بسمه تعالي
سوابق علمي و فعاليت ها

نام  :عصمت
نام خانوادگي  :دهقاني
تلفن همراه 09171600848 :
آدرس پستي  :بندرعباس  ,چهارراه پگاه ،روبرو فروشگاه معلم ,سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان ،واحد
GIS
پست الكترونيكي Dehghani.Esmat@Gmail.com :
 -1وضعيت تحصيل :
 1373-1377دیپلم تجربي – دبيرستان علي یاس _ شهرستان بندرعباس
 1378-1382كارشناسي مهندسي منابع طبيعي _ گرایش محيط زیست _ دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس
 1389 -1391كارشناس ارشد سيستم اطالعات جغرافيایي و سنجش ازدور – دانشگاه هرمزگان
 -2زمينه هاي مورد عالقه :
سيستم اطالعات جغرافيایي شهری و منطقه ای
سنجش از دور و ژئوماتيک
مكان یابي و ارزیابي پروژه های شهری و منطقه ای
تهيه و طراحي بانک های اطالعاتي (مكاني و توصيفي)
 -3عنوان سمينارها و پايان نامه تحصيلي
 جلسه بحث كارشناسيعنوان  :ضرورت حفاظت منابع طبيعي استان هرمزگان1381-
استاد راهنما  :دكتر ماریا محمدی زاده
 پروژه كارشناسي :عنوان  :مدیریت جنگلهای حرا
استاد راهنما  :دكتر ماریا محمدی زاده
پروژه كاارشناسي ارشد :
عنوان  :پيش بيني رشد شهر بندرعباس با استفاده از مدل سلولهای خودكار و زنجيره ماركوف
-

مقاله ضرورت حفاظت منابع طبيعي استان هرمزگان – مجله مشتا 1382

-

مقاله مكانيابي مناطق مستعد گردشگری با استفاده از روش چند معياره ( AHPشهرستان بندرعباس)-دانشگاه
UPMمالزی

-

مقاله پهنه بندی و برآورد ميزان فرسایش وتوليد رسئب در حوزه آبخيز برنطين (استان هرمزگان) با استفاده از
سيستم اطالعات جغرافيایي و مدل تجربي EPMو نقش آن دربرنامه ریزی منطقه ای -مجله علمي-پژوهشي
جغرافيا (برنامه ریزی منطقه ای)1391

-

مقاله پيش بيني رشد شهر بندرعباس با استفاده از مدل سلولهای خودكار و زنجيره ماركوف – 1393-ISI

 -4عضويت درمجامع
عضو سازمان نظام مهندسي منابع طبيعي و كشاورزی
دبير شورای  GISاستان هرمزگان
عضو كارگروه آمایش و محيط زیست استان هرمزگان
مسئول  GISپایگاه ساترا استان هرمزگان

 -5قابليت ها
 تسلط به تدریس و كار با سيستم های موقعيت یاب زميني( ) GPSو نرم افزارهای مربوطه تسلط به نرم افزارهای كارتوگرافي و نقشه كشي ()Auto CAD, Microstation,Auto Desk map تسلط به نرم افزار های سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایي() Arc GIS,Arc view,PCI Geomatica, Envi, Erdas
 آشنایي و تسلط به تفسير تصاویر ماهواره ای و عكسهای هوایي آشنایي و تسلط كامل به نرم افزارهای( Adobe Photoshop, Microsoft Office(Word,Excel, Power Point, Access
-

تسلط در رقومي سازی نقشه ها

-

آشنایي به زبان انگليسي

-

تسلط به نمونه برداری و نقشه برداری در مكانهای مختلف

-

تسلط در تهيه طرحهای مطالعاتي و پایه

 -6فعاليت ها و سوابق كاري
-

مسئول واحد  GISو سنجش از دور معاونت برنامه ریزی استانداری سال 1391-1387

-

دبير شورای  GISاستان هرمزگان سال 1387تا كنون

كارشناس  GISسازمان جهاد كشاورزی شهرستان بندرعباسكارشناس  GISسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان آموزش كارتوگرافي و استفاده از سيستم تعيين موقعيت زميني ( GPSسازمان جهاد كشاورزی ،سازمان نظام مهندسي كشاورزی– محيط زیست) 1386- 1387
 -همكاری در اجرای پروژه پایلوت منطقه ای شورای كابران  GISسازمان جهاد كشاورزی 1386-87

 -كارشناس پروژه رقومي سازی نقشه های سنواتي انفال

-

تهيه نقشه پوشش گياهي شهرستان بندر لنگه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سيستم اطالعات جغرافيای ) (GISساال
(1388مركز تحقيقات منابع طبيعي –جهاد كشاورزی)

-

تهيه نقشه پوشش گياهي شهرستان بندر لنگه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سيستم اطالعات جغرافيای ) (GISساال
1388

-

همكاری در تهيه بانک اطالعات جامع زمينهای زراعي استان هرمزگان با استفاده از تكنيكهای GPS،GIS ،RS

