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فرم مشخصات 

:مشخصات فردي
اله ههوجی:نام پدرعسکري:نام خانوادگیقاسم  :نام

30/06/1359:تاریخ تولدبردسکن :محل تولد392:شماره شناسنامه
5729362171:کد ملیاسالم:مذهبمذکر  :جنسیت

02325235314: تلفن محل کار09128979193:موبایل
)اریاستاد( یات علمیعضو ه: ن دانشگاه دامغان                        سمتیدانشکده علوم زم: محل خدمت

پسر            دختر:   متاهل              مجرد                        درصورت تاهل تعداد فرزندان:وضعیت تاهل
مشمول            معاف              معافیت تحصیلی               پایان خدمت:وضیت نظام وظیفه

:وضعیت تحصیلی
قید گرددمدارج تحصیلی به ترتیب از مقاطع باال به پائین

رشته مقطع تحصیلی
نوع گرایشتحصیلی

دانشگاه
نام دانشگاه 
محل تحصیل

شهر محل 
تحصیل

سال کشور
ورود

سال 
معدل فراغت

و یکارتوگرافيدکتر
ســـــــتم یس

اطالعــــــات 
)GIS(یمکان

Liaoningیمل-
Technical

University

Fuxinاز 899294.5نیچ
100

زیســــت شناسیزمینکارشناسی ارشد
محیطی

ــنعتی سراسري صـــــ
شاهرود

828517.43رانیاشاهرود

ــی سراسري-شناسیزمینکارشناسی فردوســــ
مشهد

788214.31رانیامشهد

فارغ التحصیلدانشجو     : وضعیت

:تجربیات
.اگر در سازمان یا موسسه اي سابقه ي فعالیت دارید در این قسمت درج کنید

یا نام شرکت
موسسه

نشانی موسسهتاریخ پایانتاریخ شروع
شرحیا شرکت

خ -میـدان آزادي -تهران12/833/85سازمان هواشناسی
معراج

تحـت عنـوان   "اجراي موضـوع پایـان نامـه    
پیش بینی زلزله با استفاده از پیش نشـانگر  

"هاي هواشناسی و سنجش از دور در ایران
خ -میـدان آزادي -تهران12/833/85سازمان هواشناسی

معراج
استخراج اب قابل بارش بـه  پژوهشیهمکار 

کمک تصاویر ماهواره اي
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ــنعتی   ــگاه ص دانش
شاهرود

همکاري در آموزش نرم افزار هاي تخصصی بلوار دانشگاه-شاهرود6/836/85
GISو مسئول آزمایشگاه سنجش از دور و 

سال2دانشکده علوم زمین به مدت 
ــگاه  ــنعتی دانش ص

شریف
همکاري با تیم پیش بینـی زلزلـه دانشـگاه    خ آزادي -تهران8486

صنعتی شریف
پزوهشــــــــــگاه 

هواشناسی
خ -میـدان آزادي -تهران8687

معراج
همکار پژوهشی طرح پیش بینی سیالبهاي 
استان گلستان  به کمک دا ه هاي مـاهواره  

GISو اي

ســازمان ITمرکــز 
)کارمند(هواشناسی

خ -میـدان آزادي -تهران8688
معراج

کار گروه سنجش از دورکارشناس

پزوهشــــــــــگاه 
هواشناسی

خ -میـدان آزادي -تهران8889
معراج

عملکــرد یابیــطــرح ازرزهمکــار پژوهشــی
گندم در استان اصفهان

وزارت راه -قایخ آفر-تهران8889يوزارت راه و ترابر
يو ترابر

ت شـن و ماسـه   یـ طرح تثبیهمکار پژوهش
روانيها

نیدانشکده علوم زمیات علمیعضو هم دانشگاه-دامغان9296دانشگاه دامغان

I'm participated in 5 projects from The National Science Foundation of China
(41271435, ¥750,000.00), The National Science Foundation of China (41301479,
¥250,000.00), The Open Research Fund of Key Laboratory of Digital Earth Science,
Center for Earth Observation and Digital Earth, Chinese Academy of Sciences
(2012LDE013, ¥30,000.00), The Open Research Fund of Key Laboratory of Marine
Spill Oil Identification and Damage Assessment Technology, Sate Oceanic
Administration People’s Republic of China (201211, ¥40,000.00), and The Open Fund
Program of National Engineering Research Center of Surveying and Mapping
(K201204, ¥40,000.00), respectively

