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سوابق و افتخارات تحصيلي دانشگاهي
مقطع و رشته تحصيلي

دانشگاه اخذ مدرك

آغاز/پايان

معدل

كارشناسي مهندسي نقشه برداري

دانشگاه تبريز

 0439الي 0435

00.95

كارشناسي ارشد نقشه برداريGIS -

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 0435الي 0431

03.04

دكتري نقشه برداريGIS -

دانشگاه صنعتي مالک اشتر تهران

 0401تا كنون

03.04



عضو بنياد ملي نخبگان كشور



شاگرد اول دوره كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي (بين تمامي رشته هاي دانشگاه)



رتبه  5كنکور سراسري دكتري نقشه برداري GIS -در سال 0401



رتبه  0كنکور سراسري كارشناسي ارشد نقشه برداري در سال 0435

اشتغال و فعاليتهاي حرفه اي (در حال حاضر)


عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل



عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران



مشاور  GISو عضو كارگروه فني شركت آب منطقه اي مازندران



عضو كميسيون اشتغال و خدمات مهندسي سازمان نظام مهندسي استان مازندران



عضو كميسيون انتشارات سازمان نظام مهندسي استان مازندران



عضو كميسيون آموزش و پژوهش كانون مهندسين ساري



عضو جامعه مهندسين نقشه بردار ايران



داراي پروانه پايه  1نقشه برداري نظام مهندسي ساختمان مازندران



داراي پروانه اشتغال پايه  4نقشه برداري نظام مهندسي معدن مازندران

اشتغال و فعاليتهاي حرفه اي (در گذشته)


مدير گروه عمراني صنعتي ياس ) 0405( (www.yasGroups.irالي )0401



عضو هيئت علمي (مديرگروه عمران و نقشه برداي) دانشگاه آزاد اسالمي سوادكوه ( 0433الي )0400



مدير گروه  GISشركت مهندسين مشاور رويان فرانگار سيستم ( 0433الي )0400



عضو كميته تخصصي نقشه برداري دفتر نمايندگي ساري ( 0430الي )0400

رزومه علمي و اجرايي (ياسر ابراهيميان قاجاري)
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مشاور  GISاداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ( 0430الي )0409



عضو كارگروه  DSSشركت مهندسي مشاور مهاب قدس0433 ،



عضو كميته تخصصي نقشه برداري كانون مهندسين ساري



عضو كميسيون كنترل و نظارت نقشه برداري و تفکيک آپارتمان سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران

پروژه هاي تحقيقاتي و مشاوره اي
 .0همکار در پروژه " بررسي وضعيت زيست محيطي رودخانه حفاظت شده هراز و حسابرسي زيست محيطي آن" ،دانشگگاه صگنعتي
نوشيرواني بابل0405 ،
 .1همکار در پروژه "ريز پهنه بندي خطر زلزله شهر بابل" ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل0404 ،
 .4مدير پروژه "آماده سازي بانک اطالعاتي شبکه فاضالب شهرستانكرج-رجايي شهر" ،شركت مهندسين مشاور ژئوماتيک سپهر،
0401
 .5مشاركت (به عنوان برنامه نويس )GISدر پروژه " پياده سازي سامانه اطالعات مکاني شركت ارتباطات زيرساخت در محدوده
استان تهران" ،شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ،از سال  0409تا 0401
 .4مجري پروژه تحقيقاتي "تخمين بخار آب معلّق بوسيله اندازه گيري هاي  GPSدر محيط  Sensor Webجهت پايش تغييرات آب
و هوايي ناگهاني" ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوه ،سال 0400
 .1مدير پروژه "طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطالعات جغرافيايي ) (GISموسسه بنياد بركت" ،شركت مهندسين مشاور رويگان
فرانگار سيستم ،از سال 0430تا 0400
 .0ناظر پروژه "خريد نرم افزار مديريت اطالعات محيط زيست بر پايه  ،"GISاداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 0430 ،
 .3مدير پايگاه داده مکاني (ژئوديتابيس) پروژه "طرح جمع آوري اطالعات مکاني و توصيفي شگبکه توليگد ،انتقگال و فگوز توزيگع "،
برقهاي منطقه اي زير 0430( :تا  ،)0409شركت مهندسين مشاور رويان فرانگار سيستم
o

