 .1اطالعات شرصی
وام :عبسالرضا
وام ذاوُازگی :کاظمی ویا کراوی
گرَي آمُزشی :مٍىسسی عمران
زاوشکسي :مٍىسسی عمران
رتبً زاوشگاٌی :مربی
آذریه مسرک تحصیلی :کارشىاسی ارشس
محُر ترصصی :وقشً برزاری(  ،GISسىجش از زَر َ
فتُگرامتری)
پست الکترَویکیKazeminia@Sirjantech.ac.ir :
*محل تُلس :سیرجان

 .2تحصیالت
مقطع
کارشىاسی
کارشىاسی
ارشد

رشتً

گرایش

مٍىدسی
عمران
مٍىدسی
عمران

وقشً برداری

 .3سُابق تسریس
دَري کارشىاسی :درَس فتُگرامتری ،وقشً برداری ،GIS ،کارتُگرافی،
الکترَویک َ فاصلً یاب ،کاداستر

 .4زمیىً ٌای عالقً تحقیقاتی
سیستم ٌای اطالعات مکاوی(  ،)GISسىجش از دَر َ فتُگرامتری

 .5سُابق اجرایی (علمی – ازاری)

عىُان پست
معاَوت فىی  GISشٍرداری
مدیر گرَي مٍىدسی عمران َ
وقشً برداری
مشاَر اوجمه عمران َ وقشً
برداری
مدیرکل امُر داوشجُیی

 مقالً ٌای
المللی

تارخ
تارید شرَع
ذاتمً
89/7/1
87/3/1
89/7/1

93/7/1

89/7/1

93/7/1

93/7/1

ارائً شسي زر

محل ذسمت
شٍرداری کرمان
داوشگا ي صىعتی
سیرجان
داوشگاي صىعتی
سیرجان
داوشگاي صىعتی
سیرجان

ٌمایش ٌای ملی َ بیه

] [1کاظمی ویا عبسالرضا ،مرادی صادق ،سلطاوی غالمرضا " ،تٍیً وقشً
شٍر کرمان بصُرتٌ ،" Web GISمایش ملی ژئُماتیک  ، 90سازمان وقشً
برداری ،تٍران ،ایران
] [2کاظمی ویا عبسالرضا " ،تٍیً َ َیرایش وقشً ٌای کاداستر با
استفادي از ٌ ،" GISمایش ملی ژئُماتیک  ، 92سازمان وقشً برداری،
تٍران ،ایران
] [3کاظمی ویا عبسالرضا ، ،زراسُودی علیرضا " مىشایابی گردَغبارٌای
غرب کشُر با استفادي از سىجش از دَر "ٌ ،مایش ملی ژئُماتیک ، 93
سازمان وقشً برداری ،تٍران ،ایران
وقشً با استفادي

] [4کاظمی ویا عبسالرضا ،مرادزادي محسه " تٍیً
از مدل ٌ ،" GISَ ESASمایش ملی ژئُماتیک  ، 88سازمان وقشً
برداری ،تٍران ،ایران

] [5کاظمی ویا عبسالرضا " ،تٍیً تغییرات کاربری اراضی با استفادي
از مدل ٌ ،"GIS َLMMمایش ملی زمیه شىاسی ایران  ، 89داوشگاي
فردَسی ،مشٍد ،ایران
] [6کاظمی ویا عبسالرضا ،کاظمی ویا حمیدرضا " ،بررسی رفتار
دیىامیکی تیرٌا تحت بارٌای متحرک "ٌ ،شتمیه ٌمایش
عمران  ،داوشگاي صىعتی بابل ،اردیبٍشت ، 93ایران

ملی مٍىدسی

 .6تسلط بً زبان ٌای بیه المللی
] [1زبان اوگلیسی ،میسان تسلط :ذُب

