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 تحصيالت:
كاسؿٌاػي سؿتِ آهاس اص داًـگاُ تْشاى
كاسؿٌاػي اسؿذ هذيشيت ؿْشي اص داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ علَم ٍ تحميمات تْشاى

 طزح هاي ملي:
هدشي عشح «تشسػي دادُ ّاي هشتَط تِ تواع ّاي تلفٌي تا هشكض اعالعات اٍسطاًغ تْشاى»  -داًـكذُ علَم پايِ -داًـگاُ تْشاى ()1384
كاسؿٌاع پشٍطُ عشح خاهع هذيشيت تحشاى ػاسهاى هٌغمِ آصاد تداسي صٌعتي چاتْاس تِ عٌَاى اٍليي ًوًَِ دس ايشاى ()1387-1388
ّوكاسي تا هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي خْت دسيافت هدَص هشكض سؿدذ داًـدگاُ تديي الوللدي چاتْداس تدِ عٌدَاى اٍلديي ًوًَدِ دس اػدتاى ػيؼدتاى ٍ
تلَچؼتاى ،ؿْش ٍ هٌغمِ آصاد تداسي– صٌعتي چاتْاس ()1388
فعاليت ّاي هشتَط تِ تْيِ ٍ تذٍيي آئيي ًاهِ ّوايؾ هلي ًمؾ آهَصؽ دس چـن اًذاص ايشاى )1388( 1404

 طزح هاي بين المللي:
عضَيت دس گشٍُ تشًاهِ سيضي ٍ هؼتٌذػاصي پشٍطُ هشتَط تِ هعشفي ؿْش هـْذ تِ عٌَاى كاًذيذاي دسيافدت خدايضُ تديي الوللدي ػاػداكاٍا دس
ػال ( 2011ػاصهاى هلل هتحذ ،ساّثشد تيي الوللي تشاي كاّؾ خغشپزيشي)UN-ISDR -
عضَيت دس گشٍُ تشًاهِ سيضي پشٍطُ هشتَط تدِ تـدكيل گدشٍُ ّويداساى اهدذاد خداًَادُ (ّودا خداًَادُ) تدا حوايدت علودي ٍ هعٌدَي يًَؼدكَ
( )UNESCOدس ػال 2012

 سمت ها:
كاسؿٌاع آهاس ٍ هؼتٌذ ػاصي ٍب ػايت ( IS Journalsاٍليي تاًك هدالت علوي -پظٍّـي كـَس) 84/02/01( -الي) 85/11/30
كاسؿٌاع آهاس ٍ تدضيِ ٍ تحليل اعالعات -هعاًٍت ًيشٍي اًؼاًي ًوؼا ( 84/10/12الي )86/6/30
كاسؿٌاع اهَس پظٍّـي داًـگاُ تيي الوللي چاتْاس (اص  86/07/01الي )89/04/14
هذيش اًتـاسات داًـگاُ تيي الوللي چاتْاس (اص  89/04/14الي )89/12/29
ّوكاسي دس هؼتٌذػاصي ،پـتيثاًي ٍ تِ سٍص سػاًي ٍب ػايت داًـگاُ تيي الوللي چاتْاس ( 86/12/15الي )90/01/12
هـاٍس سئيغ ّيات هذيشُ ؿشكت هادس تخصصي عوشاى ٍ تَػعِ ؿْشي دس اهَس كٌتشل پشٍطُ ( 87/05/21الي )88/10/01
ّوكاسي دس هؼتٌذػاصي ،پـتيثاًي ٍ تِ سٍص سػاًي ٍب ػايت ػاصهاى هٌغمِ آصاد تداسي -صٌعتي چاتْاس ( 88/06/15الي )90/01/12
هـاٍس گشٍُ پظٍّـي حل هؼالِ دس هدتوع آهَصؿي دختشاًِ ضحي (اص  90/06/31الي )92/03/31
