سیل زده ن

 سنجش ازدوری قبل و بعد از وقوع بحران
 پور مهدی خوش لهجه آذر، میالد جانعلی

6.  

بندی پوشش اراضی شهری در  منظور طبقه انتخاب ویژگی مبتنی بر روش آدابوست به

 تصاویر با حد تفکیک مکانی باال
 مینا حمیدی، حمید عبادی، عباس کیانی

7.  
 های کاهش نویز و ارائه یک روش بهبود کنتراست برای تصاویر نجومیی روشبررس

 سیدمحمد ایازی، احمد هداوند، مهدی مدیری 

8.  

کانال و محاسبه گسیلمندی از طریق برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم تک

 بندی تصاویر و شاخص پوشش گیاهی )منطقه مورد مطالعه3 شهر اصفهان(طبقه
 بدالمطلب رستگار ع

9.  

ای در تهیه نقشه کاربری اراضی شهر بندی تصاویر ماهواره های طبقه بررسی الگوریتم

 یاسوج
  عبدالمطلب رستگار

11.  
بررسی تاثیر افزایش تعداد سوپرپیکسل بر روی دقت استخراج اطالعات از تصویر ماهواره 

 قدیکریم ن سپهدار گلشن تفتی، علی سرکارگر اردکانی،3 ای اسپات
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 02:01-01:11      01/8/0031چهارشنبه   جلسه چهارم

 " GIS , SDI "موضوع : 

1.  
 GISمکان یابی پارک های شهری در سطوح عملکرد مختلف در محیط 

 فرناز زهره ای، محمد کریمی

2.  

مکانیابی مراکز درمانی در شهر تهران با استفاده از سامانه اطالعات مکانی و تحلیل سلسله 

 مراتبی
 سرخیسمانه رستمی، غالمرضا فالحی، حسین عرب

3.  
 GISیابی انبار مواد خطرزا در محیط  مدلسازی چند معیاره مکان

 رضا شهباز، محمد طالعی

4.  

تحلیل تناسب اراضی جهت احداث نیروگاه بادی در استان سمنان با استفاده از سیستم 

 (MCDMگیری چندمعیاره ) های تصمیم ( و روشGISاطالعات مکانی )
 شیخ سعید دهقانی، علی اصغر آل

5.  

سازی تبرید  تاب، ازدحام ذرات، مورچه و شبیه الگوریتم کرم شب 0ی  ارزیابی و مقایسه

رسانی به تعدادی روستا با در نظر  گرد جهت خدمت ی دوره برای حل مسئله فروشنده

 گرفتن اولویت و وزن دهی به روستاها
 یمسگرسید وحید رضوی ترمه، محمد سعدی

6.  

تلفیق مسأله فروشنده دوره گرد و الگوریتم کلونی مورچگان برای بهینه سازی مکانی 

 مسیر خطوط نفت و گاز
  مهدی محمدی، عباس مالیان، فرهاد حسینعلی

7.  

محور به منظور ارزیابی کیفیت زندگی شهری اقشار -شهروند GISتوسعه سامانه وب 

 مندان(مختلف جامعه )مطالعه موردی3 کیفیت زندگی سال
 فخرالدین حاجیلو، محمدرضا جلوخانی نیارکی، نجمه نیسانی سامانی

8.  

طراحی سیستم هوشمند جمع آوری پسماند شهری با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا و 

 (IOT and GISسیستم اطالعات مکانی )
 پور، مژگان جدیدی، حامد خانی پردنجانیعلی رضایی فرهادآباد، نگار شعبان

9.  

 GISدر  FUZZYو AHPن جهات مناسب توسعه شهری با بکارگیری مدل های تعیی

 )نمونه مطالعاتی3 شهر همدان(
 ارج محمد قادری، محسن صادقی

11.  
 AHPمکان یابی محل های مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش 

 علی عبدلی، حسین ترابزاده خراسانی، محمد عباسی
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 13:11-01:51      0/3/0031شنبه  پنج جلسه پنجم

 "سنجش از دور  "موضوع : 

1.  

