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 زبانهای خارجی :

  انگليسی : محاوره و نوشتن

  فرانسه : محاوره و نوشتن

 تحصيالت :

    بروک (کانادا)ردکترا در رشته سنجش از دور از دانشگاه ش

  ترال (کانادا)مون در از دانشگاه کبک GISدر رشته سنجش از دور و  ارشناسی ارشدک

  کارشناسی در رشته مهندسی نقشه برداری از دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی (تهران)

  تجارب تخصصی :

  :و فناوری پيشرفته (کرمان) تحصيالت تکميلی صنعتیدانشگاه 

 مين شناسی و هيات مديره انجمنعضو موسسين انجمن سنجش از دور ز 
 مدير عامل شرکت دانش بنيان مهندسين مشاور سورگان پارسه 
 مدير گروه مهندسی سنجش از دور 
  رئيس دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری  
  ،پردازش تصاوير رقومی، تدريس دروس در مقطع کارشناسی ارشد: فيزيک سنجش از دور

، سنجش از دور کاربردی، نقشه برداری ، سمينار،)GIS( سيستمهای اطالعات جغرافيايی
  )GPS)، ژئودزی ماهواره ای (DTMهيدروگرافی، زبان تخصصی، مدلسازی رقومی زمين (

 پروژه پايان نامه کارشناسی ارشد ٣٠بيش از  راهنمايی  
  ي المللي علوم وتكنولوژمركزبين ،زلزله کيناميودئژ و یشناس زلزلهمدير اجرائی اولين کنفرانس

 كرمان -١٣٨٨اسفند  ۵تا  ۴پيشرفته و علوم محيطي 
 
 بروک :ردانشگاه ش

 Training  ،دانشجويان در زمينه سنجش از دورGIS ومتری رادارفررتنيو ا 
  مسئول شبکه و طراحweb  در دفتر دانشجويانGraduate  سال ۵/١مدت به 
 : تدريس دروس  

Geographic Information System (Geo 438) 

Cartography and Geomatics (Geo 102)  

  همکاری در دروس ذيل با عنوانTA   
Climatology Elements (Geo101) 

Advanced Climatology and Hydrometeorology (Geo 415) 

    

  رال:تمون کبک در دانشگاه

 درس در  همکاریImage Processing  به عنوانTA  
  ايجادData Base رالتک در مونباه کبرای دپارتمان جغرافی دانشگ 



  

  شرکت آسفيج :

 مسئول گروه نقشه برداری زمينی 
 طراحی راه و محاسبه پروفيلهای طولی و عرضی 
 گرافی (برداشت و ترسيم)تهيه نقشه های توپو 
 پياده کردن مسير راه 
  مسير رودخانه به سمت زمينهای کشاورزی در مرز ايران و عراق تغييرايجاد نقشه  

 

  دوره های تحقيقاتی :

  بروک :ردانشگاه ش

 تز دکترا با استفاده از عکسهای رادار که  ردNASA  وJPL هژتحت عنوان پرو Cold Land 
Process Experiment (CLPX) ايجاد  جهتترفرومتری رادار در نيدر اختيار ما گذاشت از ا

د در موجو فشد تا تاثير بر سعه دادهواستفاده شد و متدی در آن ت (DEM)مدل سه بعدی زمينی 
. اين تز در دو تفاده از اختالف فاز محاسبه گرددآمريکا با اس کلرادوروی مدل توپوگرافی منطقه 

 (SRTM) ل رادارت. به عالوه در بخش تجربی از عکسهای شاانجام شدتئوری و تجربی بخش 
 .گرديده است مقايسهنيز با بخش اول  آن نتايجمربوط به شمال کانادا استفاده گرديد و 

 
 وراديومتر رتپکاس سنجنده ه تحقيقاتی باژپروASD ناشی از گياهان  برای بررسی تاثير انعکاس

 .هواره در زمانهای مختلفما روی سنسورهایبر شناور در سطح درياچه ها 
 

  پروژه تحقيقاتی در زمينه ترکيب دادهایGeospatial اتوماتيزه کردنا دادهای توصيفی برای ب 
  (Emergency Geomatic)روک برسيستم اورژانس در شهر ش

  

  رال:تدانشگاه کبک در مون

  در بخش  تزپروژهVisible  وارهماه تصاويراز  وبوده SPOT تصاوير. از اين استفاده شده است 
الزمه اين پروژه  و برای تخمين جمعيت يک شهر در کشورهای در حال توسعه استفاده شده

 .می باشد GISيستم در يک س آماریتصاوير و ادغام اطالعات  پردازش
  ماتيک مربوط به کشور ايران برای هر استانتپروژه ايجاد نقشه های. 
  تصاوير ماهواره  طبقه بندیو پردازشLandsat (TM)  مربوط به منطقهCharlevoix  و

 .برای ايجاد نقشه های مختلف Vectorو  Rasterهای ه ترکيب داد
  استفاده از متدTexture  تصاوير های کشاورزی متفاوت با استفاده از زمين طبقه بندیبرایTM 