هؼتٌذػاصي فعاليت ّاي پظٍّـي هدتوع آهَصؿي دختشاًِ ضحي ٍ تِ سٍص سػاًي ٍب ػايت پظٍّـگشاى ضحي (اص  90/06/31الي )92/03/31

كاسؿٌاع تشًاهِ سيضي ٍ ػيؼتن ّا  -ؿشكت استثاعات ػياس ايشاى (ّوشاُ اٍل) ( -اص  92/03/01تاكٌَى)
سئيغ ّيأت هذيشُ ؿشكت هٌْذػي تشًاهِ سيضاى ًَاًذيؾ ّضاسُ (اص  88/04/21تاكٌَى)
هذيش دپاستواى آهاس ٍ دپاستواى آهَصؽً -خؼتيي هشخع تخصصي ايٌفَگشافيك فاسػي (اص  90/04/10تاكٌَى) www.infographics.ir -

 تقذيزها :
دسيافت تمذيشًاهِ اص دتيش اًدوي آهاس ايشاى ٍ دتيش ؿـويي كٌفشاًغ تيي الوللي آهاس ايشاى خْت ّوكداسي دس تشگدضاسي كٌفدشاًغ هدزكَس دس
ػال  - 1381داًـگاُ تشتيت هذسع تْشاى
دسيافت تمذيشًاهِ اص هذيشيت اهَس پظٍّـي داًـگاُ تيي الوللي چاتْاس دس ػال 1386
دسيافت تمذيشًاهِ اص هذيشيت اهَس پظٍّـي داًـگاُ تيي الوللي چاتْاس تِ عٌَاى كاسؿٌاع ًوًَِ پظٍّـي دس ػال 1387
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دسيافت تمذيشًاهِ تشاي تالؽ ّا ٍ پي گيشي ّاي تي ٍلفِ دس ساُ اًذاصي ٍب ػايت ػاصهاى اص عشف سياػت هحتشم ّيات هذيشُ ٍ هدذيشعاهل
ػاصهاى هٌغمِ آصاد تداسي -صٌعتي چاتْاس
دسيافت تمذيشًاهِ اص هذيشيت اهَس پظٍّـي داًـگاُ تيي الوللي چاتْاس تِ ٍاػغِ ّوكاسي تا گدشٍُ سٍتاتيدك داًـدگاُ تدِ عٌدَاى اٍلديي گدشٍُ

سٍتاتيك هٌاعك آصاد كـَس ٍ كؼة ستثِ پٌدن دس اٍليي دٍسُ هؼاتمات هلي سٍتاتيك خَاسصهي – ليگ ؿثيِ ػاصي ػِ تعذي (آتاى هاُ )1387

دسيافت تمذيشًاهِ تشاي هـاسكت فعال دس تشگضاسي ًوايـگاُ خاهع علدن ٍ فٌداٍسي ّفتدِ پدظٍّؾ دس ػدال 1387اص هدذيشكل دفتدش پـدتيثاًي ٍ
خذهات پظٍّـي ٍ دتيش ػتاد هلي تشگضاسي هشاػن ّفتِ پظٍّؾ ٍ فٌاٍسي ٍصاست علَم  ،تحميمات ٍ فٌاٍسي
دسيافت تمذيشًاهِ ٍ گَاّي ًاهِ حضَس دس هؼاتمات تييالوللدي سٍتاتيدك ( Iran Open 2009فدشٍسدييهداُ  )1388تدِ عٌدَاى تدين ٍ IUC
كؼة همام دٍم دس ليگ Rescue Virtual Robot
دسيافت لَح تمذيش اص سييغ ؿَساي ػياػتگزاسي ٍ دتيش علوي ًخؼتيي ّوايؾ علوي تخصصي هذيشيت تحشاى ٍ تحدشاى هدذيشيت تدِ ٍاػدغِ
ّوكاسي دس ّوايؾ هزكَس (خشدادهاُ  - )1389داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ علَم ٍ تحميمات تْشاى
