
 

. 

 
 رك تحصیلیمدا
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -برداري مهندسی نقشه  -کارشناسی    1362 -66
 کانادا -دانشگاه نیوبرانزویک  -مهندسی فتوگرامتري رقومی  -کارشناسی ارشد        70 -72
 اناداک -دانشگاه کالگري  - مکانیهاي اطالعات سیستم  - دکتراي مهندسی       72 -77

 
 علمی سوابق

2010-16     Member of the Review Board of Global Spatial Data Infrastructure (GSDI 12), 
(GSDI 13) and (GSDI 15) World Conference  

2010-         Member of the Editorial Board of International Geoinformatics Research and 
Development Journal   

2002-04     Member of the Editorial Board of GIS Development Journal 
2003-05     Country Editorial of GIM International Journal 

 "اطالعات مکانی/ژئو ماتیک"  ISIRI/TC211عضو کمیته فنی  92-
 ایرانسامانه هاي اطالعات مکانی علمی هیئت مدیره انجمن عضو  93-

 و ژئوماتیک ایرانعلمی مهندسی نقشه برداري هیئت مدیره انجمن ضو ع 94-90
 مجله روش هاي عددي در مهندسی عمرانعضو هیئت تحریریه  92-
 علوم و فنون نقشه برداري فصلنامۀعضو هیئت تحریریه  90-
 عضو هیئت تحریریه مجله علوم و فنون دریایی 88-

 رداري و اطالعات مکانیبمهندسی نقشه نشریهعضو هیئت تحریریه  93-88
 مجمع تشخیص مصلحت نظام – فناوري هاي نوین اطالعات مکانی کمیته علمیعضو  88
  "در ایران GITهاي موجود بررسی چالش" همایشر اجرایی دبی 82

  ایران GISسنجش از دور و علمی عضو هیئت مدیره انجمن  82-81
 ي عالی اطالع رسانی شورا –عضو کارگروه فنی داده هاي مکانی ملی  83-82

 ژئوماتیک ،2010ICOPMAS ، 89-86 GIS-6201 و SASTECHth5 هاي :عضو کمیته علمی کنفرانس 79-39
، شهرهاي 80يا ههاي تعیین موقعیت ماهوارسیستم ،81ردازش تصاویر پماشین بینایی و  ،80 - 95

   ،80اینترنتی الکترونیکی و
صنعتی خواجه نصیرالدین هاي ی ارشد و دکترا در دانشگاهمقاطع کارشناس در GISمدرس دروس  79 -

 دانشگاه تهران و  طوسی

 بنام خدا     

 شیخ ر آلصغا علی

دانشکده مهندسی  -  (GIS)هاي اطالعات مکانیگروه مهندسی سیستماستاد تمام 
   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -دزي و ژئوماتیک) برداري (ژئونقشه

 88786213دورنگار:      88786212  تلفن:         



 2 
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 هاي برون شهريهاي هوشمند در مدیریت ترافیک راهامکان سنجی استفاده از سیستم "مجري طرح     82 -83
 زارت راه و ترابريو  -پژو هشکده حمل و نقل کارفرما  "ایران 

توسعه  وعات مکان مرجع تدوین و ارائه استاندارد ملی اطال ") 102مجري طرح پژوهشی / کاربردي (ماده     82 -83
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02453-5. 
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زمانی و اکولوژیکی -تحلیل مکانی" ).1398(و محسن احمدخانی  علی اصغر آل شیخ ،نادیا سید علیزاده .124
-221. صفحات 98بهار . 4. شماره 8. جلد نون نقشه بردارينشریه علوم و ف "بیماري تب مالت در شمال ایران

231. 

و سید علیرضا حاجی سید میرزاحسینی  علی اصغر آل شیخنبی ا... منصوري،  روئینه رحیمی، .125
شگاه گاز در پاالی SO2 , NO2 , COارزیابی میزان و فاکتور انتشار و غلظت محیطی آالینده هاي ").1398(

 .نولوژي محیط زیست. (پذیرفته شده)فصلنامه علوم و تک "ایالم

هاي فتوسعه یک مدل اعوجاج موقعیت توسط طی " ).1398(آل شیخ  علی اصغر علی سبزعلی یمقانی و .126
 ..)(پذیرفته شدهي. . نشریه علوم و فنون نقشه بردار"ژئوکدینگمعنایی جوي با هدف بهبود فرآیند عکس

کانی مروشی عامل مبنا براي شبیه سازي گسترش توسعه  " ).1397(آل شیخ  علی اصغر محمد طبسی و .127
نقشه برداري.  . نشریه علوم و فنون")مطالعه موردي: شهرستان مراوه تپه GIS (زمانی بیماري سالک در محیط

 .131-113صفحات  .97 اسفند. 3شماره  .8جلد 

غییرات ت ").1397(و  زهرا چتر سیماب  علی اصغر آل شیخعلی رضا وفایی نژاد،  ریحانه اسدي لطفی، .128
لنامه فص "ن)دماي سطح زمین با استفاده از مدل کین و شاخصهاي سیماي سرزمین (مطالعه موردي: شهر قزوی

 .علوم و تکنولوژي محیط زیست. (پذیرفته شده)

امله و عتلفیق مدل چند  " ).1397و ابوالقاسم صادقی نیارکی ( علی اصغر آل شیخ مهرداد بیجندي، .129
. «سپهر «عات جغرافیایی پژوهشی اطال -صلنامه علمی. ف"ظم براي شبیه سازي رشد شهرياتوماتاي سلولی نامن

 .76-61صفحات  .97زمستان . 108شماره  .27 جلد

ف گروه ارائه استراتژي هاي مکانی براي تخصیص وظای " ).1397(آل شیخ  علی اصغر و نوید هوشنگی .130
 .97آذر . 2شماره  .8جلد و فنون نقشه برداري. . نشریه علوم "هاي عامل مبنا در محیط هاي بحران زده

 .188-173صفحات 

س در برابر پهنه بندي مناطق حسا ").1397( ، ابوالفضل مسعودیان و رزا ابراهیمیانعلی اصغر آل شیخ .131
. 50ره دو .بیعیطجغرافیاي ي هاژوهشپفصلنامه " خشکسالی در دشت نجف آباد با استفاده از تصاویر ماهواره اي

 .33-19. صفحات 1شماره 

ازي رشد واسنجی مدل اتوماسیون سلولی ف" ).1397(و فرهاد حسینعلی  علی اصغر آل شیخ ،وحید زالی .132
. صفحات 97ابستان ت. 1. شماره 8. جلد نشریه علوم و فنون نقشه برداري "شهري با استفاده از الگوریتم ژنتیک

163-180. 

http://jgst.issge.ir/article-1-821-fa.html
http://jgst.issge.ir/article-1-821-fa.html
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تی با تدقیق رقومی سازي قطعات ثب " ).1397( آل شیخ علی اصغرو  آرش حاذقی اقدم، حسین هاللی .133
. 10جلد  .ایران GISژوهشی سنجش از دور و پ-علمینشریه  "تکیه بر حفظ مساحت و طولهاي چند ضلعی

 .44-33. صفحات 97تابستان . 2شماره 

نی پدیده مروري بر مدل هاي پیش بی ").1397(و سعید بهزادي  علی اصغر آل شیخریحانه اسدي لطفی،  .134
عات مکانی. علمی ترویجی مهندسی نقشه برداري و اطالنشریه  " وغبار و تکنیک هاي جمع آوري داده هاگرد

 .66-51. صفحات 97 آذر. 4. شماره 9جلد 

رجه د واسنجیارائه روشی نوین جهت  " ).1397( و کیوان باقريآل شیخ  علی اصغر ،زهرا جهانتاب .135
هندسی .  نشریه م"گیاهی سرزمین با تاکید بر تخریب پوشش سازي تخریباهمیت معیارهاي تأثیرگذار بر مدل

 .104-87صفحات  .97تابستان . 2. شماره 6جلد  .فناوري اطالعات مکانی

 اطالعات ايهسامانه در صوتی کاربر رابط کارایی بررسی ").1397( علی اصغر آل شیخامید رضا عباسی و  .136

. 97 هرم. 3. شماره 9جلد داري و اطالعات مکانی. علمی ترویجی مهندسی نقشه برنشریه  "وب تحت مکانی
 .18-11صفحات 

مه ریزي مسیر توسعه یک سامانه همراه توصیه گر و برنا“ ).1397(آل شیخ  علی اصغر و سینا ابوالحسینی .137
 .101-89حات . صف97 بهار. 4. شماره 7جلد نشریه علوم و فنون نقشه برداري.  . "براي گردشگرهاي انفرادي

یل بررسی پتانس ").1397( باقر قرمز چشمه و سعید مهري ،علی اصغر آل شیخ، سلطانی شیوا کوه .138
ژوهشی پ-فصلنامه علمی "Fuzzy - AHPو روش  RSو  GISخشکیدگی جنگل هاي بلوط زاگرس با استفاده ز 

 .725-713. صفحات 2. شماره 5رولوژي. دوره اکوهیدپژوهشی  -صلنامه علمیف .جغرافیاي طبیعی

توسعه  " ).1397(آل شیخ  علی اصغر و عباس علیمحمدي، دقی نیارکیابوالقاسم صا، مریم شاکري .139
. نشریه علوم "(VSDI)  ونقل جاده اي براساس مدل زیرساخت داده مکانی داوطلبانهسیستم مشارکتی در حمل

 .13-1. صفحات 97 بهار. 4. شماره 7جلد و فنون نقشه برداري. 

 " ).1397( ، بهزاد وثوقی، مهدي مدیري و محمد صادق پاکدامنعلی اصغر آل شیخ زهرا چترسیماب، .140
 بررسی فرونشست سطح زمین ناشی از برداشت بی رویه سفره آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی

(پذیرفته  .مهندسی و مدیریت آبخیزپژوهشی  -صلنامه علمیف ")(مطالعه موردي آبخوان دشت مرودشت راداري
 شده).

یات مبنا در عمل -سازي عاملي یک سیستم شبیهتوسعه " ).1396( علی اصغر آل شیخنوید هوشنگی و  .141
 .70-59. صفحات  63. شماره 26دوره  .«سپهر «پژوهشی اطالعات جغرافیایی  -صلنامه علمی. ف" امداد و نجات

 یابی بیمارستان با تلفیق متدهايمکان "). 1396( طالعیمحمد و  علی اصغر آل شیخکمال محمدي،  .142

BWM ،DANP ،VIKOR و COPRAS  )فناوري مهندسی نشریه  ". )تهران 1ي موردي: منطقه مطالعه
 .فته شده)(پذیر .اطالعات مکانی

http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jgst.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jwem.areo.ir/
http://jwem.areo.ir/


 17 

توصیه گر مکان  الگوریتم توسعه" ).1396(و سپهر هنرپرور  علی اصغر آل شیخ صدیقه گودرزي، .143
تاثیر زمانی، تاثیر مکانی و  برمبتنی مبنا هاي اجتماعی مکاندر شبکهاحتماالتی بر اساس دسته بندي مکان 

 .230-215. صفحات 96 مهر. 2. شماره 7جلد . نشریه نشریه علوم و فنون نقشه برداري" روابط اجتماعی تاثیر

مینی شهر پهنه بندي کیفیت منابع آب زیرز" ).1396( و مژده میناییآل شیخ  علی اصغرحسین یوسفی،  .144
. 9جلد نی. عات مکاي و اطالعلمی ترویجی مهندسی نقشه بردارنشریه  "ساوه با استفاده از آنالیزهاي زمین آمار

 .42-33. صفحات 96 بهمن. 1شماره 

ي مکانمند توسعه راهکار" ).1396( سعید بهزادي و حسین آقا محمدي ،آل شیخ  علی اصغر زهرا عباسی، .145
  .(پذیرفته شده) فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زیست.  “ "BRTبراي مسیریابی بهینه خطوط 

ی مراکز توسعه یک ابزار مکانیاب" ).1396(آل شیخ  علی اصغر و کریمی، محمد یزینب نیسانی سامان .146
ردي: لعه موخدمات عمومی با استفاده از روش تصمیم گیري گروهی مکانی و شبکه اجتماعی مکان مبنا (مطا

 .160-151ت . صفحا96 بهمن. 3. شماره 7جلد  نشریه علوم و فنون نقشه برداري. ".مکانیابی مراکز تجاري)

تفاده از مدلسازي گسترش مکانی بیماریهاي همه گیر با اس ").1396( علی اصغر آل شیخو طبسی محمد  .147
. 4. شماره 6ي. جلد نشریه علوم و فنون نقشه بردار " .شبیه سازي عامل مبنا (مطالعه موردي: آنفلوانزاي فصلی)

 .86-75صفحات  .96بهار 

هاي توصیه گر مکان مروري بر الگوریتم" ).1396(و سپهر هنرپرور  علی اصغر آل شیخ صدیقه گودرزي، .148
علمی ترویجی مهندسی نقشه برداري نشریه " هاي ثبت موقعیتمبنا براساس دادههاي اجتماعی مکاندر شبکه

 .30-17. صفحات 96 مهر. 3. شماره 8جلد و اطالعات مکانی. 