  Landsatماهواره 
  رادار برای تخمين عمر يخچالها در مناطق شمالی داده هایاستفاده از  

  

  دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی :

 ايجاد نقشه های توپوگرافی در غرب تهران 
  ٢و درجه  ١انجام عمليات ترازيابی درجه 
 در شهر زنجان به آن و محاسبات مربوط ٢درجه  دزیژئو عمليات ايجاد شبکه 
 با استفاده از مختصات  تعيينGlobal Positioning System 
  برای کنترل جابجايی سد کرج ١درجه  يابیانجام عمليات تراز 
  روگرافی سد کرج برای انجام عمليات رسوب زدايیيده نقشهتهيه 
  و دپوو محاسبات برداشت  مسيرطراحی  

  

  



  

  :چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی التمقا
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 توسعه و ارزيابی يک الگوريتم کاهش نوفه به  )١٣٩٧سعيد همايونی ( ،یلياسماع علي ،یزار لهال احسان

 ،نشريه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری ،منظور بهبود کارايی و دقت طبقه بندی تصاوير فراطيفی
 پذيرفته شده، مهفت سال

 به منظور پوشش  یبيروش ترک کيارائه  )١٣٩٧( یلياسماع علي فريد کريمی پور، ،مرجان قنبری
، هفتمسال  ،نشريه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری ،ميس¬یشبکه حسگر ب در شده جاديا یها¬حفره

 پذيرفته شده
  مكاني اطالعات سيستم يك سازي پياده و احيطر )١٣٩۵( علی اسماعيلی، محمدرضا ملك ، حميد باقري 

 .١٠۴-٩١، ص ١٠شماره  ،مديريت بحرانپژوهشی  علمی  نشريه، شهري گاز شبكه براي گستر مردم
 امالك گذاري ارزش براي مكاني مدل يك ارائه)، ١٣٩۵( علی اسماعيلی، جواد سالجقه، فرشاد حکيم پور 

 ،نشريه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری ،محور- داده چندمعياره گيري تصميم روشهاي بر مبتني
  .٢١٣-١٩٩، ص. ١، شماره ششمسال 

 بافت آگاه در   سيستم يك سازي پياده و طراحي )١٣٩۵( علی اسماعيلی، محمدرضا ملك، فرزاد فروزانی
، ٩٩اره ، شم٢۵جلد ، اطالعات جغرافيايی (سپهر)مجله علمی پژوهشی ، مديريت امداد شبکه های توزيع برق

 .٦٩-٥٩ص. 
  ،شبكه در شخصي شهري برون سفرهاي طراحي )،١٣٩۴( علي اسماعيليعلي عزيزي، فريد کريمي پور 

، ص. ٢، شماره هفتمسال ، نقل و حمل مهندسيفصلنامه علمی پژوهشی ، وراثتي الگوريتم با ونقل حمل هاي
٢٧٦-٢٦٣. 

  سيستم يك سازي پياده و طراحي )١٣٩٤(نژاد  قدسي مهديه ،علی اسماعيلی، محمدرضا ملك ، حميد باقري 
جلد  ،اطالعات جغرافيايی (سپهر)مجله علمی پژوهشی ، شهري آب شبكه براي گستر مردم مكاني اطالعات

 .١٦-٥، ص. ٩۵، شماره ٢۴
  ،پوشش ينقشه دقت بهبود جهت الگوريتمي يارائه)، ١٣٩۴( مريم دهقانی ، علی اسماعيلیسجاد باصری نام 

، شماره سوم، سال مكاني اطالعات فناوري مهندسيپژوهشی نشريه علمی  ،موديس تصاوير از ستفادها با برف
 .٧٥-٦١، ص. ١

  ،بررسی جابجايی های پيش لرز گسل ١٣٩٣بهزاد زمانی ( علی اسماعيلی،احسان سعادت فر، مريم دهقانی (
سال دوم، شماره  پژوهشی رادار،مجله علمی ورزقان با استفاده از سری زمانی تداخل سنجی راداری،  -اهر

 .٢٠-١١ص. ، ۴
  ،تلفيق در سطح تصميم گيری ١٣٩٣، ساناز واجديان (علی اسماعيلیسميه محمودی، محمد رضا سراجيان ،(

نشريه علمی پژوهشی  ،ASTERدر آشکارسازهاي تغييرات فازي توسعه منطقه شهري با استفاده از تصاوير 
 .٢٤٣- ٢٣١، ص. ٢، شماره رمچهاسال ، علوم و فنون نقشه برداری

  ،تخمين ميزان کلروفيل ١٣٩٣، روشنك درويش زاده، فرزين ناصري (علي اسماعيليداود پناهي بروجنی ،(
سال ، نشريه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداریدر درختان پسته با استفاده از داده هاي فراطيفي، 