دسيافت تمذيشًاهِ اص هـاٍس ٍ هذيشيت ػاهاًذّي ٍ هٌْذػي تحشاى ّداي ؿدْشي ؿدْشداس هـدْذ همدذع خْدت عضدَيت دس گدشٍُ هـداٍساى
هذيشيت تحشاى ؿْشداسي هـْذ دس فشايٌذ آهادُ ػاصي ،حضَس ٍ اسائِ «عشح ثاهي» دس خايضُ تيي الوللي هذيشيت تحشاى ػاػاكاٍا  2011دس طًَ
ػَييغ ٍ كؼة عٌَاى «ؿْش هشخع دس تاصػاصي تافت ّاي فشػَدُ ؿْشي دس هماتلِ تدا صلضلدِ» تَػدظ ػداصهاى اػدتشاتظي كداّؾ خغشپدزيشي
ػاصهاى هلل هتحذ (( - )UN-ISDRآتاى هاُ )1390
دسيافت تمذيشًاهِ اص هذيشيت ٍب ػايت هشخع تخصصي ايٌفَگشافيك فاسػي ( -اػفٌذهاُ )1390
دسيافت تمذيشًاهِ اص هذيش هدتوع آهَصؿي دختشاًِ ضحي تِ عٌَاى هـاٍس گشٍُ پظٍّـي حل هؼالِ ايي هدتوع ( -اسديثْـت هاُ )1391
دسيافت تمذيشًاهِ اص هـاٍس ٍ هذيشيت ػاهاًذّي ٍ هٌْذػي تحشاى ّاي ؿْشي ؿدْشداس هـدْذ همدذع خْدت ّوكداسي دس تشگدضاسي «اٍلديي
گشدّوايي ٍ ّن اًذيـي تخصصي هذيشيت يكپاسچِ سيؼك ٍ تحشاى» تِ عٌَاى هتشخن هتَى علوي تخصصي صتاى اًگليؼي( -تيشهاُ )1391
دسيافت تمذيشًاهِ اص سييغ آهَصؽ ٍ تدْيض ًيشٍي اًؼاًي ؿشكت هلي حفاسي ايشاى دس تشگضاسي «اٍليي دٍسُ هذيشيت خاهع سيؼك تا ًگشؽ
تش صٌعت حفاسي» تِ عٌَاى هتشخن هتَى علوي تخصصي صتاى اًگليؼي( -تيشهاُ )1391
دسيافت تمذيشًاهِ اص هعاٍى ٍصيش ٍ ػشپشػت ػاصهاى هذيشيت تحشاى كـَس خْت ّوكاسي دس تشخوِ ٍ تذٍيي «ٍاطُ ًاهدِ ساّثدشد تديي الوللدي
كاّؾ خغشپزيشي تحشاى (( - »)UN-ISDRاػفٌذهاُ )1391
دسيافت تمذيشًاهِ اص هعاٍى هذيشكل ( UN-ISDRساّثشد تديي الوللدي ػداصهاى هلدل هتحدذ تدشاي كداّؾ خغشپدزيشي تحدشاى -طًدَ) خْدت
ّوكاسي دس تشخوِ ٍ تذٍيي «ٍاطُ ًاهِ ساّثشد تيي الوللي كاّؾ خغشپزيشي تحشاى» ( -فشٍسديي هاُ )1392
دسيافت تمذيشًاهِ اص سئيغ ّيأت اًدوي تشٍيح علن ايدشاى خْدت ّوكداسي ٍ اسائدِ ػدخٌشاًي تدا هَضدَ «»هعشفدي ٍ آؿدٌايي تدا كاستشدّداي
ايٌفَگشافيك» دس تشًاهِ يك سٍصُ «علن دس سػاًِ» ( -تيشهاُ )1392
دسيافدت تمذيشًاهدِ اص هعاًٍدت فشٌّگدي خْداد داًـدگاّي داًـدگاُ صددٌعتي ؿدشيس خْدت تدذسيغ دس كاسگداُ آهَصؿدي «آؿدٌايي تدا اًددَا
ايٌفَگشافيك ،كاستشدّا ٍ تكٌيك ّاي عشاحي آى» ( -تْوي هاُ )1392