ي وسعهکیفیت سرویسهاي درونیابی مکانی در تارزیابی  ").1396( علی اصغر آل شیخو یبی رویا حب .149
. 4 . شماره6جلد  نشریه علوم و فنون نقشه برداري. "سامانه هاي پایش آلودگی هوا بر مبناب اینترنت اشیائ 

 .15-1صفحات  .96بهار 

ي سفر از شناسایی خودکار نوع وسیله "). 1396محمد کریمی (و  علی اصغر آل شیخخزایی، الهه  .150
. سال فناوري اطالعات مکانیمهندسی نشریه " فازي –ي عصبیوسایل همراه با استفاده از شبکه GPS هايداده

 .20تا  1 ، صفحات1396بهار ، 1، شماره 5

ی خشکسالی شبیه سازي و پیش بین ").1396( و ابوالفضل مسعودیان علی اصغر آل شیخ، رزا ابراهیمیان .151
. شماره 4. دوره اکوهیدرولوژيژوهشی پ-فصلنامه علمی" در دشت نجف آباد  CA Markovبا استفاده از روش 

 .662-653. صفحات 1396پاییز .  3

ه گیري بنا در هممروري بر کاربردهاي شبیه سازي عامل م ").1396( علی اصغر آل شیخو محمد طبسی  .152
. 8جلد  .ت مکانیو اطالعا نقشه برداري مهندسینشریه  "بیماریها (مطالعه موردي: بیماري لیشمانیوز جلدي). 

 .23-11صفحات  .96بهار . 2شماره 

http://gej.issge.ir/article-1-208-fa.html
http://gej.issge.ir/article-1-208-fa.html
http://gej.issge.ir/article-1-208-fa.html
http://gej.issge.ir/article-1-208-fa.html
http://jgit.kntu.ac.ir/article-1-118-fa.html
http://jgit.kntu.ac.ir/article-1-118-fa.html
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ایران با  پتانسیل سنجی احداث نیروگاه هاي خورشیدي در" ).1396(آل شیخ  علی اصغر و نوید هوشنگی .153
 .96. بهار 59ره . شما21. نشریه جغرافیا و برنامه ریزي. جلد "تاپسیس و فازي سوگنوروشهاي تاپسیس، فازي 

 .327-303صفحات 

تفاده از مدلسازي گسترش مکانی بیماریهاي همه گیر با اس ").1396( علی اصغر آل شیخو محمد طبسی  .154
. 4. شماره 6. جلد قشه بردارينشریه علوم و فنون ن " .شبیه سازي عامل مبنا (مطالعه موردي: آنفلوانزاي فصلی)

 .86-75صفحات  .96بهار 

یستم سیک طراحی  " ).1396( علی اصغر آل شیخ علیرضا وفایی نژاد و ،بی بی مریم سجادیان جاغرق .155
. 26. جلد «سپهر« عات جغرافیایی پژوهشی اطال -صلنامه علمی. ف"توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا

 .71-61حات صف .96. بهار 101شماره 

پهنه بندي کیفیت منابع آب زیرزمینی  " ).1396( ناییمژده میو  آل شیخ  علی اصغر، حسین یوسفی .156
. و اطالعات مکانی نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداري "شهر ساوه با استفاده از آنالیز هاي زمین آمار

 .42-33صفحات . 1. شماره 9جلد 

بکه هاي شبهینه سازي پوشش در "). 1395(و ابوالقاسم صادقی نیارکی  آل شیخعلی اصغر  ،رضا زارعی .157
،  1395زمستان  ،4شماره  ،5سال  ی رایانش نرم و فن آوري اطالعات. پژوهش -علمی . مجله"حسگر بی سیم

 .44تا  34 صفحات

هري در تی شبینی الگوي حرکستفاده از یک مدل پیشا " ).1395(آل شیخ  علی اصغر و امیدرضا عباسی .158
 .62-51فحات ص .95 زمستان. 3. شماره 6نشریه علوم و فنون نقشه برداري. جلد  "برآورد ماتریس توزیع سفر

 بري یک الگوریتم تناظریابی امتیاز محور با تمرکز توسعه " ).1395(آل شیخ  علی اصغربر و مهدي ره .159
. 95 تانتابس. 2شماره  4جلد  اطالعات مکانیفناوري مهندسی شریه .  ن"سازي وزن متغیرهاسازي و بهینهمدل

 .103-122صفحات 

توسعه  " ).1395( ابوالقاسم صادقی نیارکی و ، عباس علیمحمديآل شیخ علی اصغر، پور  رفیع مهرداد .160
محیط پژوهشی  -فصلنامه علمی  "عصبی مصنوعیاستفاده از شبکه مدل پیش بینی غلظت ازون در هوا با 

 .47-60. صفحات 95 بهار. 1اره شم 69جلد . طبیعی زیست

وا مبتنی بر طراحی و پیاده سازي سامانه مشاهداتی کیفیت ه" ).1395( علی اصغر آل شیخو رویا حبیبی  .161
 .127-142 . صفحات95 مرداد. 3. شماره 7جلد مهندسی نقشه برداري و اطالعات مکانی. نشریه "  وب حسگر

سازي یک مدل مفهومی، براي بهبود کیفیت ذخیره ارائه " ).1395(آل شیخ  علی اصغرو  محمدعشقی .162
. 6د رداري. جلبنشریه علوم و فنون نقشه  ".انه، در زمینه تناسب داده با هدف کاربرهاي جغرافیایی داوطلبداده

 .19-32. صفحات 95 خرداد. 1شماره 

http://gej.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://gej.issge.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://gej.issge.ir/article-1-204-fa.html
http://gej.issge.ir/article-1-204-fa.html
http://gej.issge.ir/article-1-204-fa.html
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اه که راستخراج خطوط سیر مشابه اشخاص در شب " ).1395(آل شیخ  علی اصغرو  آرش حاذقی اقدم .163
 .121-99صفحات  .95بهار . 34شماره  .9جلد  .کارآگاهنشریه  "هاي شهري

اي بافتی اندازه گیري تشابه خطوط سیر مبتنی بر داده ه " ).1395(آل شیخ  علی اصغرو  محمد شریف .164
 .135-123ت صفحا .95بهار . 4شماره  .5جلد  نشریه علوم و فنون نقشه برداري. " محدود در فضاي اقلیدسی

 طراحی وتوسعه " ).1395و محمد فالح ززولی ( محمد رضا ملک، علی اصغر آل شیخ، سروش اجاق .165
رستان احم شهسامانه اي همراه به منظور جمع آوري اطالعات مشاغل مزاحم شهري (مطالعه موردي: مشاغل مز

-97حات صف .95ار . به97. شماره 25. جلد «سپهر« ژوهشی اطالعات جغرافیایی پ -صلنامه علمی. ف")کرمانشاه
115. 

جش استفاده از یک مدل تلفیقی سن" ).1395مینا کریمی ( وآل شیخ  علی اصغر امیدرضا عباسی، .166
 "یراناضالب اف(مطالعه موردي: شرکت آب و  همانندي معنایی در رفع ناهمگونی معنایی زیرساخت داده مکانی

 .158-147صفحات  .95. بهار 4. شماره 5نشریه علوم و فنون نقشه برداري. جلد 

 دوستیعلی علی و محمد علی نکویی ،علی اصغر آل شیخمهدي مدیري، بابک امیدوار،  محمد اسکندري، .167
فصلنامه . " هاي حیاتی بر مبناي سیستم اطالعات مکانیاي زیرساختمدل تحلیل خسارت لرزه " ).1395(

 .91-112صفحات  .95 تانتابس. 98شماره  .25جلد . «سپهر« طالعات جغرافیایی پژوهشی ا -علمی

طح ایستابی بررسی روند تغییرات کیفی و س " ).1395( زهرا جوادزاده و آل شیخ علی اصغر سعید مهري، .168
. صفحات 94ستان زم. 4شماره  .2جلد  .اکوهیدرولوژينشریه . "آبهاي زیرزمینی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

395-404. 

ارائه  " ).1395( علی اصغر آل شیخ و ري، محمد علی نکوییمحمد اسکندري، بابک امیدوار، مهدي مدی .169
پژوهشی  -صلنامه علمیف "اي در سیستم اطالعات مکانی با درنظرگیري عدم قطعیتمدل تهیه نقشه خطر لرزه

 .(پذیرفته شده). مدیریت بحران

ساخت ررزیابی زیا " ).1395( و رضا حسنويآل شیخ  علی اصغر، مهدي مدیري، علی کالنتري اسکویی .170
جلد . «پهرس« عات جغرافیایی پژوهشی اطال -صلنامه علمی. ف"اطالعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگی

 .57-43. صفحات 95. پاییز 99. شماره 25

ل و توان بررسی پتانسی ).1395(زهرا صمدي و  فاطمه خسروي ،علی اصغر آل شیخ ،پورحمید رحیمی .171
مه علوم و . فصلناشهرك صنعتی سمنان) مطالعه موردي: توسعه( GISه از اکولوژیک توسعه صنعتی با استفاد

 .349-343. صفحات 95. پاییز 2. شماره 18تکنولوژي محیط زیست. جلد 

برآورد میزان محصول گندم با  "). 1395( علی اصغر آل شیخکیوان باقري، زهرا جهانتاب، علی درویشی و  .172
.  نشریه ")غربمنطقه مورد مطالعه بخشی از شهر گیالن( OLI و تصاویر سنجنده NDVI استفاده از شاخص
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-17، صفحه 1395، پاییز 3، شماره 7دوره  .کاربرد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در برنامه ریزي

30. 