به طریق آموزش شبکه عصبی  0-عمق سنجی نواحی کم عمق ساحلی از روی تصاویر لندست

 )مطالعه موردی3 جنوب شرقی دریای خزر(
 لیال امینی، دکتر عطاءاله عبداللهی کاکرودی، دکتر مهدی حسنلو

2.  
 بندی تصاویر با قدرت تفکیک باال تی مختلف در طبقهارزیابی میزان تأثیر ویژگی های باف

 علی عربی، حمید عبادی، عباس کیانی 

3.  
 های مختلف برای استخراج خطوط ساحلی )مطالعه موردی3 دریاچه ارومیه( ارزیابی قابلیت داده

 حمید جعفرزاده، علی رادمان، حسین عارفی 

4.  
 مناطق کوهستانی شمال تهراندر CARTOSAT-1تولید شده توسط تصاویر  DEMارزیابی 

 مریم ویسی، فاطمه رحیم پور، حمید عنایتی 

5.  

بررسی وابستگی و حساسیت نتایج بهینه سازی پالریمتریک شاخص پراکندگی دامنه نسبت 

به پارامترهای بردار مکانیزم پراکنش در داده های پالریمتری دوگانه سنجنده 

SENTINEL1-A 
 ر مقصودی سعید آزادنژاد، سحر مومنی، یاس

6.  

و  PM2.5 مودیس با آالینده  سنجنده (AOD)های عمق اپتیکی هواویز بررسی ارتباط داده 

 پارامترهای هواشناسی در مناطق شهری
 مرجان فرجی، سعید نادی

7.  

های تخمین رطوبت خاک در  ای مدل مدل ارائه راهکاری بمنظور کالیبراسیون بین سنجنده

 کیک مکانی پایینتصاویر نوری و حرارتی با حد تف
 بهنام والشجردی، علیرضا صفدری نژاد، مرضیه جعفری 

8.  

های طیفی و روش طبقه های آبی با بکارگیری شاخص بارزسازی تغییرات و استخراج پیکره

 بندی ماشین بردار پشتیبان

 مریم آقامیری، زهرا عزیزی 

9.  

گرهای دائمی با استفاده از نرم بررسی فرونشست دشت تهران با تداخلسنجی راداری بر مبنای پراکنش

 SARPROZافزار قدرتمند 
 زادگانفاطمه عابد، مجید رحیم

11.  
در اثر اجرای طرح ترافیک جدید  PM2.5بررسی روند تغییرات غلظت و توزیع مکانی ذرات 

 مصطفی بیگدلی، امیر هوشنگ احسانی3 های زمینی ای و داده در تهران با تصاویر ماهواره
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 13:11-01:51      0/3/0031شنبه  پنج جلسه ششم

 " GIS , SDI "موضوع : 

1.  

گستر در بستر های مکانی مردممدیریت بهینه بحران تصادفات و ترافیک شهری با بکارگیری داده

 های مکانیزیرساخت داده
 زهرا رضائی، نیما قاسملو

2.  

و ولتاییک در شهر ( در راستای راه اندازی مزارع فوتLSIشاخص تناسب کاربری پیشنهادی )

 نجف آباد اصفهان
 حمیدرضا رنجبر، مازیار ملک آرایی

3.  
 در تولید یک مدل رزرو حمل و نقل تاکسی BIG DATAهای حجیم ترافیکی تجزیه و تحلیل داده

 سمیه السادات موسوی چراغ آبادی

4.  

رکیب و ت fuzzy AHPمکان یابی مراکز مدیریت بحران در حوادث طبیعی با استفاده از روش 

 GIS خطی وزندار در محیط
 آرش معمار، امین رضا نشاط، علی اصغر آل شیخ

5.  
ارزیابی روشهای درونیابی مکانی برای برآورد پارامترهای کیفی آب زیرزمینی )مطالعه موردی 

 مالک اشعریبخش جنوبی شهرستان گنبد کاووس(3 

6.  
سله مراتبی در محیط سیستم مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش تحلیل سل

 محمد عباسی، جمشید جمالیاطالعات مکانی )مطالعه موردی3 استان اصفهان(

7.  
های  ها بر مبنای داده استفاده از چگالی کرنل به منظور تفسیر خصوصیات حرکتی شهری انسان

 پور مرد، فرید کریمی زاده، ریحانه جوان میالد ملکحرکتی 3

8.  
تهران با استفاده از اتوماتای سلولی و رگرسیون همبستگی  پیش بینی توسعه افقی شهر

 3حمیدرضا صحرائیان، پرهام پهلوانی، بهناز بیگدلی  لجستیک

9.  

