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 تحصیالت 

 
 تهرانکده فنی دانشگاه دانشفتوگرامتری / گرایش  –ارشد مهندسی نقشه برداری کارشناسی 

 وضوع پایان نامه کارشناسی ارشد :م

 «فتوگرامتری برد کوتاه  تصویربرداری سنجی کامال خودکار به روشجابجایی» 

 دکتر محمدعلی شریفی –اساتید راهنما : دکتر محمد سعادت سرشت 
 

 

 سوابق تدریس

 
  هنرمدرس دروس نقشه برداری و فتوگرامتری در دانشگاه 

 مدرس دروس تخصصی نقشه برداری موسسه آموزش عالی آپادانا 

  مدرس نرم افزارهای نقشه برداری در موسسه مدیریت صنعتی 

 اولین مدرس دوره آموزشی نقشه برداری با پهپاد در کشور 

 مبتکر پکیج آموزش غیرحضوری نقشه برداری با پهپاد 

 از علم تا عمل غیرحضوری فتوگرامتری برد کوتاه، مبتکر پکیج آموزش 

  کارگاه آموزشی در زمینه فتوگرامتری برد کوتاه و پهپاد فتوگرامتری در سازمان نقشه برداری کشور 4برگزاری 

  فتوگرامتری در سازمان نقشه برداری شمال شرق )مشهد( سمینار آموزشی درسخنرانی 

  در همایش سنجش از دور در دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمانسخنرانی 

  در سراسر ایران )تهران، کرمان، شیراز،  رد کوتاهدوره حضوری آموزش نقشه برداری با پهپاد و فتوگرامتری ب 30برگزاری بیش از

 اصفهان، مشهد، قزوین و...(

 برگزاری دوره آموزشی نقشه برداری با پهپاد در شرکت گاز قزوین 

  مولتی فرکانس در تبریز گیرنده هایبرگزاری سمینار آشنایی با پهپاد و همچنین 

  تانمولتی فرکانس در شرکت گاز لرس گیرنده هایبرگزاری دوره آموزشی 

  منابع طبیعی استان گرگان سازمانکانس در مولتی فر گیرنده هایبرگزاری دوره آموزشی 

  برگزاری کارگاه آشنایی با فتوگرامتری برد کوتاه در سازمان قطارشهری شیراز 

 شرکت مشاور 10 ره و برگزاری دوره های آموزشی درمشاو 

  دانشگاه آپادانا شیرازتدریس پهپاد فتوگرامتری در دو دوره اردوی کارورزی دانشجویان 

 تدریس پهپاد فتوگرامتری در اردوی کارورزی دانشجویان دانشگاه تفرش 
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 مسئولیت و عضویت ها
 

  نقشه برداری زمینی( 1مشاور فتوگرامتری شرکت مهندسین مشاور سیروان )رتبه 

  فرابرد فرانمای آسمان"مشاور فتوگرامتری شرکت تولید پهپادهای غیرنظامی" 

  همافن سامانه  فتوگرامتری شرکتمشاور 

  راه آهن( 1راهیاب بهینه )رتبه مهندسین مشاور مشاور شرکت 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان عضو حقیقی و دارای پروانه اشتغال به کار در 

 ناظر نقشه برداری و عضو دفتر تفکیک آپارتمان ها 
 

 حوزه پهپاد فتوگرامتری در  بخشی از تجارب تخصصی
 

  با همکاری شرکت  هکتار 5000مختلف در شهرهای کرمان، یزد، دماوند، سمنان، زنجان و ... به سعت تهیه نقشه از معادن

 مهندسین مشاور سیروان و شرکت همافن سامانه

  شاهدیه یزد،  ت و ابریشم اصفهان، آهنشهر بافق،تهیه نقشه های شهری از شهرستان های گلدشتصویربرداری هوایی جهت

 با همکاری شرکت همافن سامانه هکتار 10000و ... به وسعت جمعا  ودگاه آبادان، یاسوج، فرخرمشهر، باشت

  هکتار )کارفرما شرکت دستور نوین( 9000تصویربرداری هوایی از دشت ورامین به وسعت 

  با همکاری شرکت مهندسین مشاور سیروان هزار هکتار20تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور به وسعت 