 ").1394(محمد علی نکویی  و يرضا حسنو، مهدي مدیري، علی اصغر آل شیخیاسر ابراهیمیان قاجاري،  .173
فصلنامه "  (مطالعه موردي: شهر بابل). GISهاي شهري در محیط اي ساختمانپذیري لرزهمدلسازي آسیب

 .18-39ات . صفح94. زمستان  4. شماره 7. دوره امداد و نجاتپژوهشی -علمی

هاي شهري گرفتگیسازي آب ي روشی براي شبیه توسعه "). 1394( علی اصغر آل شیخ هانیه جعفري و .174
.  1. شماره 4. دوره مدیریت بحرانپژوهشی -فصلنامه علمیدو  ".آوري سیالب هاي جمعمنطبق بر زیرساخت

 .50-41صفحات . 94تابستان 

اده مکانی با دروز رسانی خودکار پایگاه توسعه سامانه به" ).1394(آل شیخ  علی اصغر و سپهر هنرپرور .175
 .5د جلداري. نقشه بر نشریه علوم و فنون . )"استفاده از داده هاي مکانی مردم گستر (مطالعه موردي: رستورانها

 .53-43صفحات  .94تابستان . 1شماره 

ي مقایسه ارزیابی و " ).1394( عطاا..ه ندیري و اصغر اصغري مقدم، آل شیخ علی اصغر نوید هوشنگی، .176
 "ان دشت خويی، مطالعه موردي آبخوهاي زیرزمینفازي در تخمین مقدار آرسنیک آبیابی و هاي درونروش

 .77-63صفحات . 94. بهار  1. شماره 2دوره . فصلنامه اکوهیدرولوژي

اخت ارزیابی زیرس " ).1394( علی کالنتري اسکویی و آل شیخ علی اصغر، واد شهیدي نژادمحمدج .177
. 3شماره  .5جلد  رداري.بنشریه علوم و فنون نقشه  "BSCبا استفاده از مدل  (NSDI)هاي مکانی ملیداده

 .164-151صفحات . 94زمستان

مدل سازي رشد شهري با استفاده از "). 1394( علی اصغر آل شیخ و فرهاد حسینعلی ،امیرحسین کاظم .178
. ")ره هاي سلولی (مطالعۀ موردي: شهر تهرانتصاویر ماهواره اي متوسط مقیاس و مبتنی بر روش خودکا

 .58-45صفحات . 94. تابستان 94. شماره 24پژوهشی اطالعات جغرافیایی سپهر. دوره -فصلنامه علمی

-ي اندازههااي و روشمروري بر فرآیند حرکت اشیاء نقطه " ).1394(آل شیخ  علی اصغرمحمد شریف و  .179
زمستان . 1ماره شدوره هفتم.  -برداري و اطالعات مکانیدسی نقشهنشریه مهن ".هاسیر آنگیري تشابه خطوط

 .54-41صفحات  ).94

هاي بندي خطر ایست قلبی در چارچوب سیستمپهنه" ).1394(آل شیخ  علی اصغر و ندا کفاش چرندابی .180
جلد  برداري. قشهننشریه علوم و فنون  ".ايرمبناي اطالعات زمینههاي فرا ابتکاري باطالعات مکانی و الگوریتم

 .121-109. صفحات 94اردیبهشت . 4شماره  .4

ت مکانی دقت توصیفی عوارض در اطالعا ارزیابی " ).1394(آل شیخ  علی اصغر بهزاد واحدي طرقبه و .11
 .63-49. صفحات 94بهمن . 3شماره  .5جلد  نشریه علوم و فنون نقشه برداري.. "گسترمردم

http://journals.iau.ir/issue_112668_114206_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1395%3Cspan+id%3D%22sp_ar_pages%22%3E%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%3Cspan+dir%3D%22ltr%22%3E17-30%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E.html
http://www.sepehr.org/?_action=article&au=60452&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A2%D9%84+%D8%B4%DB%8C%D8%AE
http://www.sepehr.org/?_action=article&au=60452&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A2%D9%84+%D8%B4%DB%8C%D8%AE
http://www.sepehr.org/?_action=article&au=76844&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://www.sepehr.org/?_action=article&au=76848&_au=%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.sepehr.org/?_action=article&au=76848&_au=%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.sepehr.org/?_action=article&au=60452&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A2%D9%84+%D8%B4%DB%8C%D8%AE
http://www.sepehr.org/?_action=article&au=60452&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A2%D9%84+%D8%B4%DB%8C%D8%AE
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ا در پیش بهینه سازي تعداد پیزومتر ه" ).1394( ا..ه ندیريعطاو آل شیخ  علی اصغر نوید هوشنگی، .182
. 42شماره  .25جلد . فصلنامه دانش آب و خاك. "و زمین آماري PCAبینی سطح آبهاي زیر زمینی با روشهاي 

 .66-53. صفحات 94زمستان

رگیري اکبه  " ).1394(آل شیخ  علی اصغرعباس علیمحمدي،  مریم شاکري، ابوالقاسم صادقی نیارکی و .183
م و شریه علون. "گیري گروهی و آنالیزهاي مکانی جهت انتخاب مسیر در مرحله طراحی اولیههاي تصمیمروش

 .296-285. صفحات 94اردیبهشت . 4شماره  .4جلد  فنون نقشه برداري.

مبناي مکانی براي توسعه یک روش دانش " ).1394( حسین هاللی و آل شیخ علی اصغر سعید مهري، .184
-109صفحات . 94پاییز. 2شماره  .5جلد  نشریه علوم و فنون نقشه برداري.. "رات در اراضی زراعیکشف تغیی

118. 

ه روي توسعه و ارزیابی یک شاخص قابلیت پیاد" ).1394(آل شیخ  علی اصغر علی سبزعلی یمقانی و .185
. صفحات 94ان تابست. 1شماره  .5جلد . نشریه علوم و فنون نقشه برداري. "(مطالعه موردي: محالت شهر قم)

159-174. 

ه کمک پهنه بندي آسیب پذیري زلزله ب" ).1393( و محمد رضا ملکآل شیخ  علی اصغر ،مهدي هاشمی .186
GIS (مطالعه موردي: شهر تهران)" .93زمستان . ویژهشماره  .16جلد  فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زیست. 

  .60-49صفحات 

ورشیدي اي پتانسیل تابش خبررسی منطقه" ).1393( سین هاللیو حآل شیخ  علی اصغر نوید هوشنگی، .187
 .4جلد . نطقه ايمفصلنامه برنامه ریزي . "با ارزیابی و بهینه سازي روش هاي درون یابی در سطح کشور ایران

 .16-1صفحات  .93زمستان . 16شماره 

توسعه یک سیستم اطالعات مکانی تحت وب براي پیش  "). 1393( علی اصغر آل شیخ هانیه جعفري و .188
. شماره 23پژوهشی اطالعات جغرافیایی سپهر. دوره -. فصلنامه علمی"بینی و پایش آب گرفتگی هاي شهري

 .56-43صفحات . 93. زمستان  92

ریزي عامل  ک راهکار ابتکاري تکاملی براي برنامهی" ).1393(آل شیخ  علی اصغرمحمد حسن وحیدنیا و  .189
ه شمار .4د جلري. . نشریه علوم و فنون نقشه بردا"هاي متحرك با رویکرد توازن به جاي بهینه سازي چند هدفه

 .174-159صفحات  .93 مرداد. 1

اطالعات  برآورد کمی کیفیت عملی" ).1393( و سپهر هنرپرورآل شیخ  علی اصغرطرقبه، بهزاد واحدي  .190
شریه علوم ن ". OWAهاي زبانی فازي و عملگر تصمیم گیري چند معیاره مکانی داوطلبانه به کمک کمیت سنج

 .76-65صفحات  .93بهار . 4شماره  .3جلد و فنون نقشه برداري. 

ن عصبی در تخمی-هاي فازي، عصبی و فازيارزیابی روش" ).1393(یخ آل ش علی اصغر نوید هوشنگی، .191
 .200-187صفحات  .93بهمن . 3شماره  .4جلد . نشریه علوم و فنون نقشه برداري. "تابش خورشیدي کشور

http://www.sepehr.org/?_action=article&au=60452&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A2%D9%84+%D8%B4%DB%8C%D8%AE
http://www.sepehr.org/?_action=article&au=60452&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A2%D9%84+%D8%B4%DB%8C%D8%AE
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ی طراح" ).1393(آل شیخ  علی اصغرمریم شاکري، عباس علیمحمدي، ابوالقاسم صادقی نیارکی و  .192
ساخت داده ) و زیرVGIاي با استفاده از تلفیق اطالعات مکانی داوطلبانه (جادهسیستمی براي حمل و نقل 

 .98-83. صفحات 93پاییز . 1شماره  .6جلد . مهندسی حمل و نقلفصلنامه . ")SDIمکانی(

ی براي ارائه چارچوب" ).1393( و رضا حسنويآل شیخ  علی اصغرعلی کالنتري اسکویی، مهدي مدیري،  .193
اس منطق ) بخشی بر اسSDIهاي مکانی ( ) و زیرساخت دادهGISامانه اطالعات مکانی(ارزیابی ریسک در س

 .44-31. صفحات 93پاییز . 31شماره . مدیریت بحرانمهندسی فصلنامه . "فازي

توسعه یک "). 1393( ابوالقاسم صادقی نیارکی و ، عباس علیمحمديآل شیخ علی اصغرفریده تیموریان،  .194
" (VGI) گستر مردم مکانی يهاکارگیري دادهزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهري با بهرسانی و ارسامانه اطالع

 .236-225صفحات . 93. زمستان  2. شماره 6دوره . مهندسی حمل و نقل پژوهشی -فصلنامه علمی 

 ").1393( مرتضی عباسی و رضا حسنوي، مهدي مدیري، علی اصغر آل شیخ، یاسر ابراهیمیان قاجاري .195
هاي شهري در مقابل تهدیدات هوایی با استفاده از روشهاي دلفی و تحلیل پذیري ساختمانبمدلسازي آسی

ات جغرافیایی پژوهشی اطالع-فصلنامه علمی"  .تهران) 6(مطالعه موردي: منطقه  GISسلسله مراتبی در محیط 
 .20-5صفحات . 93. پاییز  91. شماره 23سپهر. دوره 

ي ناشی از اتحلیل حوادث جاده". )1393( ابوالقاسم صادقی نیارکی و آل شیخ علی اصغر، مسعود اورعی .196
 - فصلنامه علمی" ندرعباس.ب-حمل و نقل گازهاي سمی در شهر حسن آباد واقع در مسیر ترانزیتی تهران

 .212-197صفحات . 93. زمستان  2. شماره 6دوره . پژوهشی مهندسی حمل و نقل

اده از خط استخراج موقعیتهاي مورد عالقه اشخاص با استف"  ).1393( علی اصغر آل شیخ آرش حاذقی و .197
-11). صفحات 93(زمستان  1م. شماره ششوره د -برداري و اطالعات مکانینشریه مهندسی نقشه. "سیر آنان

20. 

ه به منظور تهی GISدر محیط توسعه درخت رگرسیون " .)1392( علی اصغر آل شیخو محمد اصالنی  .198
. 5شماره  5جلد  ترویجی مهندسی نقشه برداري و اطالعات مکانی.-لمیعنشریه نقشه خطر زمین لغزش. 

 .34-25صفحات  .92زمستان 

استفاده از " ).1392( ابوالقاسم صادقی نیارکی و ، عباس علیمحمديآل شیخ علی اصغر ،پور  مهرداد رفیع .199
علوم و تکنولوژي شی ژوهپ -فصلنامه علمی  "براي پیش بینی غلظت منو اکسد کربن NARشبکه برگشتی 
 .127-140صفحات  .95پاییز . 3شماره  .18جلد محیط زیست. 

هره گیري بارائه روشی جهت  "). 1392ابوالقاسم صادقی نیارکی ( و علی اصغر آل شیخ، هدي ا.. بخشی .200
د . جلراهور پژوهشیمطالعات فصلنامه  " شهري از هواپیماي بدون سرنشین در بهبود واپایش شدآمد و مدیریت

 .112تا  85 . صفحات6شماره . 2
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وسعه آتی تشناسایی گزینه هاي مناسب  "). 1392و فرشاد نوریان ( آل شیخ علی اصغرفرهاد حسینعلی،  .201
، 3لد جرداري. بنشریه علوم و فنون نقشه  "در قزوین به روش مدل سازي ایجاد گزینه ها کاربري اراضی شهري

 .122تا  101 ، صفحات 1392 آبان. 2شماره 

ت وب بر پیاده سازي و ارزیابی یک سامانه مکانی تح" ).1392(آل شیخ  علی اصغرمهدي نقدي سده و  .202
 .73 تا 61 . صفحات1، شماره 3جلد  نشریه علوم و فنون نقشه برداري. ."اساس فناوري رایانش ابري

 روشبر مبناي  GISارائه مدلی ترکیبی در " ).1392(آل شیخ  علی اصغرندا کفاش چرندابی و  .203
Promethee  و آلگوریتمPSO  حیطمفصلنامه آمایش  "براي تعیین اماکن مناسب جهت احداث بیمارستان .