تخمین گشتاورهای تعمیم یافته برای مدل خودبرگشت پذیر مکانی و رگرسیون   ارزیابی الگوریتم

نی در پهنه بندی حساسیت اسپالین تطبیقی چندمتغیره برای شناسایی و تحلیل عوامل موثر مکا

حمیدرضا یاوری، پرهام پهلوانی، لغزش. مطالعه موردی3 پادنای علیای شهرستان سمیرم اصفهان 3  زمین

 بهناز بیگدلی 

11.  

ارزیابی مکانهای مناسب برای کشت محصوالت ارگانیک با به کارگیری سیستم اطالعات 

 های تصمیم گیری چند معیارهجغرافیایی و روش
 ی، سارا کرمی، قاسم جوادیمحمد طالع
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 01:01-05:51      0/3/0031شنبه  پنج جلسه هفتم

 "سنجش از دور  "موضوع : 

1.  

 TERRA  مبتنی بر برونداد ماهواره (LST) پایش الگوهای فضایی دمای سطح زمین ایران

 MODIS سنجنده
 عباسعلی داداشی رودباری، زهرا علی بخشی مرتضی زراعتی، 

2.  
 0-ای سنتینل کشند قرمز با بکارگیری تصاویر ماهوارهکشف پدیده 

 محمد حسین خلیلی، مهدی حسنلو

3.  

ارزیابی و برنامه ریزی مکانی خدمات اکوسیستم جنگل های مانگرو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

 0-پارس با استفاده از تصاویر لندست و سنتینل
 آرا تومانیان مجید کیاورزمقدم، غدیر عشورنژاد، فرشاد امیراصالنی،

4.  

ارائه روشی شاخص مبنا و مبتنی بر طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان جهت تشخیص بیماری زنگ 

 0-زرد گندم با استفاده از تصاویر نوری ماهواره سنتینل
 مسعود حیدری، رضا شاه حسینی

5.  

ده تشخیص واحدهای سنگی و کمپلکس های افیولیتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجن

 جنوب ایران-استر و الگوریتمهای پردازش تصاویر مطالعه موردی3 شهرستان نیریز
 ندا حیدری، رضا شاه حسینی

6.  
 جهت بهبود نتایج طبقه بندی0و سنتینل  0روشی نوین در ادغام تصاویر لندست 

 سعید محمودی زاده، علی اسماعیلی

7.  
ه بعدی تاج روی تصاویر هوایی پهپاد در برآورد ویژگی های کمی درختان بنه با استفاده از مدل س

 فرد، افروز چناری، مریم دهقانییوسف عرفانیجنگل بنه و بادام استان فارس 3

8.  
 بهبود عملکرد مدیریت بحران با استفاده از مدلسازی سه بعدی

 مهرداد جوادی، سعید صادقیان، روح اهلل سالک 

9.  

مختلف و پیش بینی توسعه آتی  بررسی روند گسترش کالبدی و مکانی شهرها درادوار

 ) نمونه موردی شهر اسدآباد( GISبا استفاده از سنجش از دور و

 احمد رفیعی میرزا، محمد علی همایی

11.  

زمانی کاربری اراضی شهری با استفاده از  -پیش بینی و بررسی تغییرات مکانی

 رگرسیون لجستیک )منطقه مورد مطالعه اصفهان(
 سعید نادی، امیر جهانیان
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 01:01-05:51      0/3/0031شنبه  پنج جلسه هشتم

 "ژئودزی و فتوگرامتری  "موضوع : 

1.  

به منظور  SENTINEL-3A(SRALانتخاب موجک بهینه در امواج ماهواره ارتفاع سنج)

 بهبود پایش حوزه های آبی بسته)مورد مطالعاتی3 دریاچه ونرن(
 آرش امینی، بهزاد وثوقی، شیرزاد روحی

2.  