 .١٧٧- ١٦٧، ص. ٢، شماره چهارم



  ،قدرت با تصاوير از آمده بدست گياهي هايشاخص كارايي بررسي)، ١٣٩۴( اسماعيلی علیفرشيد عندليبی 
برداری و اطالعات نشريه علمی ترويجی مهندسی نقشه  ،گياه آب محتواي تخمين براي پايين مكاني تفكيك

 ١٦-١١، ص. ٢، شماره ششمسال ، مکانی
  ،ريزي مسير در شبکه هاي حمل ونقل )، برنامه ١٣٩٣( علي اسماعيليعلي عزيزي، فريد کريمي پور

سال چهارم، ، برداری و اطالعات مکانینشريه علمی ترويجی مهندسی نقشه چندساختي وابسته به زمان، 
 ٦١-٥١، ص. ٤شماره 

  ،مديريت کيفيت در داده های ١٣٩٢( علی اسماعيلیرويا اسماعيلی، فريد کريمی پور، فرزين ناصری ،(
برداری و اطالعات نشريه علمی ترويجی مهندسی نقشه  ،ربه کارب نيت و ارائه آمکانی مردم گستر: تعيين کيف

  ٦١-٥١، ص. ٤سال چهارم، شماره ، مکانی
  ،مدلسازی نايقينی مکانی در هوش محدوده ای،١٣٩١( علی اسماعيلیعلی اصغر رفيعی، محمد رضا ملک ،( 

  ٤٤-٣٧، ص. ١ال چهارم، شماره س، برداری و اطالعات مکانینشريه علمی ترويجی مهندسی نقشه 
 

  :و کنفرانس ها سمينارها در چاپ شده مقاالت
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 واقعيت افزوده و كاربرد آن در سيستمهاي اطالعات مكاني همه جا  )،١٣٩٦( یلياسماع یعل راد، انيمهد یعل
 بهمن. ٣٠، تهران، نسي برق و كامپيوتر و مكانيك ايراسومين كنفرانس ملي نواوري و تحقييق در مهند، آگاه

 ص تغيير كاربري زمين با نظارت بر رشد توسعه شهري و تشخي )،١٣٩٦( یلياسماع یعل ،حميد اشجعی
 یمل شيهما نيومچهارو ستيب ،و سيستم اطالعات جغرافيايي استان قم استفاده از تصاوير ماهوارهاي

 ارديبهشت. ٢٦و  ٢٥، تهران، ٩٦کيژئومات
 به يیا ماهواره ريتصاو در رنگ یشدگ اشباع زانيم یساز نهيبه )،١٣٩٥( یلياسماع یعل فوالدوند، احسان 

 یمل شيهما نيوسوم ستيب، ذرات تيجمع تميالگور از استفاده با ريتصاو در اتيجزئ صيشخت بهبود منظور
 ارديبهشت. ٢٠و  ١٩، تهران، ٩٥ کيژئومات

 سکير در بلندمدت عوامل یمکان عيتوز یبررس )،١٣٩٥( یناصر نيفرز ،یلياسماع یعل ،یليوک عبدهللا 
 کيژئومات یمل شيهما نيوسوم ستيب، ازدور جشسن یکهايتکن از استفاده با گلستان استان در یسوز آتش
 ارديبهشت. ٢٠و  ١٩تهران،  ،٩٥

 صيتشخ در دور از سنجش يیکارا زانيم یبررس )،١٣٩٥( یلياسماع یعل ،یجوانمرد یدريح یمصطف 
، ٩٥ کيژئومات یمل شيهما نيوسوم ستيب، زدي – چادرملو معدن یمورد مطالعه ، )تيمگنت( آهن دياکس

 ارديبهشت. ٢٠و  ١٩تهران، 
 خاک( تيبنتون يیشناسا جهت دور از سنجش عملکرد یبررس )،١٣٩٥( یلياسماع یعل راد، انيمهد یعل 

 یمل شيهما نيوسوم ستيب، نيقزو استان در واقع اقين و لکياردب یمعدن ی منطقه یمورد مطالعه) یصنعت
 ارديبهشت. ٢٠و  ١٩، تهران، ٩٥ کيژئومات



 با شدت کم یسوز آتش از پس زاگرس یها جنگل بيآس صيتشخ )،١٣٩٥( یلياسماع یعل ،یحامد عذرا 
 ٢٠و  ١٩، تهران، ٩٥ کيژئومات یمل شيهما نيوسوم ستيب، سيوماد TM لندست یها داده از استفاده

 ارديبهشت.
 با یريپورف مس يیزا یکان با مرتبط یها یدگرسان یآشکارساز )،١٣٩٥( یلياسماع یعل ،یلشگر رسول 

 ستيب،  )کرمان استان(بارز جبال یکوهها رفتيج شرق:یمورد مطالعه استر یا ماهواره ريتصاو از استفاده
 ارديبهشت. ٢٠و  ١٩تهران،  ،٩٥ کيژئومات یمل شيهما نيوسوم