 .120تا  99 . صفحات19، شماره 5جلد 

جبهه  مدلسازي گسترش ". )1392(و محمد کریمی  شیخعلی اصغر آل حسن گزمه، علیرضا چهرقان، .204
و  برداري نشریه مهندسی نقشه ."آلگوریتم پرندگان آتش سوزي جنگل با استفاده از اتوماسیون سلولی و

  .92تا  71 صفحات. 3. شماره 4اطالعات مکانی. جلد 

مدیریت واحد "). 1392، ابوالقاسم صادقی نیارکی و اعظم بهره دار (علی اصغر آل شیخمهدیه قدسی نژاد،  .205
یک. ریت ترافمطالعات مدینامه فصل "ها و وب سرویسهاي مکانیاي با غنی سازي معنایی دادهتصادفات جاده

 .69تا  49 . صفحات27شماره 

دلسازي پیش بینی و م"). 1392( و محمد حسن وحید نیا محمد کریمی، علی اصغر آل شیخخزایی، الهه  .206
مجله "  ات جغرافیاییتطبیقی و سیستم اطالع فازي –ي عصبی شبکه تلفیقمونوکسید کربن با  آالینده غلظت

 .36ا ت 21 ، صفحات 1391 پاییز ،3شماره  ،3سال در علوم منابع طبیعی.  GISو کاربرد سنجش از دور 

پذیري ناشی از مدلسازي آسیب " ).1392( و محمد کریمیآل شیخ  علی اصغر ،ندا کفاش چرندابی .207
، بهار 13سال  .ایینشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافی ".ايو روشهاي فرارتبه GIS بیماري ماالریا به کمک

 .44 تا 29 اتصفح،  1392

وش مدل مقایسه دو ر "). 1392( و محمد حسن وحید نیا محمد کریمی، علی اصغر آل شیخخزایی، الهه  .208
، نشریه محیط شناسی" کربن مونوکسید غلظت آالیندهبینی در پیش فازي –ي عصبی شبکهسازي با استفاده از 

 .70 تا 49 اتصفح،  1391، زمستان 38سال 

ازي بهینه استخراج پایگاه دانش ف ") 1392(و سعید محسن کالنتري  علی اصغر آل شیخ واصالنی محمد  .209
. " )ل معدنیمطالعه موردي: تهیه نقشه پتانسی GIS (به منظور تلفیق و وزن دهی الیه هاي مکانی در محیط

 .42-21ات . صفح1. شماره 17دوره  ، 1392بهار ، رنامه ریزي و آمایش فضاب -مدرس علوم انسانی نشریه 

ان یابی شناسایی و مک " .)1392(احمدیان  رضاو  علی اصغر آل شیخ ،افشین دانه کار ،طهورا دهشور .210
. " )رانمازند فضاهاي مناسب شهري با تاکید بر معیارهاي زیست محیطی (مطالعه نمونه: شهرستان محمودآباد

 .179-155. صفحات 1. شماره 5دوره  ، 1392 و زمستان بهارسرزمین، آمایش 
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طراحی "). 1392، ابوالقاسم صادقی نیارکی و مهدیه قدسی نژاد (علی اصغر آل شیخاعظم بهره دار،  .211
فصلنامه پژوهشی  "2گر و گردآورندة نقاط حادثه خیز با استفاده از مشارکت مردمی و فناوري وب سامانه تحلیل

  .1392دوره اول تابستان  5 شماره. راهور

 و ولیسل اتوماسیون از استفاده با شهري توسعه مدلسازي"). 1391( شیخ علی اصغر آلرضا زارعی و  .212
 11شماره  ،3سال شیراز). مجله پژوهش و برنامه ریزي شهري،  شهر :مطالعه مورد ژنتیک (منطقه الگوریتم
 .16تا  1 ، صفحات 1391زمستان 

استاندارد  عه یک چارچوبتوس"). 1391و محمد ابراهیم پورعزیزي ( علی اصغر آل شیخمهسا امینی طره،  .213
" ش زمینهاي پردازش مکانی ( مورد مطالعاتی: تهیه نقشه حساسیت رانو تعامل پذیر به منظور تلفیق سرویس

 .29-48. صفحات 3سال چهارم، شماره  ایران. GISنشریه سنجش از دور و 

گر تحلیل حساسیت عمل" ).1391و محمد حسن وحید نیا ( علی اصغر آل شیخحسین حسینی،  .214
 ویه علوم نشر "به منظور اتخاذ تصمیمی با ریسک کمتر "رابطه ارجحیت فازي –میانگین وزنی مرتب شده "

 .16 تا 1 اتصفح،  1391. اردیبهشت 4، شماره 1فنون نقشه برداري. جلد 

هاي پایش بهینه ایستگاه مکانیابی" ).1391( کریمی و محمد، علی اصغر آل شیخ، ندا کفاش چرندابی .215
. شماره 1391ستان نشریه محیط شناسی. سال سی و هشتم، تاب "ايهوا با استفاده از روشهاي فرارتبه آلودگی

 .82-69. صفحات 62

سازي یهمبنا براي شب-توسعۀ مدلی عامل "). 1391و فرشاد نوریان ( آل شیخ علی اصغرفرهاد حسینعلی،  .216
د جل ه ايعات و پژوهشهاي شهري و منطقمجله مطال "(مطالعه موردي: قزوین) گسترش کاربري اراضی شهري

 .22 تا 1 اتصفح،  1391. پاییز 14، شماره 4

 هپناهگا ارائه الگوریتمی چند مرحله اي براي مکانیابی" ).1391(آل شیخ  علی اصغرمهدي هاشمی و  .217
شماره  م.دوره دو. نشریه علوم و فنون نقشه برداري "چندمعیاره گیري تصمیم روشهاياستفاده از هاي زلزله با 
 .17-9یک. صفحات 

نیت -یلم-توسعه الگوریتم مسیریابی بر اساس مدل باور "). 1391( علی اصغر آل شیخسعید بهزادي و  .218
ره دو. دوم. شما دورهنشریه علوم و فنون نقشه برداري. نشریه علوم و فنون نقشه برداري.  "عاملهاي هوشمند 

 .15-1صفحات 

ازي یک سطراحی و پیاده " ).1391( رضا ملک و سعید نادي محمد ،علی اصغر آل شیخ بهنام عطازاده، .219
 و برنامه ریزي -مدرس علوم انسانی نشریه " سیستم ارزیابی چند معیاره براي گردشگري در محیط همراه

 .67-89. صفحات 4دوره شانزدهم. شماره  آمایش فضا
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رائه مدل ا ") 1391( غر آل شیخعلی اصصبا رضا سلطانی، مسعود منوري، عبدالرسول سلمان ماهینی و   .220
 پاییز  .ایران) محیط زیست طبیعی (منابع طبیعینشریه " بهینه توسعه یکپارچه شهري در توسعه استان تهران.

 .392-379. صفحات 3. شماره 65دوره  . ۱۳۹۱

ستر زیر برداري در ب داده هاي عمودي یسگراي سرو تلفیق "). 1391( شیخاصغر آلعلیمهدي نقوي و  .221
وم. شماره سدوره برداري و اطالعات مکانی. فصلنامۀ علمی ترویجی مهندسی نقشه" . (SDI)ساخت داده مکانی

 .   8-1. صفحات 3

وشمند طبقه بندي و ارائه راه حلی ه") 1390( علی اصغر آل شیخنازیال محمدي، محمد رضا ملک و  .222
 3جلد ، انایر GISنشریه سنجش از دور و " براي مسائل مکان یابی و تخصیص منابع مرتبط با اشیائ متحرك

 .48-33صفحات  .90. پاییز 3شماره 

داري نیمه الگوریتم تناظر یابی بر سازيطراحی و پیاده ". )1390( علی اصغر آل شیخو   اعظم موسوي .223
 اتصفح ، 90 هما فروردین ،1 شماره ،45 دوره ،دانشکده فنی، برداري نقشه و عمران مهندسینشریه  "اتوماتیک

 .124 تا 113

اي عصبی پیش بینی کاربري اراضی با استفاده از شبکه ه" ).1390( آل شیخ علی اصغر و مهدي هاشمی .224
 79 اتصفح،  1390 پاییز. 2، شماره 1نقشه برداري. جلد علوم و فنون  نشریه " .در محله کارون جنوبی، تهران

 .89 تا

ندي اقلیم ارزیابی و پهنه ب"). 1390( ل شیخعلی اصغر آسید ابوالقاسم میر حسینی، رضا ارجمندي و  .225
تکنولوژي  علوم وفصلنامه  ".(ICT)آسایش اکوتوریسم در استان یزد با استفاده از شاخص اقلیم گردشگري 

  (پذیرفته شده). محیط زیست

بناي تحلیل طراحی سامانه راهنماي ایران گردي بر م" ).1390(آل شیخ  علی اصغرندا کفاش چرندابی و  .226
، شماره 1. جلد نقشه برداري علوم و فنونمجله  "ه مراتب فازي و الگوریتم بهینه سازي کلونی مورچه هاسلسل

 .11تا  1 صفحات،  1390. تابستان 1

وین نروشی ") 1390(محمد حسن وحید نیا  و ، عباس علیمحمدي،علی اصغر آل شیخحمیدرضا زورقین،  .227
 وز دور نشریه سنجش ا" شاخص نرم و الگوریتم ژنتیک جهت درونیابی مشاهدات بارندگی با کمک کریجینگ

GIS 32-15صفحات  .90پاییز . 3شماره  3،جلد  ایران.  

ط سیستم تهیه نقشه حساسیت رانش زمین توس") 1390(و روزبه شاد  علی اصغر آل شیخ اصالنیمحمد  .228
نجش از دور و نشریه س. "دران)(منطقه مورد مطالعه: بخشی از استان مازن GISاستنتاج قاعده مبناي فازي و 

GIS 35-54صفحات  .89 تابستان ،2شماره  2،جلد  ایران. 
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ي روشی نو مبتنی بر ارائه "). 1390و گلبرگ کامروز خدایار (، علی اصغر آل شیخندا کفاش چرندابی،  .229
نشریه سنجش  "GISگرد در دوره ي فروشندهها و الگوریتم ژنتیک براي حل مسئلهبهینه سازي جمعیت مورچه

  .(پذیرفته شده) ایران GISاز دور و 

ز مدل اراه حلی براي استفاده ") 1389( علی اصغر آل شیخعلی کالنتري اسکویی، بهرام ثقفیان و  .230
هندسی فناوري اطالعات نشریه م. "GISدر ایران با استفاده از  HEC-HMSهیدرولوژیکی مد کالرك در محیط 

 . 12-26صفحات ،  1389ان مکانی. سال اول شماره سوم زمست

در نمایش هاي مکانی تعامل پذیر سرویس ارائه"). 1389( علی اصغر آل شیخمحمد ابراهیم پورعزیزي و  .231
ور و دجش از نشریه سن" و پردازش مشاهدات سنجنده ها ( مورد مطالعاتی: سنجنده هاي آلو دگی هواي تهران

GIS 77-97صفحات  .89. بهار 1شماره  2،جلد  .ایران. 

ارگیري طراحی و ایجاد یک سیستم استنتاج فازي با بک" .)1390( علی اصغر آل شیخو محمد اصالنی  .232
نشریه . )(مطالعه موردي: مکان یابی جایگاه هاي سوخت GISخوشه بندي فازي والگوریتم ژنتیک در محیط 

 .43-60صفحات  .89 پاییز. 3شماره  2،جلد  ایران GISسنجش از دور و 

راي ارائه یک شاخص بی نظمی ب " )1390و محمد حسن وحید نیا ( علی اصغر آل شیخ حسین حسینی، .233
 GIS وز دور نشریه سنجش ا. "بهبود عملگر میانگین وزنی مرتب شده در تصمیم گیري هاي چند معیاره مکانی

 .37-56صفحات  .89 زمستان. 4شماره  2،جلد . ایران

و  UTMتصویر ارزیابی دقت سیستم"). 1390( لیحسین هالو  شیخاصغر آلعلیبهنام عطازاده،  .234
LCC2SP سوم.  دورهاطالعات مکانی. برداري و مهندسی نقشهعلمی ترویجی  فصلنامۀ" .در محدوده ایران

    .8-1. صفحات 1شماره 

عه قط روشی جدید در" .)1389، امین صداقت و محمد رضا ملک (علی اصغر آل شیخنازیال محمدي،  .235
. 6لد دریا. ج فصلنامه مهندسی ."براي استخراج خطوط ساحلی با دقت باال یر ماهواره ايتصاوخودکار  بندي

 .25-35صفحات  .89. بهار و تابستان 11شماره 

آگاه در سازي بافتبصري" ).1389( پوریا امیریانو  آل شیخ علی اصغر، محمدرضا ملک، میثم شلیبی .236
برداري و مهندسی نقشهعلمی ترویجی  ۀفصلنام "ي خودروي موردي: سیستمهاي ناوبرمحیطهاي همراه، مطالعه

  .19-34صفحات  2. شماره 1جلد  اطالعات مکانی.