یز تاثیر خطمبنای زمانی و مکانی تصاویر راداری در میزان همبستگی)همدوسی( آنال

تصاویر برای تشخیص گرادیان جابه جایی های بزرگ مقیاس با استفاده از فناوری تداخل 

 سنجی راداری)مطالعه موردی3 معدن گل گهر سیرجان(
 سیاوش شامی، مسعود مشهدی حسینعلی

3.  
 در منطقه شمال شرق ایران EGMبا مدل های ژئوئید  IRG2016ارزیابی ژئوئید محلی 

 سید قاسم رستمی، مصطفی دازی 

4.  

و بررسی  gLABبا استفاده از نرم افزار  GPSدر پردازش اطالعات  PPPبیان یک روند 

 نتایج صحت
  مهدی مدیری، علی بختیاری، رضا ملکی

5.  

بکه پایش تراز آب سازمان آیا شبه سونامی بندر دیر قابل پیش بینی بود؟ )استفاده از ش

 نقشه برداری کشور به منظور پیش بینی سونامی(
 علی سلطانپور، رهی فروغی آل داوود، عطیه ثقه مجتهدی 

6.  
 جداسازی نقاط عالئم راهنمایی و رانندگی از ابرنقاط حاصل از اسکنر لیزری متحرک زمینی

 سجاد موسی خانی، حیدر راستی ویس، دانش شکری 

7.  

های شبکه عصبی و تشخیص هرز در تصاویر اخذ شده توسط پهپاد با تلفیق روش تشخیص علف

 ناهنجاری

 حسین لیالز مهرآبادی، مهدی حسنلو، مهدی روانبخش

8.  

پایش درجه حرارت محدوده گوش و صورت هنگام مکالمه با تلفن همراه با استفاده از فتوگرامتری 

 برد کوتاه

  فرید اسماعیلی آرش فتحی، حمید عبادی،

9.  
 طبقه بندی درخت تصمیم فازی به منظور شناسایی درختان مناطق شهری

 فریماه دلیری، حمید عبادی، فرشید فرنود احمدی 

11.  
 گذاری در حوزۀ ژئوماتیک انداز تحوالت مدیریتی و سیاست چشم

 غالمرضا کریم زاده مالفجانی
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 کارگاه اهی آموزشی  علمی

 )وژیه ثبت انم شدگان(
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  01/8/0031شنبه  چهار

 نقل و حمل در (IoT) اشیا اینترنت مکانی کارگاه علمی : کاربردهای

 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه بردارینقشه مهندسی توسط: دانشکده

 آموزشکده نقشه برداری  01:01-00:11

70303-70333 
  IoT ویژه به آن فناوریهای و فراگستر GIS تعریف

 رضایی قیصری، سهیل شاکری، محمد نیارکی، مریم یصادق ابوالقاسم

72333- 70303 
 ارزش زنجیره و اکوسیستم ، IoT مفاهیم تعریف

 رضایی قیصری، سهیل شاکری، محمد نیارکی، مریم صادقی ابوالقاسم

72303- 72333 
 آن با مرتبط کارهای و کسب و IoT اقتصاد
 رضایی ری، سهیلقیص شاکری، محمد نیارکی، مریم صادقی ابوالقاسم

 پذیرایی 72303-72303

70373-72303 
 نقل و حمل صنعت در IoT مکانی کاربردهای

 رضایی قیصری، سهیل شاکری، محمد نیارکی، مریم صادقی ابوالقاسم

71373-70373 
 IoT از عملی پروژه نمونه یک پیاده سازی

 رضایی قیصری، سهیل شاکری، محمد نیارکی، مریم صادقی ابوالقاسم

 یادداشت3
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 و 01/8/0031چهارشنبه 

 0/3/0031شنبه  پنج
 

 در تداخل سنجی راداری GMTSARکارگاه علمی : نرم افزار 

 جایی و فرونشست زمین()کاربرد: اندازه گیری جابه

 تهران دانشگاه مکانی اطالعات و برداری نقشه دانشکده دور از سنجش گروه توسط: 

 

 تئوری 00:11-01:01چهارشنبه 

 عملی 13:11-05:01پنج شنبه 
 آموزشکده نقشه برداری

 01/8/0031چهارشنبه 

72303 - 70333 

 SAR مصنوعی دریچه با رادار برداری تصویر و رادار مقدماتی مبانی

 )تئوری(
 امینی، رضارحمی جالل

 پذیرایی 72303-72303

 01/8/0031چهارشنبه 

71373 - 72303 

 و GMT افزار نرم بر ای مقدمه و راداری سنجی تداخل مبانی

GMTSAR )تئوری( 
 امینی، رضارحمی جالل

 