دسيافت تمذيشًاهِ اص دتيش علوي «ّـتويي كٌفشاًغ هلي ٍ پٌدويي كٌفشاًغ تيي الوللي يادگيشي ٍ آهَصؽ الكتشًٍيكي ايشاى» خْت تشگدضاسي
كاسگاُ «ًمؾ تاثيشگزاس ايٌفَگشافيك ّا دس يادگيشي ٍ آهَصؽ الكتشًٍيكي» ( -اػفٌذهاُ )1392
دسيافددت تمذيشًاهددِ اص هددذيشيت آهددَصؽ «پظٍّـددگاُ علددَم ٍ فٌدداٍسي اعالعددات ايددشاى» خْددت تشگددضاسي دٍسُ آهَصؿددي «آؿددٌايي تددا اًددَا
ايٌفَگشافيك ٍ ًمؾ آى دس هذيشيت اعالعات» ( -خشدادهاُ )1393

 عضويت در محافل و مجامع علمي -فزهنگي:
عضَ ٍيظُ هدوع عالي ًخثگاى ايشاى (اص تْوي هاُ  1387الي اػفٌذ هاُ )1388
عضَ ؿَساي ػياػتگزاسي ًخؼتيي ّوايؾ ًمؾ آهَصؽ دس چـن اًذاص ايشاى  1404تا ّوكاسي هدوع عالي ًخثگاى ايشاى( -ػال )1388
عضَ تاؿگاُ پظٍّـگشاى داًـدَ (اص اػفٌذهاُ  1389الي اسديثْـت هاُ )1391
عضَ كويتِ علوي ٍ هتشخن هتَى تخصصي «دٍسُ آهَصؿي هذيشيت خاهع سيؼك ٍ هذيشيت كداّؾ خغشپدزيشي ٍ تحدشاى»  -ؿدشكت هلدي
حفاسي ايشاى( -اػفٌذهاُ )1390
عضَ كويتِ علوي ٍ هتشخن هتَى تخصصي « اٍليي گشدّودايي ٍ ّدن اًذيـدي تديي الوللدي تخصصدي هدذيشيت يكپاسچدِ سيؼدك ٍ تحدشاى» -
ؿْشداسي هـْذ( -اسديثْـت هاُ )1391
عضَ كويتِ علوي ٍ هتشخن هتَى تخصصي «اٍليي دٍسُ هذيشيت خاهع سيؼك ٍ تحدشاى تدا تاكيدذ تدش صدٌعت آب ٍ فاضدالب» ٍ -صاست ًيدشٍ
(ؿشكت آب ٍ فاضالب اػتاى الثشص)( -خشداد هاُ )1391
عضَ ؿَساي ػياػتگزاسي ًخؼتيي خـٌَاسُ ايٌفَگشافيك فاسػي ايشاى ( -اص اسديثْـت هاُ ػال  1391تاكٌَى)
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 مهارت ها ،دورهها و کارگاه هاي تخصصي:
دٍسُ آهَصؿي آؿٌايي تا كوكّاي اٍليِ (ػاصهاى ّالل احوش خوَْسي اػالهي ايشاى) 32( -ػاعت)
كاسگاُ ّاي تخصصي ٍ آهَصؿي «آيٌذُ پظٍّي ٍ تَػعِ دس خْداى» ٍ «آيٌدذُ پظٍّدي دس ايدشاى ٍ آيٌدذُ تَػدعِ كـدَس» -هدذسع :پشٍفؼدَس
ضياءالذيي ػشداس ،ػشدتيش ًـشيِ فيَچش اًگلؼتاى  -دٍهيي ػوپَصيَم تيي الوللي ايشاى  ،1404ايشاى تَػعِ يافتِ  12( -ػاعت)
كاسگاُ ّاي تخصصي تِ هٌاػثت ؿصتويي ػال تاػيغ كويؼيَى هلي يًَؼكَ ايشاى– تدِ اهضداي سئديغ دفتدش هٌغمدِ اي يًَؼدكَ دس ايدشاى ٍ
دتيشكل كويؼيَى هلي يًَؼكَ -دس صهيٌِ ّاي  ، ITآهَصؽ  ،هذيشيت تحشاى ٍ . . .