خوزستان

گيالن

آذربايجان

يزد

سيستان و بلوچستان

سمنان

 .0عضو كميته نظارت بر پروژه " طرح جمع آوري اطالعات مکاني و توصيفي شبکه توليد ،انتقال و فوز توزيع برز منطقهاي غگرب"،
شركت مهندسين مشاور نقش ترسيم ميالد و رويان فرانگار سيستم0430 ،
 .09مجگگري پگگروژه تحقيقگگاتي "تحليگگل منطقگگهاي پديگگده تغييگگر اقلگگيم در مقيگگاس حوضگگه آبريگگز بگگا اسگگتفاده ازسيسگگتم اطالعگگات
جغرافيايي ) "(GISدانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوه ،سال 0430
 .00مدير پايگاه داده مکاني و برنامه نويس پروژه "توسعه يک سامانه تصميم يار مکاني ) (SDSSبراي مطالعات سيستمي حوضه آبريز
رودخانه كرخه" ،شركت مهندسي مشاور مهاب قدس0433 ،
 .01مشاركت در پروژه "پياده سازي پايگاه داده جغرافيايي سازماني در آب منطقه اي مازندران" ،شركت مهندسين مشاور جگامع كگار
سپاهان0433 ،
 .04مجري پروژه تحقيقاتي "طراحي يک سامانه اطالعات مکاني) (GISبراي مديريت وسائط نقليه نظگامي" ،دانشگگاه صگنعتي مالگک
اشتر ،سال 0430
 .05همکار در پروژه تحقيقاتي "مکانيابي توسعه شهري تهران با استفاده از ،"GISگروه شهرسازي دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه
تهران ،سال 0430
 .04همکار در پروژه تحقيقاتي "طراحي و برنامهريزي مدل دادهاي جهت ايجاد پايگاه دادهاي جامع منابع آب در محيط ،"GIS
شركت مهندسين مشاور جلوه مکان ،سال 0434
رزومه علمي و اجرايي (ياسر ابراهيميان قاجاري)

www.yEbrahimian.ir

 .01مشاركت در پروژه "توليد بانک اطالعاتي اقالم توصيفي  GISصنعت برز كل ايران در بخش انتقال و فوز توزيع بر اساس
استانداردهاي تهيه شده در اين خصوص" ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي0434 ،

مقاالت چاپ شده علمي تخصصي
.0
.1
.4
.5
.4

مقاله با عنوان " ارائه راهکاري نوين براي حفاظت از شهر در مقابل تهديدات انسان ساخت با رويکرد پدافند غيرعامل" ،كنگره بين
المللي عمران ،معماري و توسعه شهري ،دانشگاه شهيد بهشتي0404 ،
مقاله با عنوان " مدلسازي آسيب پذيري لرزه اي ساخمانهاي شهري در محيط  .GISمطالعه موردي (شهر بابل)" ،مجله علمي
پژوهشي امداد و نجات ،موسسه آموزش عالي هالل ايران0405 ،
مقاله با عنوان " طراحي و توسعه يک سرويس مکان مبنا براي مديريت اشيا متحرک جاده اي" ،دومين كنفرانس ملي عمران و
توسعه پايدار ،مركز راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار0405 ،
مقاله با عنوان "Design and Implementation of a Moving Object Database for Truck Information Systems in GIS
" ، Environmentكنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در عمران ،معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت ايران0405 ،
مقاله با عنوان "مدلسازي آسيبپذيري ساختمانهاي شهري در مقابل تهديدات هگوايي بگا اسگتفاده از روشگهاي دلفگي و تحليگل
سلسله مراتبي در محيط  GISمطالعه موردي :منطقه  1تهران" ،مجله علمي-پژوهشي اطالعات جغرافيايي سپهر0404 ،

 .6مقاله با عنوان " طراحي و پياده سازي يک سامانه مبتني بر  GISبراي مديريت وسايل نقليه نظامي" ،اولين كنفرانس ملي عمران
و توسعه پايدار  ،مركز راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار0404 ،
 .0مقاله با عنگوان ” ،“Assessment of different data modeling approaches in temporal GISهشگتمين كنگگره ملگي مهندسگي
عمران ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل0404 ،
 .3ارائه مقاله در مجلگه ” “Journal of Applied Scienceبگا عنگوان ” “Developing a Moving Objects Management Systemدر
سال

