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 دکترا: 

 (ضیطتن اطالعات هکاًی ّ ضٌجع از دّر) برداریًمػَ   هٌِذضی -

  Universiti Putra Malaysia (UPM) داًػگاٍ پْترا هالسی -

 ّاحذ ًمػَ برداری گرٍّ عوراى، داًػکذٍ هٌِذضی،      
- 42/6/3535-42/5/3511 

 

  ارشذکارشناسی:  

  (ّ ضٌجع از دّر GIS) ًمػَ برداری  هٌِذضی -

 Universiti Putra Malaysia (UPM) داًػگاٍ پْترا هالسی -

 ّاحذ ًمػَ برداریگرٍّ عوراى، داًػکذٍ هٌِذضی، 

- 7/5/3511-47/3/3518 

 

 :کارشناسی  

 ًمػَ برداری  -هٌِذضی عوراى -

 ّاحذ اراک-داًػگاٍ علن ّ صٌعت ایراى -

- 3571-3514 

 

 ISIمماالت منتشر شذه در مجالت 

- Ebadi L, Shafri HM (2014) A stable and accurate wavelet-based method for noise 

reduction from the hyperspectral vegetation spectrum. Earth Science Informatics, 

doi:10.1007/s12145-014-0168-0. 

Springer ISI journal with impact factor of 1.628 

 

- Ebadi L, Shafri HM (2014) Compression of remote sensing data using second-

generation wavelets: a review. Environmental Earth Sciences 71 (3):1379-1387. 

doi:10.1007/s12665-013-2544-3 

Springer ISI journal with impact factor of 1.435 
 
 

 

- Ebadi L, Shafri HM, Mansor S, Ashurov R (2013) A review of applying second-

generation wavelets for noise removal from remote sensing data. Environmental Earth 

Sciences 70 (6):2679-2690. doi:10.1007/s12665-013-2325-z 

Springer ISI journal with impact factor of 1.435 
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 کنفرانسیمماالت 

- Ebadi, L. and H. Z. M. Shafri (2010). Optimal Daubechies Wavelet Parameters for 

Noise Removal of Red-edge Region in Vegetation Spectrum, MRSSIC 6
th

 International 

Remote Sensing & GIS Conference and Exhibition, Kuala Lumpur. 

 

ُای فراطیفی ضٌجع رّغِای طبمَ بٌذی برای تِیَ ًمػَ ُای غِری بَ کوک دادٍ (. 3534الدى عبادی ) -

 هػِذ ,34اضفٌذ  3 ,اّلیي ضویٌار ضراضری ًمػَ برداری در صٌعت ضاختواى ،از دّر

 سٌابك تذریس
 

 :گلستان دانشکذه فنی ً مينذسی علی آباد کتٌلدانشگاه 

 نام درس تاریخ
تعذاد 

 ًاحذ
 تٌضیحات

 اّلًیوطال 

31-37 

  4 هباًی ضٌجع از دّر

  4 زباى تخصصی ًمػَ برداری

  5 ًرم افسار پیػرفتَ

 دّمًیوطال 

37-38 

  5 ًمػَ ضازی عذدی ّ اتْکذ

  4 ًمػَ برداری کاربردی

ًیوطال اّل 

37-38 

  4 هباًی ضٌجع از دّر

  4 زباى تخصصی ًمػَ برداری

  5 ژئْدزی ّ هحاضبات

 دانشگاه آزاد ًاحذ تيران جنٌب:

 نام درس تاریخ
تعذاد 

 ًاحذ
 تٌضیحات

ًیوطال اّل 

37-38 

 5 فیسیک ضٌجع از دّر

 همطع کارغٌاضی ارغذ

 5 ضٌجع از دّر پیػرفتَ ّ پردازظ تصاّیر رلْهی

 4 رّظ تحمیك

 5 هذیریت دادٍ ُای ضٌجع از دّر

ًیوطال دّم 

38-37 

 4 رّظ تحمیك

 5 هذیریت دادٍ ُای ضٌجع از دّر

  ضویٌار

ًیوطال اّل 

38-37 

 5 (DTMهذلطازی رلْهی زهیي )

 4 هباًی دّرکاّی

 4 پردازظ رلْهی تصاّیر همطع کارغٌاضی

 5 3فتْگراهتری 

 دانشکذه فنی نمشو برداری سازمان جغرافیایی:

 نام درس تاریخ
تعذاد 

 ًاحذ
 تٌضیحات

ًیوطال اّل 

37-38 
 GIS 4اصْل 

 

