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عٌَاى رعالِ :تاسیاتی هٌظز ؽْزی تاریخی تا اعتفادُ اس فٌاٍری ًَیي )ً ،(GISوًَِ هَردی :هحَر ٍلیعصز تْزاى

 سوابق پژوهشی
 Elham Andaroodi, zeynab taqipour (2012) “Architetural photogrammetry by Non-Metric
cameras: CAD-Based 2D Drawing of facades from Rectified photos” , International
conference EuroMed 2012 dedicated to cultural Heritage, Limassol, Cyprus, November 2012
 دکتز پیزٍس حٌاچی ،سیٌة تقی پَر (  ")1390تاسؽٌاعایی چالؼ ّای حقَقی ؽْزداری تِ هٌشلِ ًْاد اجتواعی " ،ارائِ
در ّوایؼ ؽْزداری تِ هٌشلِ ًْاد اجتواعی ،تْزاى ،چاج در هجوَعِ هقاالت ّوایؼ علوی ؽْزداری تِ هٌشلِ ًْاد
اجتواعی.
 دکتز پیزٍس حٌاچی ،سیٌة تقی پَر (  ")1392کٌکاؽی پیزاهَى ًقؼ هَثز هَلفِ ّای کالثذی -فضایی در ؽکل گیزی
حظ هکاى جْت ارتقا فضاّای عوَهی؛ هقایغِ تطثیقی هیذاى اهام خویٌی تْزاى ٍ هیذاى تزافالگار لٌذى " ،ارائِ در
ّوایؼ عوَهی ؽْزی پایذار ،داًؾگاُ ٌّز ،چاج در هجوَعِ هقاالت ّوایؼ عوَهی ؽْزی پایذار.
 دکتز پیزٍس حٌاچی ،سیٌة تقی پَر (  " )1395تجشیِ ٍ تحلیل رٍاتط هیاى تَسیع فضایی ارسػ ّا تا حضَر پذیزی
هکاى تز اعاط رٍیکزد هٌظز ؽْزی تاریخی تا اعتفادُ اس  ٍ GISهؾارکت عوَهی ) ،"(PPGISهجلِ ًقؼ جْاى،
داًؾکذُ هعواری داًؾگاُ تزتیت هذرط

 دکتز الْام اًذرٍدی ،سیٌة تقی پَر (  " )1396ارسیاتی ارسػ ّا در هٌظز ؽْزی تاریخی خیاتاى ٍلیعصز تْزاى تا تْزُ گیزی
اس عیغتن اطالعات جغزافیایی ٍ هؾارکت هزدهی ) ، (PPGISدر دعت داٍری
 سیٌة تقی پَر ( " )1390خاًِ ایزاًی تجلی ٌّزهٌذاًِ اس تیٌؼ هتعالی ٍ جاٍداًِ هَالًا؛ تاسؽٌاعایی هفاّین هتافیشیکی ٍ
هعٌَی خاًِ ایزاًی" ،اٍلیي ّوایؼ هلی هغکي ایزاًی ،داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽیزاس
 هطالعِ پیزاهَى تاسؽَّا در هعواری خزاعاى جٌَتی ،کارگاُ ؽٌاخت هعواری عٌتی ایزاى ،تیزجٌذ  ،ؽْزیَر 1390
ّ وکار ی در پضٍّؼ پیزاهَى ًیایؾگاُ ّای پیؼ اس اعالم  ،داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی ،داًؾکذُ هعواری ،گزٍُ هزهت ٍ
هطالعات اتٌیِ تاریخی ()1389-90
ّ وکار ی در پضٍّؼ پیزاهَى هطالعِ ٍ تزرعی عیغتن ّای آتی در حوام ّای تاریخی ایزاى داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی،
داًؾکذُ هعواری ،گزٍُ هزهت ٍ هطالعات اتٌیِ تاریخی ( )1389
 پضٍّؼ پیزاهَى تاسؽٌاعی کارتزد اصَل ٌّذعی ٍ تٌاعثات در هعواری تٌای عزدر تاغ هلی تْزاى  ،پضٍّؾکذُ فزٌّگ ٍ
ٌّز داًؾگاُ تْزاى ()1395
 " پضٍّؼ پیزاهَى ارسیاتی اجزای طزح تْغاسی ٍ ًَعاسی تاسارچِ عَالجاى تْزاى تِ عٌَاى پزٍصُ هحزک تَععِ تز کیفیت
سًذگی در هحلِ عَدالجاى "  ،طزح پضٍّؾی پضٍّؾکذُ فزٌّگ ٍ ٌّز داًؾگاُ تْزاى ( )1396-97
 سیٌة تقی پَر (  ")1396پضٍّؼ پیزاهَى راّثزدّای تاسآفزیٌی هحلِ عَدالجاى تْزاى تا اعتفادُ اس تکٌیک  ،"QSPMدر
دعت داٍری

 سوابق آموزشی
 دعتیار تذریظ -داًؾگاُ تْزاى ،داًؾکذُ هعواری پزدیظ ٌّزّای سیثا  ،هقطع کارؽٌاعی ارؽذ)1392- 93 ( -
 تذریظ ًزم افشار  ARC GISدرط فٌاٍری اطالعات ،داًؾگاُ تْزاى،داًؾکذُ هعواری پزدیظ ٌّزّای سیثا  ،هقطع
کارؽٌاعی ارؽذ)1392- 93( -
 تذریظ در داًؾگاُ آساد ٍاحذ ٍراهیي  ،داًؾکذُ هعواری اس عال  1393تا کٌَى

 سوابق اجرایی در حوزه مرمت
 عضَ پزٍصُ هزهت ٍ تْغاسی عاختواى کتاتخاًِ پزٍیي اعتصاهی تاغ هَسُ ًگارعتاى ،پضٍّؾکذُ فزٌّگ ٍ ٌّز داًؾگاُ
تْزاى ()1396 -1393
ّ وکاری در پزٍصُ هزهت ٍ تْغاسی عزدر تاغ هلی ،پضٍّؾکذُ فزٌّگ ٍ ٌّز داًؾگاُ تْزاى( )1395

 کارؽٌاط دتیزخاًِ اجزایی اٍلیي ّوایؼ هلی هذیزیت خزدهٌذاًِ فضای عزسهیيٍ ،سارت راُ ٍ ؽْزعاسی -تْزاى ،
سهغتاى 1395
ّ وکاری در پزٍصُ ثثت هلی خیاتاى ٍلیعصز تْزاى ،پضٍّؾکذُ فزٌّگ ٍ ٌّز داًؾگاُ تْزاى ( )1391
ّ وکاری تا ادارُ هیزاث فزٌّگی اعتاى ّای تْزاى ،اصفْاى ،تثزیش ٍ قن در سهیٌِ هطالعات آعیة ؽٌاعی ،هغتٌذ
ًگاری ٍ تزداؽت اس تٌاّای تاریخی ()1384-1389

 مهارتهای نرم افساری
 آؽٌایی کاهل تا ًزهافشار ARC GIS
 آؽٌایی کاهل تا ًزهافشار 3D MAX
 آؽٌایی کاهل تا ًزهافشار AUTOCAD
 آؽٌایی کاهل تا ًزهافشار photo modeler scanner
 آؽٌایی کاهل تا ًزهافشار SKETCHUP
 آؽٌایی تا ًزهافشار PHOTOSHOP
 آؽٌایی کاهل تا ًزهافشارّای OFFICE