:زبانهاي خارجیآشنائی به
.ضعیف قید گردد/ متوسط/ خوب/ مبزان مهارت بر حسب درجه عالی

آلمانیفرانسهانگلیسینام زبان
IELTSدرجه مهارت در مکالمه

IELTSدرجه مهارت در ترجمه

IELTSدرجه مهارت در نگارش

.ضعیف قید گردد/ متوسط/ خوب/ عالیمبزان مهارت بر حسب درجه :آشنائی با نرم افزارهاي کامپیوتري
:نرم افزارهاي عمومی

Microsoft Office: Word: عالی Excel: عالی Power point: عالی
:نرم افزارهاي تخصصی

Adobe Photoshop: خوب Auto Cad: خوب , Geomatica: خوب
GIS and RS  software:          Erdas: متوسط- Matlab: خوب ArcGIS: خوب
Origin: خوب                     ENVI  and  IDL: عالی SQL Server : متوسط  
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:عامليستم هایس
Windows ( 98, xp, 7, vista): یعال
Linux: خوب

:سوابق علمی
اگر در دوره علمی خاصی شرکت کرده اید یا مهارت خاصی دارید و یا مقاله و کتابی چاپ نموده ایـد در ایـن قسـمت یادداشـت     

.نمائید
توضیحاتنوع سابقۀ علمی

Journal of the Indian Society of
Remote Sensing, Volume 41, Issue 3
, pp 509-521

Automatic Determination of Number of Homogenous
Regions in SAR Images Utilizing Splitting and Merging
Based on a Reversible Jump MCMC Algorithm

شده براي ژورنال فیزیک زمـین  چاپمقاله 
فضاو

23قبل از زلزله ) TIR(بررسی آنومالی هاي مادون قرمز حرارتی 
راور کرمان1383مهر ماه 

محاسبه آب قابل بارش رادیوساوند با استفاده از داده هاي ماهواره قات آبیمقاله چاپ شده مجله تحق
در جو گرگانرودMODISاي 

ــ  ــه چــاپ شــده در فصــلنامه علم –یمقال
)ISC(نیزمیپژوهش

ــ ــرزه خیبررسـ ــلـ ــو تهيزیـ ــه طیـ ــه روش  یـ ــخ بـ ف پاسـ
روگاه منتظر قائمیدر نیاحتماالت

يمجلـھ علمـدرمقاله چاپ شـده  
ھیعلوم پايپژوھش

يک هایخطواره ها با تکنیز طولیک و آنالیاستخراج اتومات
GISسنجش از دور و 

و جهـــانی فضـــاارائـــه مقالـــه در روز 
یدر پژوهشکده هواشناسهواشناسی 

پیش بینی زلزله با استفاده از پیش نشانگر هاي : عنوانتحت
هواشناسی و سنجش از دور در ایران

ارائه مقاله در بیست و چهارمین گردهمایی 
1384علوم زمین در سال 

پیش بینی زلزله در ایران با بهره گیري از باند هاي : تحت عنوان
.راور1383حرارتی تصاویر ماهواره اي ، مطالعه موردي زلزله 

SEE5ین المللـ یبارائه مقاله در کنفرانس

2005یدر م
راور1383بررسی آنومالی هاي حرارتی قبل از زلزله : تحت عنوان

ارائه مقاله در نهمین همایش انجمن زمـین  
2005شناسی ایران، آگوست 

زمین لرزه هاي القایی برخی سد هاي مهم ایران: تحت عنوان

Geomaticsدر کنفرانس ارائه مقاله کمک ایستگا بھTRMMاعتبار سنجی داده هاي ماهواره اي 87
GISههاي خودکار زمینی در محیط 