 38تابطتاى 
اردّی  ENVI 4ضٌجع از دّر ّ پردازظ تصاّیر با ًرم افسار 

 ArcGIS 4ّ ًرم افسار  GISکاربردُای  کارآهْزی

ًیوطال دّم 

38-37 
 GIS 4کاربردُای 

 

ًیوطال اّل 

38-37 
 GIS 4اصْل 

 



 دانشگاه فردًسی مشيذ:

 نام درس تاریخ
تعذاد 

 ًاحذ
 تٌضیحات

ًیوطال اّل 

37-36 
  5 کاربرد ًمػَ برداری در غِرضازی

ًیوطال دّم 

36-35 

  4 ًمػَ برداری

 5 فتْگراهتری فضایی

 همطع کارغٌاضی ارغذ
 5 کاربردُای ضٌجع از دّر

ًیوطال اّل 

36-35 

  5 کاربرد ًمػَ برداری در غِرضازی

  4 در هٌِذضی عوراى GISهباًی 

  4 فتْگراهتری

ّ  GISدر ضٌجع از دّر  GPSکاربردُای 

 فتْگراهتری
5 

 همطع کارغٌاضی ارغذ

 5 هاُْارٍ ایپردازظ رلْهی تصاّیر 

ًیوطال دّم 

35-34 

  4 ًمػَ برداری

  4 در هٌِذضی عوراى GISهباًی 

  4 فتْگراهتری

 5 فتْگراهتری فضایی
 همطع کارغٌاضی ارغذ

 5 پردازظ رلْهی تصاّیر هاُْارٍ ای

 

 :مٌسسو آمٌزش عالی اشراق بجنٌرد

 نام درس تاریخ
تعذاد 

 ًاحذ
 تٌضیحات

ًیوطال دّم 

39-39 

 2 ژئْدزی هاُْارٍ ای ّ عولیات

 هذیر گرٍّ ًمػَ برداری

 GIS 2کاربردُای 

 2 پردازظ رلْهی تصاّیر

 2 دضتگاٍ ُای پیػرفتَ

 2 هباًی ضٌجع از دّر

 2 ُیذرّگرافی

ًیوطال اّل 

39-39 

 2 کاداضتر

 3 ًرم افسارُای پیػرفتَ

 3 کٌترل ّ تٌظین دضتگاُِای ًمػَ برداری

 3 کارگاٍ هحاضبَ ّ ترضین

ًیوطال دّم 

39-35 

  3 فتْگراهتری تحلیلی

  2 کاداضتر

  3 پردازظ رلْهی تصاّیر هاُْارٍ ای

  2 تفطیر عکطِای ُْایی ّ هاُْارٍ ای

 مٌسسو آمٌزش عالی خاًران:

 نام درس تاریخ
تعذاد 

 ًاحذ

 تٌضیحات

 3 فتْگراهتری فضایی 39-39ًیوطال دّم 

 کارغٌاضی ارغذهمطع 

 3 فتْگراهتری فضایی 35-39ًیوطال دّم 

 35-36ًیوطال اّل 
 3 هذیریت دادٍ ُای ضٌجع از دّر 

GIS َ3 پیػرفت 

 34-35ًیوطال دّم 
  فتْگراهتری فضایی

  پردازظ رلْهی تصاّیر هاُْارٍ ای



 دانشگاه آزاد مشيذ:

 تٌضیحات تعذاد ًاحذ نام درس تاریخ
ًیوطال دّم 

39-35 
 2 تفطیر عکطِای ُْایی ّ هاُْارٍ ای

 

ًیوطال اّل 

39-39 
 2 ًمػَ برداری

 

 

 سٌابك شغلی 

 7/37برای دّ ًیوطال( گرٍّ ًمػَ برداری)هذیر  عضْ ُیات علوی هْضطَ آهْزظ عالی اغراق بجٌْرد-

33/35 

 تا کٌْى 34، 14-18  غرق آرای ًمع هػاّر هٌِذضیي غرکت 

 در حال حاضر هػاّر 14-18  هػِذ  پی کاّظ هػاّر هٌِذضیي غرکت ،GIS  ّRS  

 ی تخصصی ً گٌاىینامو ىای اشتغالعضٌیت در نيادىا

 
 ْبَ هذت  43/7/39، از خراضاى رضْی در رغتَ ًمػَ برداری ضاختواى اضتاى ُیات هذیرٍ ًظام هٌِذضی عض