 یها ستميس یزهايآنال از استفاده با یشهر یمکان رشد ینيب شيپ )،١٣٩٥( یلياسماع یعل ، اصل یوسفي حامد 
 یمل شيهما نيوسوم ستيب، مارکوف -خودکار یسلولها مدل و دور از نجشس یها داده و یمکان اطالعات

 ارديبهشت. ٢٠و  ١٩، تهران، ٩٥ کيژئومات
 خودکار یسلولها مدل از استفاده با اراک شهر یمکان رشد ینيب شيپ )،١٣٩٥( یلياسماع یعل ،یصفر ساجد 

 ديبهشت.ار ٢٠و  ١٩تهران،  ،٩٥ کيژئومات یمل شيهما نيوسوم ستيب، مارکوف –
 و دور از سنجش یها کيتکن از استفاده با یخشکسال شيپا )،١٣٩٥( یلياسماع یعل ،یگانيشا یمحمد ميابراه 

 ارديبهشت. ٢٠و  ١٩تهران،  ،٩٥ کيژئومات یمل شيهما نيوسوم ستيب،  )RAI( بارش یناهنجار شاخص
  ،زماني-مكاني كاوي داده از دهاستفا با ترافيكي الگوهاي بازشناسي)، ١٣٩٤( یلياسماع یعلسجاد عزيزی ،

 .٩٤دی  ٣٠و ٢٩، تهران، مكاني اطالعات فناوري مهندسي كنفرانس اولين
  ،از استفاده با كرمانشاه استان كشاورزي خشكسالي ارزيابي)، ١٣٩٤( یلياسماع یعلابراهيم محمدی شايگانی 

 اطالعات فناوري مهندسي انسكنفر اولين، هواشناسي هاي داده و تركيبي هاي شاخص اي، ماهواره تصاوير
 .٩٤دی  ٣٠و ٢٩، تهران، مكاني

  ،ي توده زيست برآورد هاي روش بر مروري) ١٣٩٤( ياسر مقصودي ،یلياسماع یعلنرگس السادات قياسی 
دی  ٣٠و ٢٩، تهران، مكاني اطالعات فناوري مهندسي كنفرانس اولين، راداري هاي داده از استفاده با جنگل

٩٤. 
 هاي نشاني مطابقت)، ١٣٩٤( یلياسماع یعلازی، فريد کريمی پور، فرشاد حکيم پور، سبحان آرين نم 

، مكاني اطالعات فناوري مهندسي كنفرانس اولين، كرمان شهر موردي مطالعه معنايي رويكرد با جايگزين
 .٩٤دی  ٣٠و ٢٩تهران، 

 درياچه ساحلي خط و مساحت تغييرات بررسي)، ١٣٩٤( یحسام رضا مسعود، یلياسماع یعل ،صحت یمهد 
 منابع كشاورزي، علوم ترويج و توسعه پژوهشي علمي كنگره دومين، اي تصاويرماهواره پردازش با اروميه
 .٩٤دی  ١٥تهران، ، ايران زيست محيط و طبيعي

  ،ريتصو از استفاده با وانيمر تيبار معدن يیشناسا)، ١٣٩٤( یلياسماع یعلعلی روزبان LANDSAT8 ،
 .٩٤ ارديبهشت، تهران، مايش ملی ژئوماتيکه و دومين بيست

  ،تميالگور سازي نهيبه)، ١٣٩٤( یلياسماع یعلعبذهللا وکيلی FCM ساز نهيبه تميالگور از استفاده با GSA 
، همايش ملی ژئوماتيک و دومين بيست، GEO Eye-١اي ماهواره ريتصاو از راه كياتومات استخراج براي

 .٩٤ ارديبهشتتهران، 
 با خشكسالي بيني پيش ،)١٣٩٣( اسماعيلي علي كرماني، رضا حسامي مسعود هنزايي، محمديمرتضي  سيد 

 آب بحران ملي همايش دومين، گيالن استان: مطالعه مورد منطقه اقليم جهاني مدلهاي خروجي از استفاده
 .٩٣شهريور  ١٩و ١٨شهر کرد ، )زيست محيط و آب اقليم، تغيير(

 ����� ��	�� ��� ������	
 OLI و ASTERی ها رسنجندهيتصاو کمك به آهن معادن ييشناسا، )١٣٩٣( 

 ٩٣ خرداد، تهران، همايش ملی ژئوماتيک و يکمين بيست  ،زرند آباد جالل: مطالعه مورد منطقه
 رسنجندهيتصو یبند طبقه بهبود)، ١٣٩٣ی (باقر ديحم ،یلياسماع یعل ،یصابر نيام ASTER از بااستفاده 

 ٩٣ خرداد، تهران، همايش ملی ژئوماتيک و يکمين بيست  ، GA و ACOی ها تميالگور
 ها كننده بندي طبقه و تجربي روشهاي مقايسه )،١٣٩٣( مجردي برات ،یاسماعيل علي ،یاالسالم شيخ وحيد 

