 - 1مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي  :سالار میرزاپور
تاريخ تولد 9633/09/91 :
شماره شناسنامه 1369 :
شماره ملی 8306633086 :
وضعیت تأهل  :مجرد
آدرس محل سکونت  :تهران  ،فلکه دوم صادقیه  -بلوار فردوس -کوچه شهید رفیعی -پ - 63واحد0
همراه 0198-310 -8399 :
تلفن 089-33030363 :
پست الکترونیک salar.mirzapour@hotmail.com :
 - 2سوابق تحصيلي

آخرين مدرک تحصیلي  :دکتری تخصصی (در حال تحصیل)
رشته تحصیلي  :سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ()RS-GIS
دانشگاه محل تحصیل  :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آخرين مدرک تحصیلي  :کارشناسی ارشد
رشته تحصیلي  :سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ()RS-GIS
دانشگاه محل تحصیل  :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رشته تحصیلي کارشناسي  :آمار
دانشگاه محل تحصیل  :دانشگاه رازی کرمانشاه
 - 3سوابق تدریس

 9-6تدریس نرم افزار  Arc GISمقدماتی  ،متوسط و پیشرفته (بصورت عمومی و خصوصی)
 8-6تدریس نرم افزار  Envi 5.3مقدماتی  ،متوسط و پیشرفته (بصورت عمومی و خصوصی)
 - 4سوابق کاري

 9-3کارشناس  GISاداره آب و فاضلاب منطقه  6استان تهران(هم اکنون)
 9-3سرپرست تیم  RS/GISپروژه آمایش سرزمین استان تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی در
شرکت مهندسین مشاور رویان فرانگار سیستم تا تاریخ 13/01/86
 8-3سرپرست پروژه طراحی و استقرار سیستم یکپارچه پایگاه اطلاعات مکانی معاونت عمران روستایی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شرکت مهندسین مشاور رویان فرانگار سیستم تا تاریخ 13/01/86
 6-3از تاریخ  9613/06/09تا  9613/99/09بصورت تمام وقت سرپرست پروژه  GISی سازمان
حفاظت محیط زیست همکاری با شرکت مهندسین مشاور رویان فرانگار سیستم مستقر در محل آن
سازمان

 3-3از تاریخ  9618/99/09تا  9616/00/90مدیر پروژه معادن زغال سنگ و شن و ماسه برای
سازمان صنعت و معدن استان تهران در شرکت زمین دورکاوان پرشین .
 9-3از تاریخ  9618/06/09تا  9618/99/09مدیر پروژه اشتراک دهی و  GIS Readyشرکت
آب و فاضلاب جنوب غرب تهران شرکت مهندسین مشاور نقش آرا .
 - 5پروژههاي انجام شده با پژوهشکده خاک و آبخيزداري کشور از سال  1331تا کنون

 9-1پروژه مکان یابی مناطق مناسب سد های زیر زمینی برای کل کشور
 8-1پروژه مکان یابی مناطق مناسب سیستم های احداث پخش سیلاب برای کل کشور
 6-1تهیه ی انواع دیتا بیس های آبخیزداری  ،منابع آب و ....
 3-1پروژه بررسی خشکیدگی جنگل های بلوط
 1-1پروژه مکان یابی مناطق مناسب دفن پسماند زباله برای مناطق مختلف در سطح کشور
 3-1پروژه توسعه شهری بر اساس شاخص های خاص پس از Change Detection
 0-1پروژه ارزیابی خسارت برنج برای صندوق بیمه کشاورزی
 3-1توسعه سیستم های سبال ( بر اساس اندازه گیری های تبخیر و تعرق )
 1-1پروژه محاسبه نیاز آبی محصولات مختلف کشاورزی در مناطق مختلف کشور
 90-1پروژه مکان یابی مناطق مناسب برای احداث سیستم های سطوح آبگیر باران
 99-1تهیه نقشه پراکنش مزارع برنج با استفاده از تصاویر  landsat 8برای پِژوهشکده
خاک و آبخیزداری کشور ( از ابتدای سال زراعی ) 16
 - 6پروژههاي انجام شده با سازمان حفاظت محيط زیست کشور بصورت پاره وقت

