
                                                                                                                                                  

  

 شرکت زمین داده کاوش کاسپین
 برای اولین بار در غرب استان مازندران     

 و سنجش از دور GISانجام پروژه های 

 و                                                                  

  علوم ژئوماتیک هایهای آموزشی نرم افزاربرگزاری کالس                                                                        

 (GIS)به همراه اصول و مبانی  و پیشرفته مقدماتی ArcGISنرم افزار  -

  ArcGISنرم افزار در های مکانیو تحلیل مدلسازی -

  ArcGISنرم افزار در کارتوگرافی و تهیه نقشه -

 ArcGISنرم افزاربندی مکانی با چند معیاره در پهنهگیری های تصمیمکاربرد تکنیک -

، SAW ،COPRAS ،TOPSIS ،VIKORرتبه بندی:  Fuzzy ANPو  AHP ،ANP ،Fuzzy AHP)وزن دهی: 

ELECTRE ،ORESTE ،MAPPAC ،PROMETHEE )... و 

 )به همراه اصول و مبانی سنجش از دور(  ArcGISنرم افزار درای پردازش تصاویر ماهواره -

- Google Earth هایو کاربردهای آن در پروژهGIS 

 SNAP Toolboxدر  Sentinel-2)راداری( و  Sentinel-1ای پردازش تصاویر ماهواره -

 )به همراه اصول و مبانی سنجش از دور( ENVIای ماهواره اویرنرم افزار پردازش تص -

 )به همراه اصول و مبانی سنجش از دور( ERDASای ماهواره اویرنرم افزار پردازش تص -

 تفسیر عکس های هوایی برای وکال و کارشناسان رسمی دادگستری -

(، سنجش از دور، GISسیستم اطالعات جغرافیایی)های مرتبط با علوم ژئوماتیک )ها و دستگاههای آموزشی نرم افزارامکان برگزاری سایر کالس 

، های جامع و تفصیلی() طرحمطالعات شهریفرکانسه،  2تک فرکانسه و  GPSزمینی، نقشه برداری  ،کارتوگرافی، فتوگرامتری، هیدروگرافی، ژئودزی

مندان های آموزشی مرتبط با نیاز کارو برگزاری کالس، هیدرولوژی، محیط زیست و ...( متناسب با نیاز عالقمندان ایو منطقه )طرح هادی( روستایی

 های خصوصی و دولتی وجود دارد.و پرسنل سازمان

 های اجرایی علوم ژئوماتیک وجود دارد.نشجویی و همکاری در پروژههای دانامهها و پایانهمچنین امکان مشاوره پروژه
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 غدیر عشورنژاددکتر ها: مدرس و سرپرست دوره

 دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه GISدکتری تخصصی سنجش از دور و 

 مراجعه نماید. http://ashournejad.irبرای دریافت رزومه ایشان به وب سایت 
 