(سال  1388-1386سازمان جهاد كشاورزی )
-

همكاری در طرح شناخت مناطق اكولوژیاک اساتان هرمزگاان باا اساتفاده از تصااویر مااهواره ای و سيساتم اطالعاات
جغرافيای ) (GISسال (1385مركز تحقيقات منابع طبيعي – جهاد كشاورزی)

-

همكاری در طرح رقومي سازی نقشه های زمين شناساي منااطق جاساک – پاي بشاک –گابریاک اساتان هرمزگاان باا
استفاده از سيستم اطالعات جغرافيای ) (GISسال (1384مركز تحقيقات منابع طبيعي – جهاد كشاورزی)

-

تهيه نقشه پوشش گياهي شهرستان بندرعباس با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيای ) (GISسال 1389

-

تهيه نقشه پوشش گياهي شهرستان جاسک – پي بشک با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيای ) (GISسال 1388

-

مدیر پروژه نقشه های سنواتي انفال شهرستان جيرفت – كهنوج سال 1387

-

مدیر پروژه نقشه های سنواتي انفال استان هرمزگان سال 1388

-

مدیر پروژه نقشه های سنواتي انفال استان كرمان سال 1390

-

مدیر پروژه نقشه های بلوكه آماری شهری و روستایي با استفاده از تكنيک سنجش از دور استان هرمزگان 1389

-

مدیر پروژه غني سازی وبرداشت پوسته معابر( شهرداری بندرعباس )1389

-

مدیر پروژه رقومي سازی و موزائيک نقشه های ( 1369-1349شهرداری بندرعباس )1389

-

مدیر پروژه  GIS Readyنقشه شهربندرعباس ( شهرداری بندرعباس )1389

-

كارشناس پروژه توليد نقشه های كيفي شركت آب و فاضالب استان هرمزگان (سال )1387

-

مدیر پروژه اصالح پوشه نقشه های بلوكه آماری شهری و روستایي با استفاده از تكنيک نقشه بارداری اساتان هرمزگاان
13891

-

مدیر پروژه  GISپایگاه داده های مكاني برق منطقه ای هرمزگان(سال (1391 -1389

-

مدیر پروژه  GISتهيه نقشه توریستي – گردشگری ميراث فرهنگي (سال )1391

-

مدیر پروژه مميزی شهر ميناب (سال ) 1391-1390

-

مدیر پروژه مميزی شهر كنگ (سال ) 1393-1394

-

كارشناس ناظر پروژه مميزی یندرعباس( )1393-1392

-

مسئول  GISپروژه مطالعاتي برنامه  5ساله شهرداری بندرعباس 1394

-

مسئول  GISپروژه برداشت اطالعات مكاني و پایگاه داده اداره كل اوقاف و امور خيریه استان 1394-1393

-

مسئول  GISپروژه برداشت اطالعات مكاني و پایگاه داده شركت توزیع برق استان 1394-1393

 -7سوابق تدريس:
 -مدرس كارتوگرافي و استفاده از سيستم تعيين موقعيت زميني  GPSشهربندرعباس (سازمان نظام مهندسي كشاورزی – محيط

زیست )1390
 -مدرس كارتوگرافي و استفاده از سيستم تعيين موقعيت زميني  GPSشهرميناب (سازمان نظام مهندسي كشاورزی – محيط

زیست )1390
 مدرس كارتوگرافي و استفاده از سيستم تعيين موقعيت زميني ( GPSمعاونت علوم پزشكي ودرمان استان هرمزگان )1387 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي (بنياد مسكن انقالب اسالمي –)1389 مدرس كارگاه آموزشي استفاده ازاینترنت درمباحث سنجش از دور مدرس كارگاه آموزشي با عنوان استانداردسازی الیه ها در یک پایگاه مكاني برای كليه اعضاء كميته تخصصي  GISمنطقاه ایسال 1388
 مدرس دوره آموزشي سيستم تعيين موقعيت زميني ( GPSسازمان نظام مهندسي كشاورزی )1391 مدرس رسم فني دانشكده فني و حرفه ای(علمي – كاربردی) شهر بندرعباس (سال )1392-1390 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي و نرم افزار اتوكد مقدماتي و پيشرفته شهر بندرعباس (جهاد دانشگاهي سال )1390-1389 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي و سنجش از دور (دانشگاه امير كبير پردیس بندرعباس  -سال )1391 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي (جهاد دانشگاهي (1392-1391 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي (سازمان نظام مهندسي كشاورزی (1391 مدرس دوره آموزشي سيستم تعيين موقعيت زميني ( GPSسازمان نظام مهندسي كشاورزی )1392 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي (سازمان نظام مهندسي كشاورزی (1392 مدرس دوره آموزشي سيستم تعيين موقعيت زميني ( GPSسازمان نظام مهندسي كشاورزی )1393 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي (جهاد دانشگاهي (1393-1392 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي (جهاد دانشگاهي (1393-1394 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي (جهاد دانشگاهي (1394-1395 مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي نظام مهندسي معادن((1394-1395 -مدرس سيستم اطالعات جغرافيایي نظام مهندسي شهرداری بندرعباس((1394-1395