 GisReady 9-3داده های موجود و تهیه دیتابیس  9:810000برای مناطق چهارگانه کل کشور
 8-3استاندارد سازی اطلاعات مکانی و توصیفی و تهیه دیتابیس در مقیاس  9:81000طرح مدیریت
 90منطقه از مناطق چهارگانه کشور
 6-3پروژه تهیه دیتا بیس اطلاعات مکانی و توصیفی مطالعات پیشگیری  ،کنترل و کاهش آلودگی
آبخوان استان هرمزگان
 3-3پروژه تهیه دیتا بیس اطلاعات مکانی و توصیفی مطالعات پیشگیری  ،کنترل و کاهش آلودگی
رودخانه های حوزه ی آبریز استان هرمزگان
 1-3پروژه تهیه دیتا بیس اطلاعات مکانی و توصیفی اطلسهای آلودگی خاک استان اصفهان
 3-3پروژه تهیه دیتا بیس اطلاعات مکانی و توصیفی ایستگاه ها و نمونه برداری های آلودگی
لایه های بیولوژی  ،شیمیایی  ،فلزات سنگین و هیدروکربن مناطق حفاظت شده ی استان هرمزگان
 0-3پروژه تهیه دیتا بیس اطلاعات مکانی و توصیفی طرح های مشمول ارزیابی زیست محیطی
(کارخانه سیمان ،پالایشگاه و  )...استان اصفهان
 - 7نمونههایي از پروژههاي انجام شده گذشته

 9-0پروژه مسکن مهر رباط کریم (  Gis Readyو تهیه نقشه ها )  -سال 9618

 8-0پروژه تهیه نقشه باقر شهر تهران  9:1000و  - Gis Readyسال 9618
 6-0پروژه تهیه نقشه کهریزک تهران  9:1000و  - Gis Readyسال 9618
 3-0پروژه تهیه نقشه خلیج فارس تهران  9:1000و  - Gis Readyسال 9618
 1-0پروژه تهیه نقشه معدنی معدن زغال سنگ و تخمین مناطق مساعد استخراج برای شرکت
موننکو ایران  -سال 9618
 3-0تهیه نقشه پراکنش معادن شن و ماسه آبرفتی و مناطق مساعد ثبت محدوده معدن شهرستانهای
قدس  ،شهریار و پاکدشت برای سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران ( بیش از  600نقشه )
 - 8دوره هاي آموزشي گذرانده شده

 9-3دوره آموزشی " نرم افزار  ArcGISمقدماتی "  ،از مورخه  19/99/99لغایت  18/98/81به
مدت  53ساعت با کسب امتیاز عالی از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران .
 8-3دوره آموزشی " نرم افزار  ArcGISمقدماتی "  ،از مورخه  19/90/01لغایت  18/08/69به
مدت  35ساعت با کسب امتیاز عالی از سازمان فنی حرفه ای کشور .
 6-3دوره آموزشی " نرم افزار  ، " Envi 4.8از مورخه  19/90/09لغایت  18/09/69به
مدت  35ساعت با کسب امتیاز عالی از شرکت سامانه نگار زمین.
 - 3قابليت ها و توانمندیها

 1-9نرم افزارهاي تخصصي
 -1نرم افزار  -8 ArcGISنرم افزار  -6 SPSSنرم افززار WEAP -3 ERDAS -4 ENVI 
PCI Geomatica -8 Super Decisions -7 expert Choice - 6

 2-9نرم افزارهاي عمومي
 -1نرم افزار )  -8 ، Office2017 ( Excel , Wordنرم افزار AutoCad Map3D -5 ، Photoshop

 5-9آشنايي با زبان هاي خارجي

 -9آشنایی کامل با زبان انگلیسی
 -8آشنایی کامل با زبان ترکی استانبولی
 - 11فعاليت هاي علمي

 9-90تهیه ی فیلم آموزشی نرم افزار  ArcGISبصورت نرم افزار آموزشی
 8-90تالیف کتاب آموزشی تحلیل تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار " " Envi 5.3
انتشارات مهرگان قلم
 6-90دارای مقالات متعدد داخلی و خارجی در مباحث RS & GIS

