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مقاالت چاپ شدٌ در وشریات داخلی3-3
ِ ارائِ رٍؼی هجتٌی ثر آًبلیس قبًَى هجٌبی اؼیبء تفَیری ث،. هختبرزادُ م،.ج. ٍلذاى زٍج م،.هیالى لک ا-1
هٌظَر تؽخیؿ راُ در هٌبعق ؼْری ثب اظتفبدُ از تفبٍیر هبَّارُای ثب قذرت تفکیک ثبال ٍ دادُّبی
1393 ُ آثبى هب،2 ُ ؼوبر، دٍرُ چْبرم،پصٍّؽی علَم ٍ فٌَى ًقؽِ ثرداری-ًؽریِ علوی،الیذار
 ثبWorldview-2  ارزیبثی جبهع هذل ٌّذظی تفبٍیر هبَّارُ ای،. هیالى لک ا،.ـبدقیبى ض،.ثبقری ح-2
ُ ؼوبر، دٍرُ چْبرم،پصٍّؽی علَم ٍ فٌَى ًقؽِ ثرداری-ًؽریِ علوی،رٍغ ّبی َّؼوٌذ ٍ کالظیک
1393 ُ ثْوي هب،3
 تؽخیؿ ؼجکِ راّْب در هٌبعق ؼْری ثب اظتفبدُ از تفبٍیر،. هختبرزادُ م،.ج. ٍلذاى زٍج م،. هیالى لک ا-3
ٍ هبَّارُای ثب قذرت تفکیک ثبال ٍ دادُّبی الیذار ثر اظبض عجقِ ثٌذی ًسدیکتریي ّوعبیگی فبزی
ُ ؼْریَر هب،1 ُ ؼوبر، دٍرُ ّؽتن،پصٍّؽی علَم ٍ فٌَى ًقؽِ ثرداری-ًؽریِ علوی،ٌِتَـیفگرّبی ثْی
1397
.عفجی- عجقِ ثٌذی تفبٍیر چٌذ عیفی ظٌجػ از دٍر ثب اظتفبدُ از رٍغ فبزی،1383 .هیالى لک ا-4
.16  تب10  ؾ66 ًُؽریِ ًقؽِ ثرداری ؼوبر

-5هیالى لک ا ،.هجذ آثبدی م ،1384 .ثررظی ترکیت دادُ ّبی فتَگراهتری در هحبظجبت فتَگراهتری
ثلَکْبی  1/25000کؽَرً .ؽریِ ًقؽِ ثرداری ؼوبرُ  76ؾ  5تب .9
ٍ-6لذاى زٍج م .ج ، .هیالى لک ا ،.هجذ آثبدی م ،1384 .ثررظی ٍ ارزیبثی هذل ریبضی Rational
DLT ٍ Functionترهین یبفتِ جْت تفحیح ٌّذظی زٍج تفبٍیر هبَّارُ ایً .ؽریِ ظپْر ؼوبرُ 55
ؾ  9تب .12
-7هیالى لک اّ،.وراُ م ،.هجذ آثبدی م ،1385 .هقبیعِ دقت ظرؼکٌی ثلَکْبی فتَگراهتری در حبلت
اظتفبدُ از دادُ ّبی  GPSثب رٍؼْبی هذل هعتقل ٍ ثبًذل اجعوٌت .ایً .ؽریِ ظپْر ؼوبرُ  58ؾ  10تب
17
-8هجذاثبدی م ،.هیالى لک ا ،.ثْیٌِ ًوَدى تعذاد ًقبط کٌترل زهیٌی هَرد ًیبز ثرای ظرؼکٌی ثلَکّبی
فتَگراهتری ثب اظتفبد ُ از دادُّبی  ، GPSففلٌبهِ علوی کبرثردی اظَُ ظبل اٍل ؼوبرُ ظَم ثْبر 1385
 -9رجت زادُ م ،هیالى لک ا ،.ظیذیي ح ،1388 .اهکبى ظٌجی تْیِ ًقؽِ از دادُ ّبی لیسر اظکي َّایی.
ًؽریِ ًقؽِ ثرداری ؼوبرُ  105ؾ  5تب .10

 -4-3مقاالت ارائٍ شدٌ ي چاپ شدٌ در کىفراوس َای ملی
 -1ؼفیعی عبؼق آثبدی ,م ٍ هیالى ،ا  ،1399 ،ارزیبثی تٌبظت اراضی هٌغقِ  22ؼْر تْراى جْت تَظعِ
درٍى افسا ثب اظتفبدُ از ظبهبًِ ّبی اعالعبت هکبًی ،ؼؽویي ّوبیػ هلی هعوبری،هرهت ؼْرظبزی
ٍهحیظ زیعت پبیذارّ ،وذاى ،هرکسّوبیػ ّب ٍکٌفراًط ّبی فرازاًذیؽبى ثَعلی ظیٌب،
 -2اهیذهعبف ,اهیر ،ح ٍ هیالى ،ا ،1399 ،ارزیبثی ؼبخؿ ّبی گیبّی در تحلیل تغییرات جٌگل گیالى ثب
اظتفبدُ از تفبٍیر هبَّارُ ای لٌذظت  ،OLI 8 -ؼؽویي ّوبیػ هلی هعوبری،هرهت ؼْرظبزی
ٍهحیظ زیعت پبیذارّ ،وذاى ،هرکسّوبیػ ّب ٍکٌفراًط ّبی فرازاًذیؽبى ثَعلی ظیٌب،
ٍ -3لذاى زٍج م .ج ، .هیالى لک ا ،1379 .ارزیبثی ٍ هقبیعِ هذلْبی ریبضی  ٍ DLTپبراهترّبی هذاری
جْت تفحیح ٌّذظی تفبٍیر هبَّارُ ای ،پٌجویي کٌفراًط عوراى ،داًؽگبُ فردٍظی هؽْذ
 -4خَغ الْبم ک ،.ظعبدت ظرؼت م ،.هیالى لک ا ،1386 .کبلیجراظیَى ظیعتن تلفیقی ٍ GPS/INS
تَجیِ هعتقین دٍرثیي َّایی .ظبزهبى ًقؽِ ثرداری کؽَر ّوبیػ شئَهبتیک
 -5هیالى لک ا .هجذ اثبدی م ،1385 .اظتخراج عَارق ار تفبٍیر ثب اظتفبدُ هٌغق فبزی هغبلعِ هَردی
هعیر رٍدخبًِ کبرٍى در تفبٍیر لٌذظت .ظبزهبى ًقؽِ ثرداری کؽَر ّوبیػ شئَهبتیک