كاسگاُ پشٍپَصال ًَيؼي -داًـكذُ هذيشيت ٍ التصاد  -داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ علَم ٍ تحميمات تْشاى 4( -ػاعت)
دٍسُ هذيشيت خاهع سيؼك ( ٍ )IRMهذيشيت كاّؾ خغشپزيشي ٍ تحشاى ٍ كؼة عٌَاى هذيش سيؼدك (ػدغي يدك)  -هدذسع :پشٍفؼدَس
ٍالتش ج.آهاى ،سييغ هدوع خْاًي سيؼك  -ؿشكت هلي حفاسي ايشاى  -اَّاص  20( -ػاعت)
دٍسُ آهَصؿي «هْاست ّاي كؼة ٍ كاس ٍ كاسآفشيٌي»  -ؿشكت تعاًٍي خذهات آهَصؿي ٍ پظٍّـي فشّيختگاى داًـگاُ تْشاى تا ّوكداسي
ٍصاست تعاٍى ،كاس ٍ سفاُ اختواعي 50( -ػاعت)
دٍسُ هذيشيت خاهع سيؼك ٍ تحشاى  -هذسػاى  :پشٍفؼَس ٍالتش ج.آهاى ٍ پشٍفؼَس ديَيذ الكؼاًذس (هدوع خْاًي سيؼك) ٍ پشٍفؼَس ػاػداى
هحاػة (اػتاد داًـگاُ صٍسيخ)  -ؿْشداسي هـْذ همذع  12( -ػاعت)
دٍسُ هذيشيت اػتشاتظيك ٍ تحَل  -ػاصهاى هذيشيت صٌعتي  8( -ػاعت)
دٍسُ همذهاتي آؿٌايي تا ؿثكِ  - GSMؿشكت استثاعات ػياس ايشاى (ّوشاُ اٍل)  16( -ػاعت)
آؿٌايي كاهل تا هدوَعِ ًشم افضاسّاي Office
آؿٌايي كاهل تا ًشم افضاس MS-Project
تؼلظ كافي تش ًشم افضاسّاي آهاسي SPSS ٍ Minitab
آؿٌايي كاهل تا ًشم افضاسّاي گشافيكي Corel Draw ٍ Photo Shop
آؿٌايي تا صتاى اًگليؼي (خَاًذى (عالي) ًَ -ؿتي (خَب)  -هكالوِ (خَب)  -ؿٌيذى (خيلي خَب)
عشاحي ٍ پيادُ ػاصي ايٌفَگشافيك ّا ٍ گضاسؽ ّاي ػاالًِ تشاي ؿشكت ّا ٍ هَػؼدات هختلدس (ّودشاُ اٍل ،ؿدْشداسي هـدْذ ،ؿدْشداسي
تْشاى ،هذاسع ػاصهاى اًشطي اتوي ٍ ) . . .

 کتاب هاي تزجمه و تأليف شذه:
تأليس :ياٍس ،تيظى ،هيشعاّشي ،هيثن ،همذهِاي تش ػاهاًِ فشهاًذّي حادثِ دس هذيشيت تحشاى ،اًتـاسات عليعِ ػثض تا ّوكاسي
داًـگاُ تييالوللي چاتْاس.1388 ،
تأليس :تاع ،اػتفاى ٍ ديگشاى ،هذيشيت احتوال خغشپزيشي ًاؿي اص تحشاى ،تحليلي ػيؼتوي-كتاب ساٌّوا ،تشخوِ :ياٍس ،تيظى،
سحواًي ،هشين ،هيشعاّشي ،هيثن ،هْشياى ،فاعوِ ،اًتـاسات داًـگاُ تيي الوللي چاتْاس (تا ّواٌّگي ػاصهاى خَاسٍتاس ٍ كـاٍسصي
هلل هتحذ -فائَ( .1389 ،)UN-FAO -اًتـاس ًؼخِ فاسػي دس فشهت  PDFتش سٍي ٍب ػايت سػوي فائَ)