 0/3/0031پنج شنبه 

73303-33333 

 استفاده راهنمای و لینوکس عامل سیستم در GMTSAR نصب آموزش

 )عملی( GMTSARهای  ماژول از
 امینی، رضارحمی جالل

 پذیرایی 73303-73303

 0/3/0031پنج شنبه 

70373-73303 

 به راداری تصاویر زوج از استفاده با فرونشست نمونه یک اندازگیری

 )عملی(GMTSAR کمک
 امینی، رضارحمی جالل

 نماز و ناهار 70303 - 70333

یادداشت3
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  0/3/0031شنبه  پنج

 های مرجع مختصات کشور کارگاه علمی: معرفی چارچوب

 ری زمینیبردا کل ژئودزی و نقشه اداره -برداری کشور  توسط: سازمان نقشه

 آموزشکده نقشه برداری 05:51-13:11

33302-33333 

های انجام  معرفی شبکه ایستگاه های ترازیابی دقیق کشور و پردازش

 شده
 سیدعبدالرضا سعادت، حمیدرضا نانکلی، ابراهیم مالکی

73303- 33302 

و ارتباط  IRHS2014معرفی سیستم ارتفاعی جدید ایران تحت عنوان 

 IRHS1998رتفاعی قدیم آن با سیستم ا
 سیدعبدالرضا سعادت، حمیدرضا نانکلی، ابراهیم مالکی

 پذیرایی 73303-73303

77302- 73303 

های انجام  معرفی شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک کشور و پردازش

 شده
 سیدعبدالرضا سعادت، حمیدرضا نانکلی، ابراهیم مالکی

70373- 77302 

و  IRGD2017دید ایران تحت عنوان معرفی مبنای مسطحاتی ج

 IRGD2010بروزرسانی مبنای مسطحاتی 
 سیدعبدالرضا سعادت، حمیدرضا نانکلی، ابراهیم مالکی

 پرسش و پاسخ 70303-70373

 نماز و ناهار 70303 - 70333

یادداشت3



 

33 
 

 

 

  0/3/0031شنبه  پنج

 ، چالش ها و راهکارهاWEB GISکارگاه علمی : اجرای 

 ت بهین رایانش آزادتوسط: شرک

 آموزشکده نقشه برداری 05:01-13:11

73303-33333 
 ها و راهکارها، چالشWEB GISاجرای 

 منصور ادیبی

 پذیرایی 73303-73303

70303- 73303 
 ها و راهکارها  ، چالشWEB GISاجرای 

 منصور ادیبی

 نماز و ناهار 70303 - 70333

 یادداشت3
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 شی کارربدیکارگاه اهی آموز  
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  01/8/0031چهارشنبه 

 صنعت و انرژی

 آموزشکده نقشه برداری 01:01-00:01

72333- 70303 

 و نرم افزار تحلیل شبکه ArcGISبررسی نحوه ارتباط نرم افزار 

 WaterGems  برای انجام تحلیل های هیدرولیکی 
  ابوذر عاشوری، محمد صالح زاده)شرکت آب و فاضالب شهرشیراز(

72303- 72333 

بهبود بهره برداری شبکه انتقال وفوق توزیع با استفاده از سیستم 

 اطالعات مکانی 
 (شرکت برق منطقه ای تهرانفاطمه اسدی سعیدآبادی، بهنام جباری)

 پذیرایی 72303-72303

70373-72303 
 در سه بعدی سازی خطوط انتقال وفوق توزیع GISاستفاده از 

 ریزی)شرکت برق منطقه ای آذربایجان(اصغر موال، حسن تب

70303-70373 

تصحیح خطوط و تغییرات خطوط شبکه در نقشه های تک خطی و 

 GISاطالعات فنی شرکت با استفاده از 
 خلیل رحیمی، مرضیه محب)شرکت برق منطقه ای فارس(