 -6حعیي ثبقری  ،ظعیذ ـبدقیبى  ،اـغر هیالى لک  ،ارزیبثی جبهع رٍغ ّبی هذلعبزی ٌّذظی تفبٍیر
ّWorld view-2وبیػ هلی شئَهبتیک  ، 92ظبزهبى ًقؽِ ثرداری کؽَر  ،اردیجْؽت  ، 92تْراى ،
ایراى
 -7حبهذ احوذی هعیٌِ  ,ظعیذ ـبدقیبى  ،اـغر هیالى لک  ،رٍح اهلل کریوی  ,تعییي َّؼوٌذ پبراهترّبی
ثْیٌِ ظلف کبلیجراظیَى ثِ هٌظَر اظتفبدُ در هثلث ثٌذی َّایی ثب اظتفبدُ از دادُ ّبی SMPR
 ،2013 , GPS\IMUداًؽگبُ تْراى – تْراى  -ایراى.

 -4سًابق تدریس
 -1تذریط در داًؽگبُ تجریس
 -2تذریط در داًؽگبُ علن ٍ ـٌعت ٍاحذ اراک
-3تذریط در داًؽگبُ خَاجِ ًفیر الذیي عَظی
-4تذریط در داًؽگبُ زاثل
-5تذریط در آهَزؼکذُ ظبزهبى ًقؽِ ثرداری کؽَر
 -6هؽبٍرُ پبیبى ًبهِ در دٍرُ کبرؼٌبظی ارؼذ
 -7اظتبد راٌّوبی ظویٌبر کبرؼٌبظی
 -5مجری پريژٌ َای:
 -1تْیِ دظتَرالعول دظتگبّْبی تحلیلی ٍ ًیوِ تحلیلی
 -2اهکبى ظٌجی ظیعتن  Lidarدر تْیِ ًقؽِ ّبی تَپَگرافی در ایراى
 -3اجرای هثلث ثٌذی رقَهی در ظبزهبى ًقؽِ ثرداری کؽَر
 -6دیگر سمت َا
 -1عضَیت در کویتِ علوی ّوبیػ هلی شئَهبتیک 1383
-2عضَیت در کویتِ علوی ّوبیػ هلی شئَهبتیک1387
-3عضَیت در ّئیت رئیعِ جلعبت ّوبیػ هلی شئَهبتیک 1389
-4عضَیت در ّئیت رئیعِ جلعبت ّوبثػ هلی شئَهبتیک 1390
-5عضَیت در ظتبد راّجردی ثیعتویي ّوبیػ هلی ًقؽِ ٍ اعالعبت هکبًی در ظبل 1392
 -6عضَیت در کویتِ علوی ّوبیػ هلی شئَهبتیک 1395
 -7عضَیت در کویتِ علوی ّوبیػ هلی شئَهبتیک 1396
 -8عضَیت در ّئیت رئیعِ جلعبت ّوبیػ هلی شئَهبتیک 1396
-9رئیط ادارُ هثلث ثٌذی در ظبزهبى ًقؽِ ثرداری کؽَر
 -10هذیر کل ًظبرت ٍ کٌترل فٌی ظبزهبى ًقؽِ ثرداری کؽَر
-11هذیر کل ًقؽِ ثرداری هٌغقِ ؼوبل غرة ظبزهبى ًقؽِ ثرداری کؽَر

-12هعبٍى فٌبٍری ،تَظعِ ،ثرًبهِ ریسی ٍ ّوبٌّگی اهَر دظتگبّْبی ظبزهبى ًقؽِ ثرداری کؽَر
 -13هذیر اهَر داًؽجَیی ٍ فرٌّگی آهَزؼکذُ ًقؽِ ثرداری
 -14هذیر گرٍُ ّبی آهَزؼی ًقؽِ ثرداری ٍ کبرتَگرافی آهَزؼکذُ ًقؽِ ثرداری
 -15هعبٍى آهَزؼی داًؽجَیی ٍ فرٌّگی اهَزؼکذُ ًقؽِ ثرداری
 -16هٌْذض ثرگسیذُ ظبل  1388در ّفتویي جؽٌَارُ هلی هٌْذظی ٍ دریبفت لَح تقذیر دثیر جؽٌَارُ ٍ
هذالیَم