 ضَ ضال

 از ضازهاى ًظام هٌِذضی ضاختواى خراضاى رضْی هٌِذضی پایَ دّ دارای پرّاًَ اغتغال بَ کار 

 دارای گْاُیٌاهَ تِیَ ًمػَ ُای تفکیکی آپارتواى از ضازهاى ًظام هٌِذضی ضاختواى خراضاى رضْی 

 اضتاى خراضاى رضْی  عضْ ضازهاى ًظام هٌِذضی 

 عضْ اًجوي ًمػَ برداراى خراضاى رضْی  

 ُ خراضاى   گرٍّ ًمػَ برداری ضازهاى ًظام هٌِذضی تیک هربْط بَات تحریریَ خبرًاهَ ژئْهیاعضْیت در

 رضْی بَ هذت دّ ضال

 ْدّر از داًػجْیی ضٌجع کویتَ عض ّ GIS هالسی (MRSGISSC)، ضال 6بَ هذت  4232 ژاًْیَ از 

 

 گٌاىینامو ىای شرکت در کارگاه ً سمینار

 
  گْاُیٌاهَ غرکت در کارگاٍ آهْزغیGIS & GPS 34/4/19اضتاى خراضاى، ، هػِذ، ضازهاى ًظام هٌِذضی 

 4221 آضیا ًمػَ کٌفراًص (Map Asia 2008 ،)،4221 هالسی، اّت کْاالالهپْر 

 رّز  ًوایػگاٍ ّ کٌفراًصGIS، (GIS Dayٍداًػگا ،) UPM ،4223 فْریَ، هالسی 

 ٍتکویلی تحصیالت داًػجْیاى برای همالَ ًػر کارگا (Publishing for Postgraduates ،)ٍداًػگا UPM ،

 4223 آّریلهالسی، 

 ٍ7.2پردازظ تصْیر افسار ًرم کارگا Definiens، (DEFINIENS understanding images ،)ٍداًػگا 

UPM ،4223 آّریل، هالسی 

 ٍهرجع ًْیطی برای هماالت ّ پایاى ًاهَ ُا افسار ًرم کارگا Endnote، ٍداًػگا UPM ،4223 هَ، هالسی 

 ٍهمالَ، اًتػار در حمْلی هطائل ّ اخالق کارگا (Ethics and Legal Issues in Journal Publications ،)

 4223 هَ، هالسی، UPM داًػگاٍ

 رّز ًوایػگاٍ ّ کٌفراًص GIS ، (GIS Dayٍداًػگا ،) UPM ،4232 هارش، هالسی 

  دّر از ضٌجع الوللی بیي کٌفراًص ّ ًوایػگاٍ غػویيگْاُیٌاهَ ارائَ همالَ در ّ GIS  اًجوي ضٌجع از دّر

MRSS 6)هالسی، 
th

 International Remote Sensing & GIS Conference and Exhibition ،)

 4232 آّریل، هالسی کْااللْهپْر،

 علوی،همالَ  ًْغتي کارگاٍ ّ ضویٌار (Scientific Writing Seminar،) ٍداًػگا UPM ،4232 اّت، هالسی 

 رّز ًوایػگاٍ ّ کٌفراًصGIS ، (GIS Dayٍداًػگا ،) UPM ،4233 هارش، هالسی 

 کردى تجاری ّ ًْآّری پژُّع، در هْفمیت در:رّیترز تاهطْى ضویٌار ، 

(Thomson Reuters Seminar, Driving Success in Research, Innovation and 

Commercialisation ،)4235 اّت 

  ،ضازهاى ًظام هٌِذضی خراضاى 49/3/3539ضویٌار غِرُای ُْغوٌذ آتی با اطالعات هکاًی ضَ بعذی ،

 رضْی، هػِذ

 هازًذراى، هحوْد آباد9/32/3539هلی ایوٌی، بِذاغت ّ هحیظ زیطت در صٌعت ضاختواى،  ُوایع ، 



 ىای فردی ميارت
  هطلّظ بَ زباى اًگلیطی  

 تطلظ بر ًرم افسارُای:  

  SDRMap, Microstation, AutoCAD غاهل ًمػَ برداری -

 ENVI, Erdas, PCI Geomaticaپردازظ تصاّیر هاُْارٍ ای غاهل  -

- ArcGIS 

 MATLAB, Qbasicًْیطی غاهل  برًاهَ -

 ٍغاهل: ضٌجع از دّرضٌطْرُای ّ  ُای ًمػَ برداری تْاًایی کار کردى با دضتگا 

GPS, Spectroradiometer, TotalStation, Level, Theodolite 