ی در سیستم بهبود الگوریتم هاي مسیریاب". )1389( علی اصغر آل شیخمجید عالیوند، محمد رضا ملک و  .237
، صفحات 2، شماره 1لد ، جفناوري و دانش مجله "هاي اطالعات مکانی همراه از طریق برآورد ریسک مسیر

184-210  . 
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ن چند ارزیابی شبکه پرسپترو"). 1389( مسعود ورشوسازو  آل شیخ علی اصغر حسن وحید نیا،محمد  .238
صفحات  .1ره . شما1جلد  .مهندسی فناوري اطالعات مکانی نشریه" الیه با مدلهاي موجود درون یابی مکانی

116-95.  

مبتنی بر معماري هاي مکانی سرویس"). 1388(ناهید بصیري و آ علی اصغر آل شیخ ،پوریا امیریان .239
. 1جلد  ایران. GISنشریه سنجش از دور و " سرویسهاي خدمات شهري در تهرانمطالعه موردي  سرویس گرا:

 .55-71صفحات  .88 زمستان. 4شماره 

امه ریزي برن") 1388( عاتکه پهلوانو  سعید مطهري، هاشم خو شنام، لیال گنجعلی، آل شیخ علی اصغر .240
تکنولوژي  فصلنامه علوم و "، مطالعه موردي: دهستان کهکGISمحیط زیست با روش فرآیند برنامه ریزي و 

 . 73-84، صفحات 1، شماره 11محیط زیست، دوره 

ازي نقشه سطراحی و پیاده " ).1388( پوریا امیریانو  آل شیخ علی اصغر، محمدرضا ملک، میثم شلیبی .241
. 2ماره . ش1ایران. جلد  GISسنجش از دور و  نشریه" اي سیستمهاي ناوبري خودروهاي متغیر مقیاس بر

 .110-97. صفحات 88تابستان 

راي روشی نوین ب") 1388( روزبه شادو  محمد رضا ملک، آل شیخ علی اصغر علی رضا وفایی نژاد، .242
مهندسی عمران و  شیهوپژ -مجله علمی "مانز-مدلسازي و برنامه ریزي فعالیت هاي گروهی بشري در فضا

  . 43-35. صفحات 1، شماره 41جلد ، امیر کبیر محیط زیست

 طراحی شبکه") 1388( علی اصغر آل شیخ فاطمه رحمان، امیر حسین جاوید، امیر حسام حسنی و .243
ره ، شما11، دوره فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زیست "و نرم افزار محاسباتی ArcGISفاضالب با استفاده از 

 . 218-209، صفحات 88ویژه نامه بهار ، 1

 هاي مکانی تعامل پذیر به منظور استفاده از سرویس "). 1388( علی اصغر آل شیخپوریا امیریان و  .244
صفحات  .88. پاییز 3. شماره 1جلد ایران.  GISنشریه سنجش از دور و " هاي کیفیت هوادسترسی و انتشار داده

114-99. 

و   GISفاده ازمکان یابی دفن مواد زائد جامد شهري با است“) 1388( آل شیخ علی اصغرابراهیم فتایی و  .245
لوم محیطی، سال ششم، شماره سوم، عپژوهشی  -فصلنامه علمی" (AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 . 145-158صفحات 

بررسی روشهاي وزندهی اطالعات "). 1388و محمد علی رجبی ( آل شیخ علی اصغرفرهاد حسینعلی،  .246
. 1ایران. جلد  GISسنجش از دور و  نشریه." (مطالعۀ موردي: تهیۀ نقشۀ پتانسیل معدنی) GISمکانی در 

 .75-90صفحات  .88. بهار 1شماره 
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مسیریابی در شبکه راه ها با الگوریتم " ).1388و سعید بهزادي ( آل شیخ علی اصغر، مهدي هاشمی .247
-25صفحات  .1. شماره 1جلد اطالعات مکانی. رداري و بمهندسی نقشهعلمی ترویجی  فصلنامۀ "ژنتیک مقید

36.   

کنولوژي مناسب ترین ت“) 1388( مجید همراهو  حسین هاللی، آل شیخ علی اصغر علی رضا وفایی نژاد، .248
فیایی تعیین موقعیت جهت سیستم هاي حمل و نقل هوشمند در ایران و طراحی یک سیستم اطالعات جغرا

-97. صفحات 3. شماره 14جلد ، ژوهشی مدرس علوم انسانیپ -مه علمیفصلنا" نزمانمند بر اساس آ-مکانمند
116.   

امه ریزي مدلسازي و برن") 1387( روزبه شادو  مهدي نشاط، آل شیخ علی اصغر علی رضا وفایی نژاد، .249
، 37د لج ،تبریز مجله دانشکده فنی دانشگاه "زمانی گروه هاي کاري زنده یاب به صورت فعالیت مبنا –مکانی 
 .  45-53، صفحات 55(مهندسی عمران)، شماره پیاپی  3شماره 

وبی جدید طراحی چارچ ") 1387( روزبه شادو  محمد رضا ملک، آل شیخ علی اصغر علی رضا وفایی نژاد، .250
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 مکانی مدلی رائها ". )1391و مریم شاکري ( شیخعلی اصغر آلهدا ا.. بخشی، ابوالقاسم صادقی نیارکی،  .411

 "تهران) شهر:موردي نقل (مطالعه و حمل برنامه ریزي در آن تأثیر بررسی و گردشگري پتانسیل تعیین براي
 ران.ای –. تهران 1-2اسفند  –مجموعه مقاالت دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

د زیر ساخت در بهبو GISنقش  ". )1391قی نیارکی (ابوالقاسم صاد ،شیخعلی اصغر آلهدا ا.. بخشی،  .412
 ایران. –. تهران 24-23بهمن  –حمل و نقل زیر ساختهايمجموعه مقاالت کنفرانس ملی  "حمل و نقل هوایی

 میتصم گاهیجا لیو تحل یبررس". )1391، ابوالقاسم صادقی نیارکی (شیخعلی اصغر آلفریده تیموریان،  .413
لی زیر ممجموعه مقاالت کنفرانس  "حمل و نقل يها رساختیز تیریدر مد یمکان ارهیچندمع یگروه يریگ

 ایران. –. تهران 24-23بهمن  –ساختهاي حمل و نقل

 يها يارائه فناور و یبررس ". )1391( ،شیخعلی اصغر آل و  ، ابوالقاسم صادقی نیارکیالهام خدابنده لو .414
مل و ح زیر ساختهايمقاالت کنفرانس ملی مجموعه  " و توسعه بزرگراه ها يجهت هوشمند ساز نینو

 ایران. –. تهران 24-23بهمن  –نقل
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 جادیجهت ا SDI میمفاه یبررس ". )1391( ،شیخعلی اصغر آل و  ، ابوالقاسم صادقی نیارکیمریم شاکري .415
 –. تهران 24-23بهمن  –حمل و نقل زیر ساختهايمجموعه مقاالت کنفرانس ملی  "داریحمل و نقل پا

 ایران.

 Wangز روش طراحی سیستم استنتاج فازي با استفاده ا ". )1391( شیخعلی اصغر آل حمد اصالنی وم .416

 & Mendel  20هشت اردیب –91مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  "به منظور تهیه نقشه پتانسیل معدنی-
 ایران. –. تهران 18

وا با نقشه شاخص کیفیت ه پیش بینی ". )1391(و محمد کریمی  شیخعلی اصغر آل الهه خزایی، .417
. 18-20 اردیبهشت –91مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  "GISعصبی تطبیقی و  –استفاده از شبکه فازي 

 ایران. –تهران 

ا بمدلسازي گسترش آتش سوزي جنگل  ". )1391(و محمد کریمی  شیخعلی اصغر آل حسن گزمه، .418
 ایران. – . تهران18-20اردیبهشت  –91یش ژئو ماتیک مجموعه مقاالت هما "استفاده از اتوماسیون سلولی

ز تحلیل ابررسی شبکه حمل و نقل شهري با استفاده  ". )1391( شیخعلی اصغر آل راهبه عابدي و .419
 ایران. –هران . ت18-20اردیبهشت  –91مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  "فراکتالی پیوسته و توزیع یافته 

عات سیستم اطال". )1391( شیخعلی اصغر آلمصطفی عزیز خانی و  منصور اورعی، سبحان موحدي، .420
-20بهشت اردی –91مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  "مکانی کاربري هاي حاشیه راه و نقاط حادثه خیز

 ایران. –. تهران 18

ریتم بررسی قابلیتهاي آلگو". )1391(و محمد سعدي مسگري  شیخعلی اصغر آلحسین شورورزي،  .421
تیک ژئو ما مجموعه مقاالت همایش "کاري جستجوي ممنوع در حل مسئله مکان یابی مراکز آتش نشانیفراابت
 ایران. –. تهران 18-20اردیبهشت  –91

رکیب تبررسی ". )1391(و سهیل اسدي  شیخعلی اصغر آلسید وحید شیخ االسالمی، حسین هاللی،  .422
-20ت اردیبهش –91مقاالت همایش ژئو ماتیک مجموعه  "(DTM)معنادار عوارض شهري و مدل رقومی زمین 

 ایران. –. تهران 18

سئله مکان توسعه و بهبود حل م". )1391( شیخعلی اصغر آلآیدین عارفی مقدم، عباس علی محمدي،  .423
ش ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همای "شهرداري تهران 2یابی و تخصیص مراکز درمانی: مطالعه موردي: منطقه 

 ایران. –. تهران 18-20اردیبهشت  –91

حساسیت  طراحی درخت رگرسیون به منظور تهیه نقشه ". )1391( شیخعلی اصغر آل محمد اصالنی و .424
 ران.ای –. تهران 18-20اردیبهشت  –91مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  " GISزمین لغزش در محیط 
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یستگاههاي امداد ی پناهگاه و امکانیاب". )1391(و سمیرا سنگینیان  شیخعلی اصغر آلزاهده ایزکیان،  .425
 –. تهران 18-20اردیبهشت  –91مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  "پس از زلزله با استفاده از منطق فازي

 ایران.

ین لغزش با پهنه بندي حساسیت خطر زم". )1391(و سمیرا سنگینیان  شیخعلی اصغر آلمهدي فرداد،  .426
ت همایش مجموعه مقاال "بزرگ (زیر حوضه  سمیرم و آل خلیفه از حوضه آبخیز کارون GISهوش مصنوعی در 

 ایران. –. تهران 18-20اردیبهشت  –91ژئو ماتیک 

ی کاربري هاي سیستم اطالعات مکان" .)1390( و عبدالمجید نژاد صفوي شیخعلی اصغر آلرزیتا ساکی،  .427
ند . اسفیافیکترسوانح بار کاهش دومین سمینار بین المللی مجموعه مقاالت  "راه و نقاط حادثه خیز حاشیه

   ایران. –. شیراز 20-22

ي کمپ در پروژه آنالیز و بررسی بهترین مکان قرارگیر ". )1390( شیخعلی اصغر آلقاسم فرشاد مهر و  .428
 یران.ا –. تهران 23-22 آذر –پنجمین کنفرانس داده کاوي ایرانمجموعه مقاالت  "هاي لرزه نگاري

ار فازي در کاربرد سلولهاي خودک". )1390(و مهدي فرداد  شیخی اصغر آلعلیوسف خواجوي گلدللو،  .429
 ایران. –هران ت. 23-22 آذر –پنجمین کنفرانس داده کاوي ایرانمجموعه مقاالت " مدیریت روند توسعه شهري

طر زمین لغزش ارزیابی پهنه بندي خ". )1390و یوسف خواجوي گلدللو ( شیخعلی اصغر آلمهدي فرداد،  .430
  یران.ا –. تهران 23-22آذر  –مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس داده کاوي ایران" GISوش فازي در با ر

ی براي جانمای ROMETHEEاستفاده از روش ". )1390( شیخعلی اصغر آل و ندا کفاش چرندابی .431
 ایران. – . تهران25-27اردیبهشت  –90مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  " .هاي پایش آلودگی هواایستگاه

عصبی  پیش بینی احتمال وقوع سیل به کمک شبکه ". )1390( علی اصغر آل شیخو مهدیه قدسی نژاد  .432
 ایران. –. تهران 25-27اردیبهشت  –90مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  "چند الیه.