تأليس :ػاصهاى هلل هتحذ ،چاسچَب كاسي ّيَگَ تشاي ػال ّاي  2005تا  ،2015تشخوِ :تيظى ياٍس ،صّشُ ٍلي صادُ ،هشين
سحواًي ،هيثن هيشعاّشي( .1391 ،اًتـاس ًؼخِ فاسػي دس فشهت  PDFتش سٍي ٍب ػايت سػوي ػاصهاى هلل هتحذ)

تأليس :ػاصهاى هلل هتحذٍ ،اطُ ًاهِ ساّثشد تيي الوللي ػاصهاى هلل هتحذ تشاي كاّؾ تحشاى ( ،)2009تشخوِ :تيظى ياٍس ،صّشُ
تالشي صادُ اؿعشي ،هيثن هيشعاّشي ،علي تختياسي ،سضا تغحائي ،ػاصهاى هذيشيت تحشاى كـَس( .1392 ،اًتـاس ًؼخِ فاسػي دس
فشهت  PDFتش سٍي ٍب ػايت سػوي ػاصهاى هلل هتحذ)

 سوابق تذريس :
هذسع كاسگاُ آهَصؿي «ًمؾ هذيشيت تحشاى دس تَػعِ هٌاعك آصاد تداسي -صٌعتيً ،وًَِ هَسدي :عشح خداهع هدذيشيت تحدشاى
هٌغمِ آصاد تداسي -صٌعتي چاتْاس»  -چْاسهيي كٌفشاًغ تيي الوللي هذيشيت خاهع تحدشاى ٍ پذافٌدذ ريشعاهدل دس پايدذاسي هلدي-
تْشاى  -اػفٌذهاُ 1387
تذسيغ هْاست ّاي ّفتگاًِ  - ICDLؿشكت پشداصؽ ػيؼتن تشًا ()1388-1390
هذسع كاسگاُ ّاي «سٍؽ تحميك»  -هدتوع آهَصؿي هفيذ ً( - 2يوؼال اٍل تحصيلي )90-91
هذسع كاسگاُ ّاي آهَصؿي «آؿٌايي تا اًَا ايٌفَگشافيك ،كاستشدّا ٍ چگًَگي عشاحي آى»  -پٌدويي ًوايـگاُ ٍ خـٌَاسُ تيي
الوللي سػاًِ ّاي ديديتال تْشاى -دس هحل رشفِ ًْاد كتاتخاًِ ّاي عوَهي كـَس ( 10خلؼِ)  -هْشهاُ 1390
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هذسع كاسگاُ آهَصؿي « آؿٌايي تا اًَا ايٌفَگشافيك ٍ كاستشدّاي آى دس آهَصؽ ٍ يادگيشي الكتشًٍيكي» دس ؿـويي كٌفشاًغ
هلي ٍ ػَهيي كٌفشاًغ تيي الوللي يادگيشي ٍ آهَصؽ الكتشًٍيكي  -داًـگاُ تْشاى  26 ٍ 25 -تْوي هاُ 1390
هذسع كالع ّاي پظٍّؾ تا سٍيكشد «حل هؼالِ» دس هدتوع آهَصؿي دختشاًِ ضحي (ػال ّاي تحصيلي )91-92 ٍ 90-91
هذسع كاسگاُ آهَصؿي «آؿٌايي تا اًَا تكٌيك ّاي عشاحي ايٌفَگشافيك» -ػاصهاى ّوـْشي (دفتش سٍصًاهِ ّوـْشي)-
اسديثْـت هاُ 1392
هذسع كاسگاُ «آؿٌايي تا اًَا ايٌفَگشافيك ٍ ًمؾ آى دس تشٍيح علن» ،اًدوي تشٍيح علن ،پظٍّـگاُ داًؾ ّاي تٌياديي-
تيشهاُ 1392