71373-70303 
 ای فارسشرکت برق منطقه  WEBGISهایها و تواناییارایه قابلیت

 ل رحیمی، مرضیه محب)شرکت برق منطقه ای فارس(خلی

 یادداشت3
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  01/8/0031چهارشنبه 

 / بخش دوم : صنعت و انرژی حوزه های مختلف ژئوماتیکبخش اول: 

 آموزشکده نقشه برداری 01:01-00:11

70303-70333 
 نرم افزارهای متن باز در حوزه سامانه اطالعات مکانی و مقایسه آنها

 جامعه مهندسان نقشه بردار ایران GIS اعضای کمیته

72333- 70303 
 روش استخراج مدل رقومی تصحیح شده زمین جهت تهیه ارتوفتو

 برداری کشور(پور)سازمان نقشهسمیه طحان

72303- 72333 

های به عنوان سکوی تبادل داده و انجام تحلیل Geoshareمعرفی 

 مکانی
 ن نقشه برداری کشور()سازماحمیرا محمودی، علیرضا پیرمرادی

 پذیرایی 72303-72303

70373-72303 

 تهیه مدل هیدرولیکی با استفاده از توابع تحلیل مکانی
پور، غالمرضا عیدی)شرکت آب و پور، علی شاهدیمحمد رضا مجاهدفر، احسان الدین تقی

 فاضالب استان یزد(

70303-70373 

رکین بر اساس اطالعات نحوه استقرار و ویژگی های سامانه جانمایی مشت

 مکان محور
 غالمرضا کالیی،حوریه حریری)شرکت آب و فاضالب شهر مشهد(

71373-70303 
 بهبود فرآیند کسب وکار با کمک اطالعات مکان محور

 بهزاد کهورزاده، محمد زارعی)شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان(

 یادداشت3
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  0/3/0031شنبه  پنج

 برداری راه حل های نوین نقشه

 سالن خلیج فارس ساختمان مرکزی 01:51-13:11

33302-33333 
 RTK/PPKپهپاد نقشه برداری بال ثابت 

 (NPR)شرکت مهدی برومند

73303-33302 
 GeoSLAMاسکنر لیزری دستی 

 (NPRمهدی برومند)شرکت 

 پذیرایی 73303-73303

 یادداشت3
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  0/3/0031شنبه  پنج

 صنعت و انرژی

 آموزشکده نقشه برداری 05:01-13:11

33303-33333 

ارائه پروسه کامل خدمات مشترکین برق اعم از فروش انشعاب، فروش 

های پایه  روزرسانی همزمان نقشه محور و به انرژی و ... به صورت مکان

 توزیع
 روحبخش)شرکت توزیع برق شهرستان مشهد(

73333- 33303 

در دو   National Gridملی سازی سیستم کدگذاری گرید  تجربه پیاده

 افزاری و کاربردی شرکت توزیع برق )اراک و اصفهان( از منظر نرم
 فردنکویی، یوسفی

73303-73333 

های اجتماعی برای اسکان های مبتنی بر ریزشبکهیابی کمپمکان

  GISآوارگان در شرایط وقوع بحران با استفاده از 
 رضا زاده)شرکت توزیع برق تهران بزرگ(

 پذیرایی 73303-73303

77373-73303 

افزارهای کاربردی  و نرم سیستم اطالعات مکانی  های ارتباط بین چالش

و  CIM ،IECهای توزیع برق و بررسی استانداردهای ارتباطی  در شرکت

 دستورالعمل های ارتباط بین نرم افزارهای توزیع
 سید محسن بنی فاطمه)شرکت توانیر(

77303-77373 

خاموشی و راهبری شبکه با استفاده از فنآوری اطالعات مکانی  مدیریت

 در شرکت توزیع برق
 دریجانی، فخرآبادی)شرکت توزیع برق جنوب کرمان(

70373-77303 
 مهندسی رودخانه ها و سواحل آب کشور WEB GISسامانه 

 ابراهیم امیدی، حامدعاشوری، محمدعلی حائری)شرکت مدیریت منابع آب ایران(

 نماز و ناهار 70303 - 70333

یادداشت3
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پنجمین همایش و نمااگشیه ملی ژئوماتیک آنیی اختتامیه  
سومین همایش ملی مهندسی  و   31بیست و 