مشارکتی  اکسیبررسی کارایی ت ". )1390( شیخاصغر آلعلیدار، زهرا اکبري، مریم حسینی و اعظم بهره .433
 ایران. –. تهران 25-27اردیبهشت  –90مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  "در مدیریت ترافیک.

حلیل تاستفاده از منطق فازي و روش  ". )1390( ، و محمد رضا ملکعلی اصغر آل شیخ سروش اجاق، .434
ه موردي مطالعحران (سلسله مراتبی در تعیین مکان بهینه استقرار ایستگاه هاي امداد رسانی پس از وقوع ب

 ایران.  –. تهران 25-27اردیبهشت  –90مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  ")تهران 10منطقه 

دل سازي م ". )1390( میرمسعود خیرخواه و ، علیرضا قره گوزلو،علی اصغرآل شیخامیرعلی ولی پور،  .435
                                    )               AHP( اتبییند تحلیل سلسله مر) و فراGISشیوع بیماري ماالریا با استفاده از سامانه اطالعات مکانی(

 –. تهران 25-27اردیبهشت  –90 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش. (مطالعه موردي استان هرمزگان)

 ایران.
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زلزله از  يیربررسی میزان آسیب پذ ". )1390فرزانه موسوي ( و علی اصغر آل شیخپرستو پیله فروش ها،  .436
 16ه ي منطق(مطالعه مورد طریق منطق فازي و تخصیص بهینه امکانات با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

 ایران. –. تهران 25-27اردیبهشت  –90 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش "شهر داري تهران)

یسه عملکرد ابی و مقارزیا". )1390( شیخعلی اصغر آل و ندا کفاش چرندابیگلبرگ کامروز خدایار،  .437
ت ه مقاالمجموع " آلگوریتمهاي بهینه سازي کلونی مورچه ها و ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد.

 ایران. –. تهران 25-27اردیبهشت  –90همایش ژئو ماتیک 

. )1390(و علیرضا قره گوزلو  شیخعلی اصغر آلمحمد علی شیرزاده، میر مسعود خیرخواه زرکش،  .438
رآیند سلسله و ف (GIS)لگوي مکان گزینی مراکز خدماتی شهر با استفاده از سیستم اطالعات مکانی اصالح ا"

 ایران. –. تهران 25-27اردیبهشت  –90مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  " .(AHP)مراتبی 

ظ با لحا حل مسئله کوتاه ترین مسیر ". )1390( شیخاصغر آلعلیآیدین عارفی مقدم، مهدي نقدي و  .439
 ایران. –. تهران 25-27اردیبهشت  –90مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  ".مسیرهاي ممنوعه

دلسازي م ". )1390(کاظم رنگزن و رحیم چینی پرداز  ،شیخاصغر آلعلیسمیه فتح تبارفیروز جایی،  .440
عه مقاالت مومج ".GISاز طریق آنالیز  زمین آماري و تکنیک هاي  O3و  NO2آلودگی ناشی از آالینده هاي 

 ایران. –. تهران 25-27اردیبهشت  –90همایش ژئو ماتیک 

له گاز با مسیریابی بهینه خطوط لو ". )1390(عبدالکریم کرباسی  و شیخاصغر آلعلینادیا حیدري،  .441
الت همایش مجموعه مقا ".(AHP)اعمال معیار هاي زیست محیطی و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 ایران. –. تهران 25-27اردیبهشت  –90 ژئو ماتیک

 بر زلزله از پذیري آسیب میزان بر مؤثر پارامترهاي ارزیابی ". )1389( علی اصغر آل شیخمهدي هاشمی و  .442

 –تهران  . 19-20اردیبهشت  –89 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش" تهران موردي مطالعه فازي، منطق پایه

 ایران.

تاهترین کو و ساختی چند نقل و حمل شبکه ارزیابی ". )1389( اصغر آل شیخعلی ساناز عالیی مقدم و  .443
 ایران. –.  تهران 19-20اردیبهشت  –89مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک  "درآن کارآمد مسیر

 صتشخی براي چشم حرکات از استفاده ". )1389( نعیمی احیدو  علی اصغر آل شیخ ،مطیعیان حمید .444
 ایران. –.  تهران 19-20اردیبهشت  –89جموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک م " عالقه مورد مناطق

 با کیالکترونی مسکن هاي بنگاه ". )1389( علی اصغر آل شیخو  جیریایی احمد، عبدالمجیدي احسان .445

 –.  تهران 19-20اردیبهشت  –89مجموعه مقاالت همایش ژئو ماتیک " مکانی اطالعات سیستم از استفاده
 ایران.



 45 

 ه زرکشدکتر علیرضا قراگوزلو، دکتر میرمسعود خیرخوادکترعلی اصغر آل شیخ،  لی شیرزاده،محمدع .446
مطالعه (ات مکانی مکانیابی ایستگاه آتش نشانی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه و سیستم اطالع ". )1389(

 ایران. –دي . تهران  GIS 89–۱۶مجموعه مقاالت همایش . "موردي : منطقه سه تهران)

از مدل هیدرو  راه حلی براي استفاده". )1388( علی اصغر آل شیخو  بهرام ثقفیان، علی کالنتري اسکویی .447
 دي . GIS 88–۱۶ ایشمجموعه مقاالت هم".  GISدر ایران با استفاده از HEC-HMSلوژیکی مدکالرك در محیط 

 ایران. –تهران 

مجموعه  ".م جدید در حل مسئله مسیر یابیارائه آلگوریت". )1388( علی اصغر آل شیخمهدي هاشمی و  .448
 ایران. –تهران  دي . GIS 88–۱۶ مقاالت همایش

تم هاي مروري بر تلفیق پو یاي سیس". )1388و بهنام عطازاده ( علی اصغر آل شیخحسین شورورزي،  .449
 دي . GIS 88–۱۶ مجموعه مقاالت همایش" اطالعات مکانی توزیع یافته با استفاده از وب سرویسهاي معنایی

 ایران. –تهران 

ژیک بررسی پتانسیل و توان اکولو". )1388و کاوه آقا میري ( علی اصغر آل شیخسمیرا خدیوي،  .450
 –تهران  دي . GIS 88–۱۶ مجموعه مقاالت همایش". GIS(گسترده) در منطقه حفاظت شده الر با استفاده از 

 ایران.

دیریت مطراحی و توسعه یک سامانه براي  " .)1388( علی اصغر آل شیخ و یاسر ابراهیمیان قاجاري .451
 –تهران   .21-20اردیبهشت  –88 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش. "GISاتوبوسهاي مسافربري در محیط 

 ایران.

ي چندساختی ریزي سفر در شبکهبرنامه ". )1388( علی اصغر آل شیخ و ،مهدي رحیمی، مهدي رهبر .452
 ایران. –تهران   .21-20اردیبهشت  –88 ژئو ماتیک ایشمجموعه مقاالت هم. "ونقل شهريحمل

یک  ایجاد ". )1388( فرهاد حسینعلی و ، عباس علیمحمدي،علی اصغر آل شیخمحمد حسن وحیدنیا،  .453
ژئو  یشمجموعه مقاالت هما. "سیستم حامی تصمیم گیري مکانی مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 ایران. – تهران  .21-20اردیبهشت  –88 ماتیک

طبقه بندي  بهبود ". )1388( نازنین عبدالقادري  و ، علی اصغر آل شیخ نازیال محمدي، محمد رضا ملک، .454
-20یبهشت ارد –88 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش. " و ارزیابی روشهاي مکانیابی به صورت هدف مبنا

 ایران. –تهران   .21

 Sensor Webبه اشتراك گذاري سنسورها تحت ". )1388( علی اصغر آل شیخ و محمد پرجگر جهرمی، .455
 ایران. –هران ت  .21-20اردیبهشت  –88 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش. "
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ه هاي مکانی بر پای Mashupطراحی و توسعه  ". )1388( علی اصغر آل شیخ و مهسا امینی طره، .456
 –88 ژئو ماتیک مقاالت همایش مجموعه. "Google Maps APIبا بهره گیري از  Web 2.0تکنولوژي هاي 

 ایران. –تهران   .21-20اردیبهشت 

 تعیین ". )1388( محمدرضا کمالیو سیدمحمد مهدي هادوي، پروین فرشچی،  ،علی اصغر آل شیخ .457
 یابی چندوش ارزرمعیارها و ارایه مدل مکان یابی واحدهاي صنعتی استخراج فلزات استراتژیک با استفاده از 

 –88 تیکژئو ما مجموعه مقاالت همایش .")AHPو فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ( )MCDAمعیاره (
 ایران. –تهران   .21-20اردیبهشت 

وردي : ممطالعه  GISارزشگذاري کاربري امالك و اراضی با " .)1388( امیر افضلی، علی اصغر آل شیخ .458
 ایران. –تهران   .21-20اردیبهشت  –88 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش ".شهرداري تهران 14منطقه 

". GISوبایل ممدیریت شبکه برق بااستفاده از ". )1387( علی اصغر آل شیخفیروزه عمید، کاظم رنگزن و  .459
 ایران. –قزوین  آذر . GIS87– ۴ مجموعه مقاالت همایش

. "لوژيوپوتوسعه پروسه تناظر یابی بر مبناي روابط ت". )1387( علی اصغر آل شیخو   اعظم موسوي .460
 ایران. –ان تهر .23-22اردیبهشت  –87 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش

ي بافت طراحی نقشه ها") 1387( و پوریا امیریان محمد رضا ملک،  علی اصغر آل شیخ ،میثم شلیبی .461
ت مقاال مجموعه. "آگاه در سیستمهاي اطالعات مکانی همراه، مطالعه موردي: سیستم هاي ناوبري خودرو

 ایران. –تهران  .23-22اردیبهشت  –87 ژئو ماتیک یشهما

ارد ها جهت استاند WFSاستفاده از  ") 1387( مجید همراهو ، علی اصغر آل شیخ، محمدحسین پور .462
یبهشت ارد –87 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش ." GIS Mobileعملیات جمع آوري داده ها توسط  سازي

 ایران.  –تهران  .22-23

تک  مقایسه شبکه هاي حمل و نقل ") 1387( علی اصغر آل شیخو  محمد رضا ملک، کار علی گلنار .463
-22ت اردیبهش –87 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش. "ساختی و چند ساختی و کوتاهترین مسیر فازي

 ایران.  –تهران  .23

هینه با بهره بیر یابی ارتقائ الگوریتم مس ") 1387( علی اصغر آل شیخسعید بهزادي و محمد رضا قانعی،  .464
ژئو  ت همایشمجموعه مقاال. "برداري از آلگوریتم ژنتیک به منظور استفاده در مسئله تخصیص و مکانیابی

 ایران.  –تهران   .23-22اردیبهشت  –87 ماتیک

 هايآب آلودگی مدلسازي ") 1387( علی اصغر آل شیخو  حجت علی سید بوکانی، عبدالقادري نازنین .465

ژئو  همایش مجموعه مقاالت. ")شیراز شهرستان : موردي مطالعه( آماري زمین زهايیآنال طریق از زیرزمینی
 ایران.  –تهران   .23-22اردیبهشت  –87 ماتیک
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ي نقش وب معنایی در ارتقائ سیستمها ") 1387( مجید همراهو  علی اصغر آل شیخرضا خاتمی،  .466
 ایران.  –تهران   .23-22اردیبهشت  –87 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش ." اطالعات مکانی

تخاب نرم افزار ارزیابی نمایشگرهاي موجود و ان " .)1387( علی اصغر آل شیخمحمد ابراهیم پور عزیزي و  .467
 ایران.  –تهران  . 23-22اردیبهشت  –87 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش ."بهینه در ایران

بی تکنیک ارزیا ") 1387(و ابوالقاسم صادقی نیارکی یخعلی اصغر آل ش ، جلو خانی نیارکیمحمد رضا  .468
 –87 تیکژئو ما مجموعه مقاالت همایش. "تقسیم بندي دینامیکی در مدل داده شبکه حمل و نقل جاده اي

 ایران. –تهران   .23-22اردیبهشت 

در  AJAXي بررسی استفاده از فن آور". )1387مجید همراه ( و علی اصغر آل شیخمجید نور ... دوست،  .469
 ایران. –تهران  .23-22اردیبهشت  –87 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش. "WebGISبرنامه هاي کاربردي 