همايش ملی  و يکمين بيست، MODIS سنجنده هاي داده از استفاده با غبار و گرد آشكارسازي براي
 ٩٣ خرداد، تهران، ژئوماتيک

 بر آهن معادن يیشناسا یبرا آمد کار و نينو یروش )،١٣٩٣( یباقر ديحم ،یلياسماع علي ،یزار هالل احسان 
همايش ملی  و يکمين بيست ،رفسنجان،کرمان شهرستان یمورد مطالعه یفيفراط ريتصاو از استفاده یمبنا

  ٩٣ خرداد، تهران، ژئوماتيک
  ش ترکيبي نوين در شناسايي معادن آهن با استفاد از داده هاَی)، رو١٣٩٢( علي اسماعيليام ،ناصری بسجاد 

، تهران، ، بيستمين همايش بين المللی ژئوماتيک)سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان بافق، يزد
 ٩٢ارديبهشت 

  ،بررسی نقش بارندگي بر رطوبت خاك با استفاده از شاخص)، ١٣٩٢( علي اسماعيليمهران ابراهيمی 
TVDI ،٩٢، تهران، ارديبهشت ين همايش بين المللی ژئوماتيکبيستم  



 بررسی روند تغييرات سطح آب درياچه اروميه و تاثيرات )، ١٣٩٢( ، علي اسماعيليمحمد شيخ االسالمی
بيستمين همايش بين المللی ، هر با استفاده از داده های ستجش از دورشآذر  زيست محيطی آن در شهرستان

 ٩٢شت تهران، ارديبه ژئوماتيک،
 تحليل تغييرات دمای سطحی گسل به عنوان پيش نشانگر)، ١٣٩٢( ، علي اسماعيليوحيد شيخ االسالمی ،

 ٩٢، تهران، ارديبهشت بيستمين همايش بين المللی ژئوماتيک
 های بندی تصاوير سنجندهروشی نوين برای بهبود طبقه )،١٣٩٢، زهرا توحيدی (، علي اسماعيليحميد باقری

TM  وASTER بيستمين همايش بين المللی های مختلفبندی آنها با روشٍتعيين صحت و ٍدقت طبقهو ،
 ٩٢ژئوماتيک، تهران، ارديبهشت

  مدلسازی  )،١٣٩٢( ، محمد علی رجبی، رضا خياط درستکار، نيما زرينی، علی اسماعيلیفرشته خومجيد
بيستمين همايش بين المللی  ،عصبیاتوماتای و شبکه  - ديناميکی رشد شهری با استفاده از تلفيق سلوالر 

  ٩٢، تهران، ارديبهشتژئوماتيک
  ،حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوريتم وراثتی و  )،١٣٩٢( علي اسماعيليعلی عزيزی، فريد کريمی پور

 ٩٢، تهران، ارديبهشت بيستمين همايش بين المللی ژئوماتيک، کنترل وفقی پارامترها با سيستم استنتاج فازی
 تخمين پارامترهای بيوشيميايی  )،١٣٩٢( فرزين ناصری، روشنک درويش زاده، ، علي اسماعيليود پناهیداو

 ٩٢، تهران، ارديبهشت ، بيستمين همايش بين المللی ژئوماتيکطيفیهای فرادرختان پسته با استفاده از داده
 و جمع آوری داده های ابر  طراحی )،١٣٩٢، فرزين ناصری (، علي اسماعيليحميد عبدالهی، سعيد همايونی

بيستمين همايش بين المللی  ،طيفی در محدوده طيف مرئی برای ارزيابی مدل اخطالط طيفی خطی
 ٩٢، تهران، ارديبهشت ژئوماتيک

  ،تعيين زير فضای سيگنال در  )،١٣٩٢، صفا خزايی (علي اسماعيليياسر برمکی کردکاليی، برات مجردی
 ٩٢، تهران، ارديبهشت بين المللی ژئوماتيک بيستمين همايش ،یتصاوير فراطيف

  ،با استفاده از الگريتم  حذف نويز از تصاوير رقومی )،١٣٩٢، احسان سعادت فر (علي اسماعيليمحمد باالنی
 ٩٢، تهران، ارديبهشت بيستمين همايش بين المللی ژئوماتيک ،منطق فازی

  ،ژی با استفاده از تصاوير فرا طيفی سنجنده تهيه نقشه ليتولو )،١٣٩٢( علي اسماعيليعليرضا شرفزاده
Hyperion ،٩٢، تهران، ارديبهشت بيستمين همايش بين المللی ژئوماتيک 

 بررسی روند توسعه زمين های تحت )، ١٣٩٢، مهدی هنرمند، حميد باقری (، علي اسماعيليزهرا توحيدی
(مطالعه موردی   MSS-Landsatو  Aster-Terraاز داده های سنجش از دور  کشت پسته با استفاده