کانی  فناوری اطالعات م
 71303الی   72303ساعت   -7031آذر ماه  7شنبه پنج

 تیرسالن شهدای هفت -بیک  ساختمان شهید کمال -سازمان نقشه برداری کشور 

 کنندگان در سال  شهدای مفت تیر استقرار شرکت 72303 - 72302

72322 - 72302 
 تالوت آیاتا از کالم ا... مجید

 سرود همهوری اسالما ایران

 گزارش دبیرممایع و نمایشگاه، دکتر همور 72322 - 70373

70323 - 70373 

 کییدیسننرانا 

 شفیعا مهندسی برداری کشور، آقاسننرانا ریاست سازمان نقشه

-سننرانا ریاست دانشگاه صنعتا شواهه نصیرالدی  طوسا، آقای دکتر شاکا

 صدیق

71303- 70323 

 برداریکسوتان مهندسا نقشهتقدیر از پیع -

 امدای لوح تقدیر به مقاالت شفاما برتر -

 31مای برگزیده نمایشگاه میا امدای لوح تقدیر به غرفه -

ممایع و نمایشگاه  ی و مسئوالن اهرایا برگزاری دامبرامضای شورای ر تقدیر از -

 31میا 
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پنجمین همایش و نمااگشیه ملی ژئوماتیک و  ی دراهبر  شورای
 بیست و 

کانی  سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطالعات م

 
 

 شفیعی مسعود مهندس آقای کشور3 بردارینقشه سازمان رئیس -

 صدیقخاکی علی دکتر آقای طوسی3 یننصیرالد خواجه صنعتی دانشگاه رئیس -

 کشور( برداری نقشه سازمان) جمور یحیی دکتر آقای 3نمایشگاه و همایش دبیر -

 طوسی( نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه) زوجولدان محمدجواد دکتر آقای 3همایش دبیرعلمی -

 3کشور یبردارنقشه سازمان الملل بین های همکاری و عمومی روابط ،ریاست حوزه مدیرکل -

 وزیری نسرین خانم

 کشور( بردارینقشه سازمان) بکتاش پیمان مهندس آقای 3نمایشگاه و همایش دبیراجرایی -

 طالعی محمد دکتر آقای 3طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی معاون -

 پسندیده نوشین خانم 3کشور بردارینقشه سازمان پشتیبانی و مالی ،اداری معاون -

 رحمانی الهحبیب آقای 3هادستگاه امور هماهنگی و ریزیبرنامه ،توسعه ریفناو معاون -

 دکتر آقای طوسی3 نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه بردارینقشه مهندسی دانشکده رئیس -

 حسینعلیمشهدی مسعود

 علی دکتر آقای 3طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی معاونت نماینده -

 محمدزاده

 صدیقی مرتضی دکتر آقای 3کشور بردارینقشه سازمان فنی معاونت نماینده -
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 اعضای کمیته علمی همایش
 زوجدبیر علمی همایش: دکتر محمد جواد ولدان