 وموجود  Map Matchingروشهاي بررسی  ". )1387( علی اصغر آل شیخ و یاسر ابراهیمیان قاجاري .470
 یکئو ماتژ قاالت همایشمجموعه م". انتخاب روش بهینه براي استفاده در سیستمهاي مدیریت اشیائ متحرك

 ایران. –تهران  .23-22اردیبهشت  –87

نقش  ") 1387(مرتضی حیدري مظفر  ، سعید بهزادي وعلی اصغر آل شیخحسن وحید نیا،  محمد .471
WebGIS 22اردیبهشت  –87 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش ." در میراث فرهنگی و صنعت گردشگري-

 ایران. –تهران  .23

 مسیر افتنی در ژنتیک الگوریتم کاربرد ") 1387(، متین فروتن مقدم علی اصغر آل شیخ نازیال محمدي، .472

 ایران. –تهران  .23-22اردیبهشت  –87 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش ."ها پارامتر دهی وزن با بهینه

هن شهري آ مدیریت بحران زلزله و سوانح در خطوط راه ". )1386( و روح اله کاظمی  علی اصغرآل شیخ .473
تهران  .19-20 آبان –بین المللی حمل ونقل ریلی همایشنهمین مجموعه مقاالت ".  GISتهران با استفاده از 

 ایران –

هاي اطالعات سرویس" .)1386( یاسر ابراهیمیان، و شیخاصغر آلعلی ،محمدرضا ملک ،مجیدعالیوند .474
 ایران.  –تهران  .19-16ارد یبهشت  –86 کئو ماتیژ مجموعه مقاالت همایش". مکانی همراه توزیع یافته

تلف در تناظریابی ویکپارچه سازي مجموعه داده هاي مخ". )1386( اعظم موسوي و علی اصغر آل شیخ .475
GIS ."ایران.  –هران ت .19-16اردیبهشت  –86 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش 

دغام بررسی نحوه ا". )1386( نیاسر ابراهمیما و مجید همراه، علی اصغر آل شیخ، محمدحسین پور .476
 .19-16ت اردیبهش –86 ژئو ماتیک مجموعه مقاالت همایش. "سیستم هاي همراه وزیرساخت داده هاي مکانی

 ایران.  –تهران 
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رسی بر ". )1386( محمدحسین پور و مجید عالیوند ،علی اصغر آل شیخ ،یاسر ابراهیمیان قاجاري .477
قاالت مجموعه م". زمینه داده هاي مکانی زمانی وپیشنهاد مدل بهینهوارزیابی مدلهاي تحلیل ارائه شده در 

 ایران.  –تهران  .19-16اردیبهشت  –86 ژئو ماتیک همایش

 سیستم ارزیابی و پیاده سازي ") 1385محمد رضا ملک ( و  ،علی اصغر آل شیخ، آزاده کشتی آراست .478

دي  –GIS 85جموعه مقاالت همایش م  ".شهري شبکه حمل و نقل شهري تهران Multimodalمسیریابی 
 ایران. –قشم  -1385

ل کشوراز کبررسی و پیاده سازي ویرایش اطالعات راههاي  ") 1385( علی اصغر آل شیخ،  حدخیرآباديا .479
 ران.ای –قشم  -1385دي  –GIS 85مجموعه مقاالت همایش   GIS ".طریق

ال آب ابی خطوط لوله انتقیریمس ") 1385( علی اصغر آل شیخ وایون تیموریان کت -احمد ابراهیمی پور  .480
 ایران. –قشم  -1385دي  –GIS 85مجموعه مقاالت همایش   GIS ".با استفاده از

 ".رانیدر ا WebGIS اده سازيیابی و امکان سنجی پیارز ") 1385( علی اصغر آل شیخ،  حدخیرآباديا .481

 ایران. –قشم  -1385دي  –GIS 85مجموعه مقاالت همایش 

بخشی  وژئو شیمی زیست محیطی آب خلیج چا بهار بررسی ") 1385( علی اصغر آل شیخمد و ترانه شار .482
حل, بنادر و مجموعه مقاالت هفتمین همایش بین المللی مهندسی سوا  GIS"از در یاي عمان با استفاده از 

 ایران. –, تهران  8-6سازه هاي در یایی آذر 

کولوژیک اطراحی مدل نوین ارزیابی توان ") 1385(  نسحر رضائیا و سیدعلی جوزي ،علی اصغر آل شیخ .483
 – 85ماتیک مجموعه مقاالت همایش ژئو "سرزمین ایران به منظور استقرار کاربردي توسعه شهري و خدماتی

 .ایران –تهران 

هاي چند گیريهاي موجود براي تصمیمبررسی انواع روش") 1385( علی اصغرآل شیخ ،پورمحمد حسین .484
 ایران. –تهران  – 85مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک   GIS"معیاري در 

الت مجموعه مقا "در مدیریت بحران GISکاربرد ") 1385( سولماز توتونچیانو  ،علی اصغر آل شیخ .485
  ایران. –تهران  – 85همایش ژئوماتیک 

بی روش یاارز ") 1385( اعظم موسوي و  فرمهرنوش بختیاري ،علی اصغر آل شیخ، آزاده کشتی آراست .486
 یران.ا –تهران  – 85مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک  ") PPPاي دقیق(تعیین موقعیت ماهواره

هاي ولوژيبررسی روند پیشرفت تکن ") 1385(آزاده کشتی آراست و  ،علی اصغر آل شیخ،  حدخیرآباديا .487
 ران.ای –ن تهرا – 85مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک  "  بر روي اینترنت نمایش نقشه

 " در صنعت برق GISکاربردهاي ") 1385( اسماعیل عدیلی و ،علی اصغر آل شیخ، جواد صابریان .488
 ایران. –تهران  – 85مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک 
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واد منفجره مدر پاکسازي مناطق آلوده به  GISکاربردهاي  ") 1385( مجید عالیوندو  ،علی اصغر آل شیخ .489
 ایران. –تهران  – 85اتیک مجموعه مقاالت همایش ژئوم "

ي اراضی مکانیابی بهینه کاربر ") 1385( میثم شلیبی و  ،علی اصغر آل شیخ ،شهرام محمد حسینیان  .490
قاالت جموعه مم " شهري با استفاده از سیستمهاي اطالعات جغرافیایی (نمونه موردي: فضاي سبز شهر یاسوج) 

 ایران. –تهران  – 85همایش ژئوماتیک 

 دادهیک مرکز تبادل  طراحی و اجراي ")1384علیرضا وفایی نژاد ( احسان محمدي و ،ل شیخعلی اصغر آ .491
 ایران. –تهران  – GIS84مجموعه مقاالت همایش   "مکانی ملیاي ها

دار و تهیه ش تبدیل تصویر به برتوسعه رو ")1384و حسین هاللی ( ،علی اصغر آل شیخ ابراهیم امیدي، .492
 ایران. –تهران  – 84مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک  "نرم افزار مربوطه

  WebGISهاي مختلفمقایسه معماري ")1384( ،علی اصغر آل شیخمهدي فرنقی، فاطمه مهدي پور و  .493
 ایران. –ن تهرا – 84مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک  "سازياز نظر امکانات و نحوه پیاده

وتی ناشی از صبندي آلودگی پهنه")1384و مونا کاشیها ( حسین هاللی ،علی اصغر آل شیخ پوریا امیریان، .494
 ایران. –تهران  – 84مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک  "  GISخطوط راه آهن با استفاده از 

اي مناسب براي طراحی و اجراي مدل داده ")1383( زهره معصومی و سمیه دوج ،علی اصغر آل شیخ .495
 ایران. –تهران  – 83مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک   "ایران هايراه

استفاده از پایگاه داده ") 1383( سعید متصدي و علی اصغر آل شیخ ،محمودرضا دالور ،زادهشیما رحمتی .496
 ایران. –تهران  – 83مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک   "کیفیت هوا مند در مدیریتزمان

دریاچه ارومیه مانیتورینگ خطوط ساحلی ") 1383(  احمدطالب زاده و  علی قربانعلی ،شیخعلی اصغر آل .497
 ایران. –تهران  – 83مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک  " استفاده از یک روش نیمه اتوماتیک جدید با

یافته در طراحی و اجراي یک ساختار توپولوژي گسترش") 1382( علی اصغر آل شیخنژاد و داوود پروین .498
 برتر) ایران (مقاله –تهران  – 82ک مجموعه مقاالت همایش ژئوماتی "هاي اطالعات جغرافیاییسیستم

 کاربرپسند GISسازي یک محیط طراحی و پیاده") 1382( علی اصغر آل شیخامیرحسین عسگریان و  .499
 ایران. –تهران  – 82مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک  "براي شبکه گاز شهري

هاي یستمژي عامل در سکاربرد تکنولو") 1382( علی اصغر آل شیخعلی آئین  و  ،سعید محسن کالنتري .500
 – 82تیک مجموعه مقاالت همایش ژئوما "Web GISاطالعات جغرافیایی و اجراي عامل مدیریت توابع براي 

 ایران. –تهران 
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ار حمایت از استفاده از  سیستم اطالعات مکانی به عنوان ابز") 1382( علی اصغر آل شیخسعید نادي و  .501
 ایران.  –تهران  – 82ماتیک مجموعه مقاالت همایش ژئو "تصمیم گیري

وعه مجم "وروش اجرا Web GISتکنولوژي ") 1381( وایرج جزیرییان علی اصغر آل شیخ ،حسین هاللی .502
 .ایران –تهران  – 81مقاالت همایش ژئوماتیک 

جغرافیایی  راه اندازي سیستم اطالعات استراتژي طراحی و" ) 1381( علی اصغر آل شیخپیمان بکتاش و  .503
 .ایران -رانته -81عه مقاالت همایش ژئوماتیک مجمو" موفق

 "ها طراحی سیستم اطالعات جغرافیایی راه") 1381( علی اصغر آل شیخ حسین مهدوي هنومرور و .504
          . ایران-هرانت -81مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک 

وي رنی برمکا اجراي یک سیستم اطالعات طراحی و")  1380( حسین هاللی و علی اصغر آل شیخ .505
 104-98ران صفحه ای-هران ت - 80مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک"اینترنت براي شهر تهران 

حجم زیاد در  اي بااستفاده از تصاویر ماهواره" )1380( علی اصغر آل شیخسعید رضایی نیارکی و  .506
 179-187فحه ص-ایران-هرانت -80مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک  "هاي اطالعات جغرافیایی سیستم

خش پات یهاي مستعد اجراي عملابی عرصهیمکان ")  1380( علی اصغر آل شیخمحمد جعفر سلطانی و  .507
ش خاك یفرسا-اراضی یتریش مدیمجموعه مقاالت هما" هاي اطالعات جغرافیاییبا استفاده از سامانه البیس

 656-665صفحه 0 .اراك1380دار.بهمن یاپوتوسعه 

نقشه  جغرافیایی در تهیه هاي اطالعاتکاربرد سیستم ") 1380و ناصر فرضی ( علی اصغر آل شیخ   .508
یدار. فرسایش خاك و توسعه پا –مجموعه چکیده  مقاالت همایش ملی مدیریت اراضی"فرسایش حوضه ها 

 616-626صفحه 0 8013اراك ایران 

ستاد راهنماي دکتري  ا

 (GIS)اطالعات مکانی  هاي تمسیسچند سیستم تصویري در ) 1385 اسفندحسین هاللی ( .1

 فعالیت مبنا GISاي کاري در زمانی گرو هه-) مدلسازي و برنامه ریزي مکانی1388علیرضا وفایی نژاد (تیر  .2

معماري  هاي مکانی برمبنايارائه روشی نوین در پیاده سازي سرویس) 1389پوریا امیریان (شهریور  .3
 .سرویس گرا به منظور ارتقا روال کاري مکانی

سازي مکانی در مسائل تبدیل ا بهینهببنیان همراه -توسعۀ مدلی عامل) 1391هاد حسینعلی (شهریور فر .4
 GISکاربري اراضی با استفاده از 

 یمسائل مکان یلمدل عامل مبنا به منظور تحل یکارائه ). 1392سعید بهزادي (شهریور  .5
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حرکتی در -براي روابط مکانیارائه ساختاري مبتنی بر منطق ) 1393محمد حسن وحیدنیا (شهریور  .6
 سیستم هاي چند عامله