 ٩٢، تهران، ارديبهشت بيستمين همايش بين المللی ژئوماتيک ،)شهرستان رفسنجان، استان کرمان
 کاربرد داده های ماهواره ای  )،١٣٩٢( ، علي اسماعيليفرزاد فروزانیMulti-Date  برای بررسی تاثيرات

بيستمين همايش ، )ن و تاالب گميشانمطالعه موردی خليج گرگا( زيست محيطی در تغييرات خطوط ساحلی
 ٩٢، تهران، ارديبهشت بين المللی ژئوماتيک

  ،مدل )، مدلسازي مکانيابی آب هاي زيرزمينی با استفاده از١٣٩٢، مهدي هنرمند (علی اسماعيلیاحمد پهلوان 
AHP  داده هاي سنجش از دور وGIS ،دومين کنفرانس بين المللی مدلسازی گياه، آب، خاک وهوا ،

 ، کرمان٩٢ارديبهشت 
 ترکيب آلگوريتم های مختلف آشکارسازی جهت )، ١٣٩٢(کاظم علوی پناه  د، سي، علی اسماعيلیفتاح حاتمی

، ٩٢، ارديبهشت ، دومين کنفرانس بين المللی مدلسازی گياه، آب، خاک وهوااستخراج تغييرات پوشش زمين
 کرمان

  ،کاربرد الگوريتم طبفه بندی )، ١٣٩٢(، سيذ کاظم علوی پناه علی اسماعيلیفتاح حاتمیSVM  بر روی
دومين کنفرانس بين المللی مدلسازی گياه، ، + برای جدا سازی کالسهای مشابه طيفیETMتصوير سنجنده 
 ، کرمان٩٢، ارديبهشت آب، خاک وهوا

  ،مدلسازي کيفيت آب هاي زير زمينی براي مصارف )، ١٣٩٢( علی اسماعيلیفروغ رستمی، مهري داوطلب
دومين کنفرانس بين المللی ، )GISو سيستم هاي اطالعات مکانی ( AHPکشاورزي با استفاده از روش 
 ، کرمان٩٢ارديبهشت  مدلسازی گياه، آب، خاک وهوا،

  ،شناسايی واحد های تبخيری مرتبط با کانسارسازی ١٣٩٢( علی اسماعيلیمهران ابراهيمی،  مهدی هنرمند ،(
، سی و دومين گردهمايی و نخستين کنگره بين المللی علوم ال استان کرمانمس رسوبی در منطقه راور، شم

  ، کرمان٩٢، بهمن زمين
  ،شناسايی کانسار ماسيو سولفيد ١٣٩٢، مهديه حسينجانی زاده، مهدی هنرمند (علی اسماعيلیحسن تمسکی ،(

گردهمايی و نخستين سی و دومين رمشک با استفاده از داده های سنجنده استر در جنوب استان کرمان)، 
 ، کرمان٩٢، بهمن کنگره بين المللی علوم زمين



 تلفيق داده های ژئوفيزيک ١٣٩٢، مهدی هنرمند، مهديه حسينجانی زاده، (، علی اسماعيلیحجت آرين مهر ،(
هوايی و تصاوير ماهواره ای در شناسايی عناصر پرتوزای موجود در دگرسانی های منطقه پاريز (جنوب 

 ، کرمان٩٢، بهمن سی و دومين گردهمايی و نخستين کنگره بين المللی علوم زمين)، استان کرمان
 ،١٣٩٢، مهدی هنرمند، مهديه حسينجانی زاده، (علی اسماعيلی اسماعيل پور رضا قلی، رضا خليلی ،(

ی و با استفاده از داده های دورسنج شناسايی دگرسانی های منطقه چهارگنبد جهت ارزيابی پتانسيل مس و آهن
 ، کرمان٩٢، بهمن سی و دومين گردهمايی و نخستين کنگره بين المللی علوم زمينژئوفيزيک هوايی،  

  ،بارز سازی دگرسانی ١٣٩٢، مهدی هنرمند (٢، مهديه حسينجانی زاده علی اسماعيلیهانيه السادات دهقان ،(
سی و جنوب کرمان)،  -ستر(ده سردهای مرتبط با کانی زايی مس پورفيری با استفاده از تصاوير ماهواره ای ا

 ، کرمان٩٢بهمن  ،دومين گردهمايی و نخستين کنگره بين المللی علوم زمين
 بررسی دگرسانی های منطقه راور به ١٣٩٢، مهدی هنرمند، (، علی اسماعيلیرضا خليلی، غفار ده پهلوان ،(

ن گردهمايی و نخستين کنگره سی و دوميکمک تصاوير ماهواره ای،  منظور ارزيابی منابع سرب و روی با
  ، کرمان٩٢بهمن  ،بين المللی علوم زمين

  ،بررسی تغييرات دمای سطحی گسل با استفاده از تصاوير باند )، ١٣٩١( علي اسماعيليسيد فاضل شاهچراغ
نوزدهمين همايش ملی  )،زلزله بم ی:مطالعه مورد( ،زلزله به منظور پيش بينی MODISحرارتی سنجنده 