 پرهام پهلوانی جالل امینی محمدجواد ولدان زوج

 جالل کرمی سعید صادقیان محمدرضا مباشری

 رضا دالورمحمود مهدی مومنی محمودرضا صاحبی

 بهزاد وثوقی فرشید فرنود احمدی لی محمدزادهع

 حسینعلی  مسعود مشهدی عباس مالیان یاسر مقصودی

 ایرج جزیرئیان لکاصغر میالن مجید رحیم زادگان

 یزدان عامریان سرشتمحمد سعادت هومن لطیفی

 مهدی رئوفیان نائینی سلمان احمدی کاظم علوی پناه

 الیزایی  مهدی علیزادهمحمد مهدی حسنلو محمدرضا سراجیان

 سعید فرزانه علی اصغر آل شیخ علی اکبر متکان

 مهدی گلی محمدسعدی مسگری برات مجردی

 یحیی جمور محمد طالعی مهرداد جعفری سلیم

 حسین نهاوندچی محمد کریمی علیرضا قراگوزلو

 مهدی اسحاق محمدرضا ملک آبادیپرویز ضیائیان فیروز

 محمد باقربندی  صادقی نیارکی ابوالقاسم مربم دهقانی

 معصومه آمیغ پی رحیم علی عباسپور یوسف رضایی

 رضا نانکلیحمید فرید کریمی پور حسین عارفی

 پورعلی سلطان نجمه نیسانی سامانی حمید عبادی

 عبدالرضا سعادت غالمرضا فالحی مسعود ورشوساز

 مرتضی صدیقی علی جاویدانه مهدی مختارزاده

 علیرضا امیری سیمکوئی پورفرشاد حکیم نوه احدآبادیان علی حسینی

 فرخ توکلی مهدی نجفی علمداری علی شریفیمحمد
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 31و نمااگشیه  همایشاجرایی  کمیته  مسئوالن

 
 

 

 یحیی جموردبیر همایش و نمایشگاه : 

 نسرین وزیریسازمان :  های بین المللحوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری مدیرکل

 پیمان بکتاش: اجرایی همایش و نمایشگاه دبیر

 مصطفی اسفندیاری: معاون دبیر اجرایی همایش و نمایشگاه

 پورفرخ زینال: سازمان مدیرکل امور اداری و توسعه منابع انسانی

 زادهحمیدرضا تقیمدیرحراست سازمان: 

 علی محمدزادهنماینده معاونت پژوهشی دانشگاه: 

 مرتضی صدیقی نماینده معاونت فنی سازمان:
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 31و نمااگشیه  همایشاجرایی   مسئوالنساری 

 
 

 

 حسین زرندی :دبیرخانه همایش و نمایشگاه مسئول

 ناصر جوادی، فسانه سپاسیانمریم صادقی، : و سایر امور دبیرخانه همایش امور مدعوین ینمسئول

 احید نعیمیطراح و مدیرسایت همایش: 

 علیرضا پیرمرادی :شیی آموزها کارگاهبرگزاری  مسئول

 صادقی نائینیعلی ، زادهغالمرضا کریمهمایش:  های  میزگردان دبیر

 مریم صادقیمسئول اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها: 

 مسعود احمدی: انتشاراتمسئول تبلیغات و 

 بهمن غالمرضازادهمسئول سمعی و بصری: 

 لحسینیامرتضی نحویمسئول مکاتبات و مراسالت دبیرخانه ای: 

 عزیز کبریادار: نمایشگاهمسئول 

 مهدی مظاهریمسئول تدارکات: 

 رحمانلوفیروزه امینمسئول هماهنگی های دفتر ریاست: 

 حامد مرادیان تیر:سالن شهدای هفت مسئول

 الحسینیمرتضی نحوی سالن خلیج فارس: مسئول

 ناصر جوادی سالن جلسات ساختمان ریاست: مسئول

 فرخنده رفانی پوستری:االت ارایه مقسالن  مسئول
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کاران  و دست اندرکاران ربپایی ساری   31و نمااگشیه  ملی  همایش   هم

 
 

  همکاران همایش:

 فاطمه اسدی، ،شادی بیات ،سعید جوانمرد جواد هاشمی، مهر،صدیقه مقدمی، فاطمه عمادیان غفار،زهرا نجات

 فریبرز حیدری  سمیرا رازی، اری،مهدی بختی ،فاطمه صباحیراد، مرجان عظیمی

 توسلی، حمیدرضا بیاتزاده، مهدی بیات، مراد عباسپیام اسکویی همکاران نمایشگاه:

 فاطمه وفاجو امور تایپ و مکاتبات اداری:

 مهسا هاشمی همکار واحد سمعی و بصری:

 عطوفی امین :خدمات عمومیرئیس اداره 

 علیرضا طیار رئیس اداره چاپ و انتشارات:

 بین المللهای همکاریحوزه ریاست، روابط عمومی و 

 حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی

 حوزه معاونت فنی

 مدیریت حراست

 اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی

 اداره کل ذیحسابی و امورمالی

 مدیریت کارتوگرافی

 مدیریت خدمات فنی

 برداریآموزشکده نقشه

 اداره چاپ و انتشارات

 اداره دبیرخانه

 اداره تدارکات و سفارشات خارجی

 اداره نظارت بر امور عمرانی

 اداره خدمات عمومی

 اداره ترابری

 مخابرات
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 همایش حامیان 

 

 