ستاد راهنماي کارشناسی ارشد  ا

ي شهر ) طراحی و اجراي یک سیستم اطالعات مکانی بر روي اینترنت برا1380حسین هاللی (شهریور  .7
  تهران 

سنجی در مکاناو ) تدوین دستورالعمل اجرایی در مطالعات تحلیل نیاز کاربران 1380پیمان بکتاش (اسفند  .8
 GISاجراي یک 

 ) برآورد کیفی و کمی فرسایش و رسوب حوضه آبخیز رودخانه1381محمدرضا جعفري (اردیبهشت  .9
  GISچیخواب با استفاده از 

ي عملیات هاي مستعد اجرایابی عرصه) ارزیابی اراضی به منظور مکان1381محمد جعفر سلطانی (خرداد  .10
 GISپخش سیالب در محیط 

 ایه منابع آبپدر مطالعات  GIS) کاربرد 1381داد علی فاتحی (خر .11

 زدیبراي استان  ایهپ) طراحی و اجراي سیستم اطالعات مکانی 1381حسین مهدوي هنومرور (تیر  .12

 ر کرمانشاهدر محدوده شه GIS سو با استفاده از بندي سیالب رودخانه قره) پهنه1381نا صر فرضی (دي  .13

 ت مکانیستم گازرسانی با استفاده از سیستم اطالعامدیریت سی )1381( اسفند  امیر حسین عسگریان .14

هاي یافته در سیستمطراحی و اجراي یک ساختار توپولوژي گسترش ) 1381داوود پروین نژاد (اسفند  .15
 اطالعات جغرافیایی

تصاویر  )  طراحی و اجراي یک سیستم دانش پایه براي تفسیر1381فرد (اسفند  فریبا صادقی نائینی .16
 ايهوارهما

 یایه عامل)  طراحی و اجراي یک سیستم اطالعات جغرافیایی 1382 سعید محسن کالنتري سلطانیه (آذر .17

نترنت ) طراحی و اجراي یک سیستم اطالعات مکانی شیئ مبنا تحت شبکه ای1382حسین محمدي (بهمن  .18
 سیمو بی

 ظور پایش خطوط ساحلی) بکارگیري تکنولوژي سنجش از دور به من1382علی قربانعلی (خرداد  .19

20.   Ali Kalantari Oskooee (Oct. 2003) Design and Implementation of Sensor Metadata in a 
Location-based Information Dissemination System on the Internet 
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لوژي کنوتهاي مکان مرجع در اینترنت به کمک )  طراحی و اجراي منبع داده1383احسان محمدي (آبان  .21
XML 

 افزارهاي مربوطهئه استاندارد ملی اطالعات مکان مرجع و توسعه نرم)  تدوین و ارا1383علی آیین (دي  .22

شبکه  ) طراحی و اجراي متادیتاي سنسور در یک سیستم مکان مرجع تحت1383مهرنوش قربانی (بهمن  .23
 اینترنت 

 ركاشیائ متح زمانمند براي-اطالعات مکان) ارزیابی و تو سعه قابلیتهاي پایگاه 1384شهریور سمیه دوج ( .24

 بر روي اینترنت GIS) ارزیابی و توسعه توابع ویرایشی 1385(بهمن  حدخیرآباديا .25

 GISن در ) ارزیابی سرویسهاي شبکه چند ساختی و توسعه قابلیتهاي آ1385آزاده کشتی آراست (بهمن  .26

اي مدیریت و یگاه داده زمانی مکانی بریک پاطراحی و اجراي ) 1386اجاري (شهریور یاسر ابراهیمیان ق .27
  GISبصري سازي داده هاي چند بعدي در محیط 

 سازي)(به منظور خالصه برداري GISالگوریتم تناظریابی در  توسعه) 87اعظم موسوي ملک (اردیبهشت  .28

 GIS محیط درکانمند م-کی زمانمندتوپولوژیطراحی و پیاده سازي روابط ) 87سعید خسروي (خرداد  .29

 ) طراحی و ادغام سرویسهاي همراه در زیر ساخت اطالعات مکانی87د حسین پور(خرداد محم .30

اثرات زیست  ومکانیابی مناطق مسکونی در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ) 87(تیر  داریوش اکبر پور .31
 GISمحیطی آن با استفاده از 

 آلگوریتم ژنتیک ) توسعه روشهاي مسیر یابی با استفاده از87سعید بهزادي (شهریور  .32

تم هاي مطالعه موردي: سیس –) بصري سازي بافت آگاه در محیط هاي همراه 87میثم شلیبی (شهریور  .33
 ناوبري خودرو

ات مکانی ) سرویسهاي ناوبري درشرایط متغیر ترافیکی با سیستمهاي اطالع87مجید عالیوند (شهریور  .34
 همراه توزیع یافته

 شش زمینک براي اشیائ فازي و کاربرد آن در پوابط توپولوژیبررسی رو) 87(شهریور  آناهید بصیري .35

یري چند گمدیریت شبکه هاي چند ساختی با استفاده از سیستمهاي تصمیم ) 87(شهریور علی گلنارکار  .36
 فازيمعیاره در محیط 

ده اي جهت طراحی و پیاده سازي مدل داده بهینه حمل و نقل جا) 87محمد رضا جلوخانی نیارکی (بهمن  .37
 یریت اطالعات نگهداري راههاي کشورمد
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 ) ارزیابی و بهبود روشهاي وزن دهی در مکان یابی88محمد حسن وحید نیا (تیر  .38

 ) هماهنگ سازي اطالعات مکانی با استفاده از وب معنایی88سید غالمرضا خاتمی (تیر  .39

 كئ متحر) مدل سازي هوشمند مکان یابی در محیط پویا و براي اشیا88نازیال محمدي (شهریور  .40

پایش بالدرنگ  هاي اطالعات مکانی به منظورسازي سرویسطراحی و پیاده) 89ابراهیم پورعزیزي (شهریور  .41
 Sensor Webمحیطی با استفاده از 

 سازي توسعه شهري با استفاده از روش آتوماتاي سلولیمدل) 89داوود ملکی (آبان  .42

 املعستفاده از فراد به آن پس از زمین لرزه با ا) مکان یابی پناهگاه و هدایت ا1390مهدي هاشمی (تیر  .43

املی در ) بکار گیري سیستم استنتاج قاعده مبناي فازي و الگوریتمهاي تک1390محمد اصالنی (تیر  .44
 روشهاي وزن دهی در مسائل مکانی

 پیاده سازي یک سرویس پردازش مکانی تعامل پذیر) 1390(شهریور  مرتضی کریم زاده .45

 Indicator Kriggingبررسی و مدلسازي عدم قطعیت در آلگوریتم ) 1390هریور (ش حمید رضا زورقین .46

چند ل تناظر یابی اشیائ متحرك در شبکه هاي حمل و نقمسیر و  نتعیی) 1390(شهریور  مهدي رهبر .47
 ساختی

 در مکانیابی (OWA)توسعه روش میانگین وزنی مرتب شده ) 1390حسین حسینی (شهریور  .48

 و توسعه یک سرویس پردازش مکانی  طراحی) 1390مهسا امینی (شهریور  .49

 ذیري ناشی از) استفاده از روش هاي رتبه بندي براي بررسی میزان آسیب پ1390ندا کفاش چرندابی (آذر  .50
 GISماالریا در 

در محیط  ) طراحی و پیاده سازي یک سیستم ارزیابی چند معیاره گردشگري1390بهنام عطازاده (بهمن  .51
 موبایل

آلودگی  :ي مورديمطالعه( GISصبی در محیط ع-اکتشاف دانش به روش فازي) 1390(بهمن  الهه خزایی .52
 هوا)

بر وب با  ) طراحی و پیاده سازي یک سیستم حامی تصمیم گیري مکانی مبتنی1390محمد امیدوار (بهمن  .53
 تاکید بر مکان یابی امالك

مطالعه ( اده از اتوماسیون سلولیسوزي جنگل با استفسازي گسترش آتش). مدل91حسن گزمه (شهریور  .54
 ).هاي استان گلستانموردي: جنگل
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صیص مراکز براي بهینه سازي تخ PSO. مقایسه روشهاي الگوریتم ژنتیک و )91آیدین عارفی مقدم (آبان  .55
 آموزشی

 Googleدر  webGIS). بررسی و توسعه توابع کاربردي سه بعدي 91مینا مهرانفر (دي  .56

ون ه از اتوماسی). مدلسازي تاثیر شاخص دسترسی بر تغییر کاربري با استفاد91من سیده فرزانه موسوي (به .57
 سلولی

 نا (مطالعه). طراحی و پیاده سازي یک سرویس مکانی آنتولوژي مب91مهدیه قدسی نژاد کلهرودي (بهمن  .58
 نقاط حادثه خیز جاده ها).موردي: شناسایی و اطالع رسانی 

نش ابري ی و پیاده سازي یک سرویس مکانی بر اساس فناوري رایاارزیاب). 91مهدي نقدي سده (بهمن  .59
 )موردي:سرویس مسیر یابی بهینه (مطالعه

اي هطراحی و پیاده سازي یک وب سرویس مکانی مبتنی بر فناوري ). 1391اعظم بهره دار (بهمن  .60
Web2.0 و مشارکت مرئم براي شناسایی نقاط حادثه خیز شبکه راه 

طراحی و توسعه یک سیستم مشارکتی براي حمل و نقل عمومی ). 1392 فریده تیموریان (بهمن .61
 )اتوبوسرانی شهري شهري(مطالعه موردي: سیستم

 هاي مکانی بهبود ناوبري هواپیماي بدون سرنشین با استفاده از تحلیل). 1392هدا ا..ه بخشی (بهمن  .62

و زمانی  در پیش بینی مکانیمقایسه کارایی انواع شبکه هاي عصبی ). 1392مهرداد رفیع پور (بهمن  .63
 تهران آلودگی هواي شهر

سیل در  طراحی و توسعه وب سرویس هاي مکانی براي پیش بینی و پایش). 1392رسول جاللی فر (بهمن  .64
 محیط شهري

 رناك در مسیرتحلیل و ارزیابی حوادث جاده اي ناشی از حمل و نقل مواد خط). 1392منصور اورعی (بهمن  .65
 ندرعباسب -تهران ترانزیتی

 Developing a Fuzzy inference system by using genetic .)1393(اردیبهشت آذر ظفري  .66
algorithm and expert knowledge 

 یرزمینیارزیابی هشت روش رایج درون یابی براي تخمین سطح آبهاي ز). 1393هوشنگ نویدي (شهریور  .67

ی در ار دقت هندسی و تمامیت عوارض خطمحاسبه و ارائه خودک). 1393بهزاد واحدي طرقبه (بهمن  .68
 اطالعات مکانی مردم گستر

ودرو در خزنجیره سازي وب سرویس هاي مکانی براي پیش بینی مکان ). 1393آرش حاذقی اقدم (شهریور  .69
 شبکه راه هاي شهري



 55 

 جانمایی سنسورهاي بی سیم با هدف بیشینه سازي پوشش سنجنده). 1393رضا زارعی (شهریور  .70

 

شا ستاد م  ور کارشناسی ارشدا

و سیستم اي  اده از تصاویر ماهوارهشمال با استف-مسیر اتوبان تهران) طراحی 1380(شهریور  سعید رضایی .1
  GIS اطالعات مکانی

ز سیستم هاي نیروي انتظامی با استفاده ا) مکان یابی بهینه براي پاسگاه1381رسول مجدي (مرداد  .2
  GISاطالعات مکانی 

سیستم  هاي ایران در محیطبدست آوردن مدل ارزش شبکه راه )1381نیارکی (آبان ابوالقاسم صادقی  .3
 GISاطالعات مکانی 

راکز جهت تعیین حوضه فعالیت م GIS) بهبود و توسعه آنالیزهاي فضایی 1381محسن جعفري (اسفند  .4
 خدماتی شهري 

  GIS) آنالیز شبکه جهت ترافیک شهري در 1382علی اکبر عزیزي (مرداد  .5

و و نیم دسازي یک رابط کاربر براي نمایش و آنالیزهاي ) طراحی و بهینه1382ین سرایی (شهریور حس .6
 GISبعدي در 
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