پذیرش مقاله در کنفرانس 
Sixth International Symposium On
Eastern Mediterranean Geology,April
2007

Earthquake prediction by using thermal infrared (TIR)
anomaly, case study on oct.15, 2004, Ravar earthquake(SE
Iran)

ــه  ــذیرش مقال ــخنران پ ــورت س در یبص
Acrs 2007کنفرانس 

Validation of estimated TRMM rainfall data by rain gauges in
iran
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2007نوامبر 

Acrs 2007پذیرش مقاله در کنفرانس 

2007نوامبر 
Determination of Total Precipitable Water using MODIS
Images and Radiosonde Data (Case study: Mehrabad station
in Tehran).

- ن یات در علوم زمیاضیکنفرانس کاربرد ر
93بهشت یارد18-رازیدانشگاه ش

ین شناسیهموژن زميه هاین نظارت نشده الییتع: تحت عنوان
ره یبا روش زنجيه سازیو شبير شدت راداریبه کمک تصاو

مارکوف
دانشگاه تهران و - GI Researchکنفرانس 

ISPRS Archiveچاپ شده در   

15-17 November, 2014

An Adaptive Polygonal Centroidal Voronoi Tessellation
Algorithm For Segmentation of Noisy SAR Images

و 1، ین شناسیزمیش ملیهمان یهشتم
ام نور مرکز اراك،یآبان ماه، دانشگاه پ2

يخطواره هاییو شناسايبارز سازيک هایبر تکنيمرور
لند ستير ماهواره ایبا استفاده از تصاويساختار

ن، یوتر در علوم زمیش کاربرد کامپیهما
،يد9. ین شناسیسازمان زم

منطقه الله زاراستان کرمان با یدگرسانيهاله هایل کمیتحل
ASTERير ماهواره ایو پردازش تصاویدانیاستفاده از مطالعه م

4و 3ران، یاین شناسیش انجمن زمیهما
.ت مدرسی، دانشگاه تذب93ماه يد

ن ییر استر جهت تعیتصاويبرویفیطیختگیاعمال روش نا آم
قلعه یمحدوده معدنیرسيهایکانیع مکانیو توزینسبیفراوان

یچاه موس- کفتران
9ن،یوتر در علوم زمیش کاربرد کامپیهما

و ین شناسی، سازمان زم93ما يد
کشور  یاکتشاف معدن

یدگر سانيپهنه هاییجهت شناساASTERر یپردازش تصاو
منطقه کالته، جنوب دامغان

و 1، ین شناسیزمیش ملین همایهشتم
ام نور مرکز اراك  یپ، دانشگاه 93آبان ماه 2

يخطواره هاییو شناسايبارز سازيک هایبر تکنيمرور
)+ETM(7لندست ير ماهواره ایبا استفاده از تصاويساختار

يو راههایبحران کم آبیش ملین همایاول
ام نور کبودراهنگ، یبرون رفت،دانشگاه پ

94ور یشهر27و 26

رنده یآب قابل بارش زا با استفاده از گيریدر اندازه گیافتیره
و گمانهیراديو داده هاGPSيها

Journal of Indian Society of Remote Sensingیمقاله معتبر  بین الملليداور

ییایجغرافيپژوهشهایمقاله داخليداور
منابع آب و یلیتحل- یپژوهشین المللیبیکیه الکترونینشریمقاله داخليداور

توسعه

ن یمقالھ معتبر بيداور
يالملل

International Agrophysics

نیدانش زميمجله پژوهشهایمقاله داخليداور
ن یمقالھ معتبر بيداور

يالملل
Journal of Applied Remote Sensing
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:یافتخارات علم
حاتیتوضعنوان

در رشته يدوره دکتریلیافت بورس کامل تحصیدریلیبورس تحص
سال3ن به مدت یاز کشور چGISسنجش از دور و 

يآموخته ممتاز دوره دکترافت عنوان دانشیدردانش آموخته ممتاز
یک دانشگاه صنعتیژئوماتیده مهندسکدانش

نینگ چیااونیل