 ٩١تهران، ارديبهشت ، ژئوماتيک
  ،طبقه بندی تصاوير سنجش از دور با استفاده از الگوريتم های ١٣٩١( علی اسماعيلینازنين اعتصامی ،(

  ٩١، تهران، ارديبهشت نوزدهمين همايش ملی ژئوماتيک، Ant Colonyبهينه سازی 
  ،استفاده ازالگوريتم بهينه )، استخراج لبه از تصوير با ١٣٩١، حميد عبداللهی (علی اسماعيلیکامل کيانی

 ٩١، تهران، ارديبهشت نوزدهمين همايش ملی ژئوماتيکسازی کلونی مورچه، 
  ،مکانيابی بهينه برای دفن زباله های شهری کرمان با )، ١٣٩١( علی اسماعيلیعلی عزيزی، محمدرضا ملک

، تهران، ئوماتيکنوزدهمين همايش ملی ژ، ، منطق فازی و تکنيک های سنجش از دور GISاستفاده از 
 ٩١ارديبهشت 

  ،مقايسه شاخص های گياهی و ١٣٩١، سيد مسعود هانی طبايی زواره (علی اسماعيلیفرهاد محمودی کهن ،(
 ٩١، تهران، ارديبهشت، نوزدهمين همايش ملی ژئوماتيکشاخص های خشکسالی در ارزيابی خشکسالی

  ،تخمين انرژی خورشيدی رسيده به زمين به )، ١٣٩١، نيما زرينی (علی اسماعيلیمحمدرضا عبدالمحمدی
نوزدهمين ، (مطالعه موردی:کرمان) AVHRRبا استفاده از تصاوير ماهواره ای  Heliosat-٢وسيله مدل 

 ٩١تهران، ارديبهشت  همايش ملی ژئوماتيک،
 ی )،  تشخيص لبه از تصاوير با استفاده از ويژگ١٣٩١، رسول عسگری مجاز (، علی اسماعيلیداوود رستمی

 ٩١ارديبهشت  ، نوزدهمين همايش ملی ژئوماتيک، تهران،های بافت، به کمک سيستم ا ستنتاج فازی
  ،بهبود دقت طبقه بندی نيمه نظارت ١٣٩١( علی اسماعيلیمهری داوطلب، فروغ رستمی، فرشيد عندليبی ،(

، )دريای خزرشده با در نظر گرفتن نقش فاصله پيکسل ها از مرکز هر کالس (مطالعه موردی: حاشيه 
  ٩١ارديبهشت  نوزدهمين همايش ملی ژئوماتيک، تهران،

 مقايسه روش ١٣٩١( صدرالسادات احسان قاسمی، فؤاد نظري رباطی، هادي ،اسماعيلی علیقاسمی،  حامد ،(
پردازش تصوير و شبکه عصبی مصنوعی در تشخيص ساختمانها با بامهاي مختلف در تصاوير ماهوارهاي 

  ، اراکچهامين کنفرانس ملی عمران (مقاوم سازي و حفظ بناهاي ماندگار)شهرستان بندرعباس، 
  تعيين شماره منحنی حوضه آبريز با استفاده ١٣٩٠( علی اسماعيلی،  غالمعباس بارانی ،بابک رزاقی راد ،(

، يازدهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخيراز سيستم اطالعات جغرافيايی و سنجش از راه دور، 
  کرمان

  تعيين پهنه سيالب با دوره های بازگشت ١٣٩٠( علی اسماعيلی،  غالمعباس بارانی ،بابک رزاقی راد (
  ، کرمانيازدهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخيرمختلف با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی، 

  ،لعه نقش بارندگي در وقوع مطا )١٣٩٠(، سيد مسعود هاني طبايي زواره علي اسماعيليفرهاد محمودي كهن
 خشكسالي در مناطق خشك با استفاده از شاخص هاي گياهي سنجش از دور (مطالعه موردي رفسنجان)،

  تهران ١٣٩٠ارديبهشت  ٢٧تا  ٢۵ ،هجدهمين همايش ملی ژئوماتيک
  ،ان ) مک١٣٩٠( علی اسماعيلیداود پناهی بروجنی، فرشيد عندليبی، محمدرضاعبدالمحمدی، محمدعلی رجبی

يابی مناطق مستعد سيل و محاسبه زمان الزم برای خروج آب از نقطه تمرکزحوضه آبريز به کمک سيستم 
ارديبهشت  ٢٧تا  ٢۵، هجدهمين همايش ملی ژئوماتيک اطالعات مکانی مطالعه موردی: سورگاه،کرمان)،

  تهران ١٣٩٠
 ی در تصاوير ماهوارهنگاشت سطح آب  )١٣٩٠، علی اسماعيلی (خوحميد عبداللهی، مجيد فرشته

 ٢۵، ، هجدهمين همايش ملی ژئوماتيک+ به نقشه موضوعی آب مطالعه موردی:درياچه زريبارETMلندست
  تهران ١٣٩٠ارديبهشت  ٢٧تا 