(ISI) -1993

 .0ارائه مقاله در همايش ژئوماتيک  33با عنوان "پياده سازي يک سامانه بگراي مگديريت اتوبوسگهاي مسگافربري در محگيط -"GIS
سازمان نقشه برداري كشور
 .09ارائه مقاله در همايش ژئوماتيک  30با عنوان "بررسي روشهاي  Map Matchingموجود و انتخاب روش بهينگه بگراي اسگتفاده در
سيستمهاي مديريت اشياء متحرک" -سازمان نقشه برداري كشور
 .00ارائه مقاله در همايش ژئوماتيک  31با عنوان "بررسي و ارزيابي مدلهاي تحليلگي ارائگه شگده در زمينگه داده هگاي مکگاني-زمگاني
وانتخاب مدل بهينه" – سازمان نقشه برداري كشور
 .01ارائه مقاله در همايش ژئوماتيک  31با عنوان "سيستمهاي همراه توزيع يافته" –سازمان نقشه برداري كشور
 .04ارائه مقاله در همايش ژئوماتيک  31با عنوان "بررسي نحوه ادغام سيسگتمهاي همگراه و زيرسگاخت دادههگاي مکگاني" -سگازمان
نقشهبرداري كشور
 .05ارائه مقاله در كنفگرانس  M.M.E 2008بگا عنگوان

“Design and Implementation of a Moving Object Database for Truck

”Information Systems

 .04ارائه مقاله در كنفرانس

 M.M.E 2007بگا عنگوان “Review and Evaluation of Different Modeling Approaches of Spatio-

”)Temporal Data in Temporal GIS (TGIS

 .01ارائه مقاله در كنفرانس  Map Asia2007با عنوان

“SMOTIS: System for Tracking Moving Objects in Truck Information

”Systems

 .00ارائه مقاله در كنفرانس  Map Asia2007با عنوان
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سوابق اجرايي در همايشهاي علمي تخصصي


عضو كميته ارزيابي و داوري دومين همايش ملي ساختمان آينده ،كانون مهندسين ساري ،آذر 04



عضو كميته داوري مقاالت پانزدهمين كنفرانس ملي دانشجويان عمران ،دانشگاه اروميه ،شهريور 04



مسئول كميته علمي مديريت بحران و پدافند غيرعامل ،هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني
بابل ،ارديبهشت 04



عضو كميته داوري مقاالت هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،ارديبهشت 04



عضو كميته داوري مقاالت دومين كنفرانس ملي كاربرد  GISدر مديريت صنعت برز ،برز منطقه اي مازندران و گلستان،
اسفند 01

سوابق آموزشي "مهندسي ژئوماتيك"


مدرس دوره كارشناسي ارشد نقشه برداري ( GISو  ،)RSنشگاه آزاد اسالمي واحد نور 0405 ،تا كنون



مدرس دوره آموزشي  GISو  ArcGISدر كانون مهندسين ساري0401 ،



مدرس گروه نقشه برداري دانشگاه غيرانتفايي ساريان ساري از سال  0400تا كنون



مدرس دوره آموزشي  GISدر سازمان نظام مهندسي معدن استان مازندران سال 0409



مدرس نقشه برداري گروه معدن دانشگاه آزاد اسالمي سوادكوه  0433تا 0401



مدرس گروه نقشه برداري دانشگاه غيرانتفايي روزبهان ساري سال  0433و 0401



مدرس دوره آموزشي  GISدر مركز اطالعات جغرافيايي شهر تهران ) (TGISسال 0430



مدرس گروه نقشه برداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان سال 0430



تدريس در دانشگاه صنعت ي خواجه نصيرالدين طوسي در مقاطع كارشناسي نقشه برداري و كارشناسگي ارشگد  GISسگالهاي
 0434و 0431



تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيروان (دروس تخصصي نقشه برداري) سال 0434

سوابق نقشه برداري


ارائه خدمات نقشه برداري در امور ساختمان سازي در شهرهاي ساري ،نکا و جويبار 0409 ،تا كنون



مدير پروژه نقشه برداري "طرح هادي مقياس  "0/499در سطح استان مازندارن ،بنيگاد مسگکن انقگالب اسگالمي مازنگدارن،
 0401تاكنون



مدير پروژه هاي نقشه برداري زمينهاي فاقد سند (ماده  )050در سطح استان مازندران 0400 ،تا كنون



نقشه بردار و سرپرست اكيپ نقشه برداري زميني (پروژه هاي تفکيک اراضي ،تهيه نقشه توپگوگرافي ،نقشگه بگرداري مسگير،
نقشه برداري شهري) ،مهندسين مشاور فرازمين و شركت نقشه برداي پلهار 0430 ،الي 0435
پايان
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