معرفي آخرين کتابهاي منتشر شده

در اين شماره

 کتاب «اصول فتوگرامتری پهپاد ،مفاهیم تئوری و نکات عملی» با نويسندگي جناب

 سخن مدير مسئول
 معرفي کارگروههاي دانشکده

آقاي دکتر محاد سعادت سرشب دانشیار دانشکده مهندسي نقشهبرداري و اطالعات
مکاني دانشآاه تهران و جناب آقاي دکتر مسعود ورشوساز دانشیار دانشکده مهندسي

 معرفي آخرين کتابهاي منتشر شده
 معرفي طرحهاي برگزيده دانشکده
 سخنرانيهاي برگزار شده
سخن مدير مسئول
بنام خداوند جان آفرين ،زمین و زمان و مکان آفرين.
دان شکده مهند سي نق شهبرداري و اطالعات مکاني در
افق چشمما انداز خود کرکب به سمماب دانشممآاه نوآور،
کارآفرين ،ثروت آفرين ،بین الا لل ،ملتزم به اخالق
کرفهاي ،آموزش مهارت محور ،بین رشتهاي و اشتغالزا
و پژوهش در را ستاي کل م سايل فني موردنیاز جامعه
در بسممتر انقالب عممنعتي چهارم را از طريق توسممعه
اکوسممیسممتا کارآفريني فناورانه م تني بر دانشممآاه آ از
ناوده ا سب .در اين را ستا ،م شارکب هاه شاا اع ضاي
هیات علاي ،دان شجويان و هاکاران عزيز در دان شکده
مايه م اهات اسب.
معرفي کارگروههاي دانشکده
 کارگروه برنامه راهبردی و توسعه دانشکده با
مديريب آقاي دکتر محاد سعادت سرشب
 کارگروه بازنگری سیالبس با مديريب دکتر
محادعلي شريفي
 کارگروه بهبود کیفیت آموزش با مديريب دکتر سایع
سایعي اعفهاني
 کارگروه امور دانشجویی و فرهنگی با مديريب دکتر

نقشهبرداري دانشآاه عنعتي خواجه نصیر الدين طوسي توسط انتشارات دانشآاه تهران
به چاپ رسید.
 کتاب «بهینهسازی فراابتکاری ،روشها و کاربردها» با نويسندگي جناب آقاي
دکتر فرهاد عادزادگان استاد دانشکده مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني و سرکار
خانا دکتر کديثه سادات کسني استاديار گروه مهندسي نقشهبرداري دانشآاه تفرش
توسط انتشارات دانشآاه تهران به چاپ رسید.

معرفي طرحهاي برگزيده دانشکده
در مراسا روناايي از طرحهاي دانشبنیان کوزه هوايي ،فضايي ،خودرو ،ريلي و سنجش
از دور با کضور معاون علاي و فناوري رئیس جاهور از میان ده طرح برتر روناايي شده،
سه طرح «نرم افزار سريع و آنالين محاس ه شدت و مقدار شوري خاک در هر نقطه از
کشور با استفاده از تصاوير ماهوارهاي»« ،نرمافزار سريع و آنالين محاس ه سطح زير
کشب برنج با تفکیک نوع کامحصول و پر محصول در مناطق شاالي کشور با استفاده
از تصاوير ماهوارهاي» و «نرمافزار سريع و آنالين محاس ه تغییرات سطحي در کاربردهاي
مختلف شامل کنترل اراضي ،جنآلداري و امور نظارمي» توسط مجري طرحها جناب
آقاي دکتر مهدي کسنلو دانشیار دانشکده مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني
روناايي شدند.
سخنرانيهاي برگزار شده
 سخنراني علاي جناب آقاي دکتر ع اس عابديني عضو هیات علاي دانشکده مهندسي
نقشه برداري و اطالعات مکاني ،با موضوع «برآورد تغییرات چگالی سطحی با

برزو نظري
 کارگروه امور بینالملل با مديريب دکتر کسین عارفي
 کارگروه ارتباط با صنعت با مديريب دکتر رکیا علي-
ع اسپور
 کارگروه سخنرانی و کنفرانس با مديريب دکتر رضا
شاه کسیني

استفاده از روش نوین ماسکون در ماموریت های فضایی شبیه گریس».
 سخنراني علاي جناب آقاي مهندس مهدي برومند مدير عامل شرکب ناا پرداز
رايانه  ،NPRبا موضوع«پهپاد و اسکنر نقشهبرداری».
 سخنراني علاي مشترک جناب آقاي دکتر محاد سعادت سرشب عضو هیات

 کارگروه ساماندهی آزمایشگاهها با مديريب دکتر
سعید فرزانه
 کارگروه روابط عمومی با مديريب دکتر مهدي کسنلو
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علاي دانشکده مهندسي نقشه برداري و اطالعات مکاني و جناب آقاي دکتر مسعود
ورشوساز عضو هیات علاي دانشکده مهندسي نقشهبرداري دانشآاه عنعتي خواجه
نصیرالدين طوسي با موضوع «معرفی کتاب اصول فتوگرامتری پهپاد مفاهیم

تئوری و نکات عملی».
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