 طبقه بندی کاربری اراضی با استفاده از روش  )١٣٩٠( رويا اسماعيلی، علی اسماعيلی، داود پناهی بروجنی
، هجدهمين همايش ملی ی مصنوعی مطالعه موردی: شهر کرمانهای بيشترين شباهت و شبکه عصب

  تهران ١٣٩٠ارديبهشت  ٢٧تا  ٢۵، ژئوماتيک
 ،مدلسازي دبي روزانه رودخانه با استفاده از شبكه ) ١٣٩٠علی اسماعيلی ( امين حسين پور، طيب علی پور

  انتهر ١٣٩٠ارديبهشت  ٢٧تا  ٢۵، ، هجدهمين همايش ملی ژئوماتيکهاي عصبي مصنوعي
 پيش بينی مناطق با ريسک باالی آتش سوزی در جنگل ها  با استفاده ) ١٣٩٠، علی اسماعيلی (محسن باقری

ارديبهشت  ٢٧تا  ٢۵ ،، هجدهمين همايش ملی ژئوماتيک،از سنجش از دور و شبکه های عصبی مصنوعی
  تهران ١٣٩٠

  ،پايش خشكسالي در ) ١٣٨٩( يمي، فرهاد محمودي، ايرج رحعلي اسماعيليسيد مسعود هاني طبايي زواره
اولين کنفرانس ، MODISو سنجنده ماهواره ای    MPDIشهرستان رفسنجان با استفاده از شاخص 

 ٢۴و  ٢٣المللي علوم وتكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي مركزبين، المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوابين
  كرمان -١٣٨٩آبان 

  ،شاخص های گياهی سنجش از دور در مدل ١٣٨٩، (، سيد مسعود هانیعلی اسماعيلیفرهاد محمودی کهن (
، خاك و هوا، المللي مدلسازي گياه، آباولين کنفرانس بين، سازی خشکسالی (مطالعه موردی رفسنجان) 

  كرمان -١٣٨٩آبان  ٢۴و  ٢٣المللي علوم وتكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي مركزبين
  ،طراحی بهينۀ شبکه توزيع آب با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی )١٣٨٩علی اسماعيلی (اعظم نخعی 

(GIS)  ،المللي علوم وتكنولوژي پيشرفته مركزبين، خاك و هوا، المللي مدلسازي گياه، آباولين کنفرانس بين
  كرمان -١٣٨٩آبان  ٢۴و  ٢٣و علوم محيطي 

  ،مدل سازی ١٣٨٩( کهن، مسعود هانی طبايی، اکرم توفيقي، فرهاد محمودی علی اسماعيلیايرج رحيمی (
تاثيرات پوشش گياهی برپتانسيل آتش سوزی جنگلها با استفاده ازفن آوری سنجش از دور و تصاوير ماهواره 

المللي مدلسازي اولين کنفرانس بين  ،)(مطالعه موردی جنگلهای شهرستان مريوان MODIS ای سنجنده
  كرمان -١٣٨٩آبان  ٢۴و  ٢٣ي علوم وتكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي المللمركزبين، خاك و هوا، گياه، آب

 محاسبه حجم آبخوان آبرفتی(سفره آب زيرزمينی ) دشت کرمان با ١٣٨٩، علی اسماعيلی  (نسيم زينتی (
، خاك و المللي مدلسازي گياه، آباولين کنفرانس بين،  (GIS)استفاده از سيستم های اطالعاتی جغرافيايی

  كرمان -١٣٨٩آبان  ٢۴و  ٢٣المللي علوم وتكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي كزبينمرهوا، 
 ،بررسي پتانسيل آتش سوزي جنگلها و مراتع با استفاده از تصاوير ) ١٣٨٩علي اسماعيلي، ( ايرج رحيمي

، و تكنيكهاي سنجش از دور: منطقه مورد مطالعه جنگلهاي شهرستان مريوان MODISماهواره ای سنجنده 
  تهران ١٣٨٩ارديبهشت  ٢١تا  ١٩، هفدهمين همايش ملی ژئوماتيک

 ) روش هاي اندازه گيري تغيرات ارتفاعي پوسته زمين به وسيله تكنيك سنجش از )  ١٣٨٨علي اسماعيلي
المللي علوم وتكنولوژي پيشرفته و علوم مركزبين ،اولين همايش زلزله شناسی و ژئوديناميک زلزله دور،

   ، کرمان٨٨سفند ا ٧تا  ٢محيطي، 
 ،کاربرد سيستم اطالعات جغرافيايی در پتانسيل ١٣٨٨علي اسماعيلي، ( ايمان رجبی پور، سعيد اسماعيلی (

اولين کنفرانس انرژيهای تجديد پذير و توليد پراکنده  سنجی انرژي هاي تجديدپذير و مکانيابی توليدات پراکنده،
 ، بيرجند١٣٨٨بهمن  ١٩و   ١٨ ،ايران