هذسع كاسگاُ «كاستشد ايٌفَگشافيك دس سٍاتظ عوَهي» ،هَػؼِ هغالعات ٍ تحميمات اختواعي داًـگاُ تْشاى ،هْشهاُ 1392
هذسع كاسگاُ دٍسُ همذهاتي «آؿٌايي تا اًَا ايٌفَگشافيك ،كاستشدّا ٍ تكٌيك ّاي عشاحي آى» ،ؿشكت خذهات اًفَسهاتيك،
آرسهاُ  20( - 1392ػاعت)
هذسع كاسگاُ «آؿٌايي تا اًَا ايٌفَگشافيك ،كاستشدّا ٍ تكٌيك ّاي عشاحي آى» ،داًـگاُ صٌعتي ؿشيس  -تْوي هاُ 1392
هذسع كاسگاُ «ًمؾ تاثيشگزاس ايٌفَگشافيك ّا دس يادگيشي ٍ آهَصؽ الكتشًٍيكي» دس ّـتويي كٌفشاًغ هلي ٍ پٌدويي
كٌفشاًغ تيي الوللي يادگيشي ٍ آهَصؽ الكتشًٍيكي ايشاى  -ػاصهاى اػٌاد ٍ كتاتخاًِ هلي خوَْسي اػالهي ايشاى -اػفٌذهاُ 1392
هذسع كاسگاُ «آؿٌايي تا اًَا ايٌفَگشافيك ٍ ًمؾ آى دس هذيشيت اعالعات» دس پظٍّـگاُ علَم ٍ فٌاٍسي اعالعات ايشاى -
خشدادهاُ 1393
هذسع كاسگاُ دٍسُ پيـشفتِ «آؿٌايي تا اًَا ايٌفَگشافيك ،كاستشدّا ٍ تكٌيك ّاي عشاحي آى» ،ؿشكت خذهات اًفَسهاتيك،
خشداد ٍ تيشهاُ  30( - 1393ػاعت)

 بزخي اس مقاالت پذيزفته شذه داخلي :
 -1آػية ؿٌاػي ػاختاس ػاصهاًي فشٌّگي ٍ خايگاُ ًْادّاي فشٌّگي دس تَػعِ فشٌّگ خَاهع ؿْشي  ،تشگضاس ؿذُ تَػدظ حدَصُ
ٌّشي ػاصهاى تثليغات اػالهي ّ ،وايؾ هلي تَػعِ ٍ تحَل دس فشٌّگ ٍ ٌّش( . 87/05/01 ٍ 87/04/31 ،اسائِ تِ صَست پَػتش)
 -2پشٍطُ ًمـِ  ،اعلغ ٍ تاًك اعالعات خاهع گشدؿگشي هٌغمِ آصاد تداسي – صٌعتي  ،ؿْش ٍ هحذٍدُ ػشصهيٌي چاتْاس  ،آرداص ،
هاٌّاهِ خثشي  ،تحليلي تا صهيٌِ تخصصي التصادي ٍ ،يظُ هٌاعك آصاد تداسي  -صٌعتي ٍ ٍيظُ التصادي  ،ػدال اٍل  ،ؿدواسُ ػدَم ،
هشداد .1387
 -3ػاهاًِ فشهاًذّي حادثِ هٌغمِ آصاد تداسي -صٌعتي چاتْاستِ عٌَاى اٍليي ًوًَِ اص ًَ خَد دس تيي هٌداعك آصاد تدداسي -صدٌعتي
كـَس -لؼوت اٍل – هاٌّاهِ چاتْاس -هاٌّاهِ خثشي  ،آهَصؿي ػاصهاى هٌغمِ آصاد تداسي ٍ صٌعتي چاتْداس  ،دٍسُ خذيدذ  ،ؿدواسُ
ػَم  ،ؿْشيَس.1387
 -4دٍهيي كٌفشاًغ تيي الوللي ًظام اداسي الكتشًٍيكي  " ،ؿْشًٍذ الكتشًٍيكي ٍ ساتغِ هحيغدي الكتشًٍيكدي تدا تأكيدذ تدش هدذيشيت
تحشاى" ،تْشاى ،هشدادهاُ 1388.