 ...هکتار 1500به وسعت  تهیه نقشه های طرح هادی روستایی در سمنان، فارس، اصفهان و 

  کیلومتر در شهرستان قم )کارفرما آقای دکتر جعفری به نمایندگی  1کیلومتر و عرض  70تصویربرداری هوایی از مسیر به طول

 از وزارت راه و شهرسازی(

 متر  200کیلومتر و عرض  280رداری هوایی جهت پیاده سازی خط لوله در رفسنجان به طول تصویرب 

  کیلومتر و باند  100تهیه نقشه های راه روستایی و بین شهری در شهرستان های نورآباد ممسنی، فیروزآباد و آبدانان به طول

 متر    200

 ن کردستان و کرمانشاه بوسیله پهپادتهیه مدل سه بعدی از روستاهای موچش و کامیاران در استا 

 تهیه مدل سه بعدی ارگ تاریخی بم بوسیله پهپاد و فتوگرامتری بردکوتاه 

  انجام کالیبراسیون دقیق در بخشی از خط تولید شرکت فوالد مبارکه اصفهان بروش فتوگرامتری برد کوتاه 

 )تهیه نقشه از شهر تاریخی سمیران )منجیل 

  شاخص تاریخی نظیر نقش رستم، نقش رجب، تنگ چوگان و ... بوسیله فتوگرامتری برد کوتاهمستندنگاری چندین اثر 

 مستندنگاری کاوش های باستان شناسی در محوطه تاریخی تخت سلیمان به روش فتوگرامتری 

 تهیه مدل سه بعدی از منطقه بام بستک در شهرستان بستگ بوسیله پهپاد 

 شهرستان آوج / استان قزوین –وقلوی خرقان برداشت و مدلسازی سه بعدی برج های د 

 .و.. 
 

 حوزه نقشه برداری زمینیدر  بخشی از تجارب تخصصی
 

 شیراز  -مسئول اکیپ نقشه برداری در پروژه برداشت اتوبان بزرگ چمران 

 محوطه شهر تاریخی سمیران / منجیل مستندنگاری 

  برنامه ریز، پردازشگر و اپراتورGPS  زابل -شهر سوختهدر پروژه ثبت جهانی محوطه تاریخی 

 زنجان -مدلسازی تزئینات داخلی و بنای مسجد جامع شهر سجاس 

  زنجان –مدلسازی تزئینات و فضای داخلی مسجد روستای گالبر 

 .پیاده سازی شهرک صنعتی در روستای معلم کالیه شهرستان قزوین 

  تهران -اپراتور نقشه برداری در برداشت مجتمع بزرگ تجاری تیراژه 
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 ی تخصصی توانمندی ها
 

 مسلط به امور تصویربرداری هوایی و تهیه نقشه با استفاده از پهپاد فتوگرامتری 

 مشاوره تخصصی به شرکت ها جهت راه اندازی سامانه پهپاد فتوگرامتری 

 با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه ی تاریخیاشیاء و بناها دقیق و مستندنگاری مدلسازی 

 استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه جابجایی سنجی بناها و تعیین احجام با 

 محقق در زمینه پردازش تصاویر رقومی 

 ... مسلط به دوربین های نقشه برداری ازقبیل توتال استیشن، تئودولیت، نیوو و 

  مسلط به برنامه نویسی در محیط برنامه نویسیMatLab 

  مسلط به نرم افزارهای نقشه برداری و طراحی مسیر نظیرAutoCad Land, AutoCAd  وCivil 3D 

  برداشت با برنامه ریزی و مسلط بهGPS  ایستگاهیهای 

  آشنایی کامل با پردازش داده هایGPS  توسط نرم افزارهایGNSS  وLeica Geo Office 

 سه بعدی نظیر مدلسازی  هایمسلط به نرم افزارAgiSoft PhotoScan ،Pix4dmapper، Context Capture ... و  

  افزارهای پردازش تصاویر رقومی نظیر آشنایی با نرمENVI  وERDAS  

  آشنایی با نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیاییArcGIS  

  مسلط به نرم افزار طراحی و مدلسازی سه بعدیSketchup 

  تدریس نرم افزارهایAutoCad Land, LGO, ENVI, ERDAS, Matlab 

 صحبت کردن: متوسط –: خوب  روخوانیو  آشنایی با زبان انگلیسی :   ترجمه 
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