 -5اتاق تحشاى  ،هاٌّاهِ چاتْاس -هاٌّاهِ خثشي  ،آهَصؿدي ػداصهاى هٌغمدِ آصاد تدداسي ٍ صدٌعتي چاتْداس  ،دٍسُ خذيدذ  ،ؿدواسُ 9
آرسهاُ .1387
 -6اٍلدديي كٌفددشاًغ هلددي داًـددگاُ الكتشًٍيددك  ،تددا حوايددت ًْدداد سياػددت خوْددَسي " ،يددادگيشي الكتشًٍيكددي تعدداهلي تددا
 Adobe Captivateتا تكيِ تش داًـگاُ هداصي تش اػاع اػتاًذاسد  ، " SCORMتْشاى .1388 ،
« -7عشح خاهع هذيشيت تحشاى هٌغمِ آصاد تداسي -صٌعتي چاتْاس ،گاهي اػاػي دس تَػعِ پايدذاس» ،هاٌّاهدِ سخدذاد فدشدا (ًخؼدتيي
هاٌّاهِ تخصصي هذيشيت تحشاى) ،صفحِ  4الي  ، 8تْوي ٍ اػفٌذهاُ .1388
 -8اٍليي ّوايؾ علوي تخصصي " تحشاى هذيشيت ٍ هذيشيت تحدشاى" ،داًـدگاُ آصاد اػدالهي ٍاحدذ علدَم ٍ تحميمدات ،داًـدكذُ
هذيشيت ٍ التصاد " ،هحيظ هداصي ٍ تأثيشگزاسي آى دس تَػعِ هذيشيت تحشاى ّاي ؿْشي "  ،تْشاى  ،خشدادهاُ .1389
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 "ًظشيِ خاهعِ دس هعشض احتوال خغشپزيشي ٍ تماتدل، داًـگاُ تْشاى، پشديغ ٌّشّاي صيثا، ًخؼتيي ّوايؾ تَػعِ ؿْشي پايذاس-9
.) (اسائِ تِ صَست ؿفاّي1389 ُ آرسها3 ٍ 2 ، تْشاى،"آى تا تَػعِ ؿْشي پايذاس
ِ " فٌاٍسي اعالعات ٍ استثاعات الضاهي تدشاي تَػدع، داًـگاُ تْشاى، پشديغ ٌّشّاي صيثا، ًخؼتيي ّوايؾ تَػعِ ؿْشي پايذاس-10
.) (اسائِ تِ صَست پَػتش1389 ُ آرسها3 ٍ 2 ، تْشاى،" پايذاس دس كاّؾ اثشات ًاؿي اص تحشاىّا
 داًـدگاُ علدَم پضؿدكي، ػالهت ٍ هحيظ صيؼت، اٍليي ّوايؾ هلي داًـدَيي هذيشيت ٍ فٌاٍسي ّاي ًَيي دس علَم تْذاؿتي-11
،" اػتفادُ اص في آٍسي پيـشفتِ دس هذيشيت اعالعات تْذاؿتي دسهاًي،)CDSS( "ػيؼتن ّاي حوايت اص تصوين گيشي تاليٌي،تْشاى
.) (اسائِ تِ صَست پَػتش.1389 ُ آرسها10 ٍ 9 ،تْشاى
 داًـدگاُ علدَم پضؿدكي، ػالهت ٍ هحيظ صيؼت، اٍليي ّوايؾ هلي داًـدَيي هذيشيت ٍ فٌاٍسي ّاي ًَيي دس علَم تْذاؿتي-12
) (اسائِ تِ صَست پَػتش.1389 ُ آرسها10 ٍ 9 ، تْشاى، " "تيواسػتاى ًوًَِ اص ديذگاُ ديي هثيي اػالم،تْشاى
،)ِ دٍهيي كٌفشاًغ هلي هذيشيت تحشاى (تدا سٍيكدشد ًمدؾ فٌداٍسي ّداي ًدَيي دس كداّؾ آػدية پدزيشي ًاؿدي اص حدَاد) ريشهتشلثد-13
) (اسائِ تِ صَست ؿفاّي.1391 ُ خشدادها31 ٍ 30 ، تْشاى،""ًمؾ تاثيشگزاس ايٌفَگشافيك دس آهَصؽ ّاي هذيشيت تحشاى
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6- B.Yavar & M.Mirtaheri, International & Disaster Risk Conference 2010, Chabahar Free Trade &
Industrial Zone (CFZ) Disaster Management Information System, Davos, Switzerland
7- B.Yavar & M.Mirtaheri, International & Disaster Risk Conference 2010, An urban planning and
Regional view to Tehran Sand Storm Disaster, Davos, Switzerland.
8- B.Yavar, M.Rahmani & M.Mirtaheri, 5th International Conference on E-Learning (ICEL) 2010 –
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