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 پذيرفته شدن به عنوان اولين كارمند نمونه در بورسيه اتحاديه اروپا جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در كشور هلند در سال 1389-1387
 دريافت مدرك طراحي مسير دوچرخه سواري در سمينار بين المللي هلند در سال 1388
 داوري تخصصي مقاالت در دومين همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته فضايي (سنجش از راه دور و  )GISدر آمايش سرزمين در سال 1395
 دريافت مدرك  GISو سنجش از راه دور از كشور هلند در سال 1387
 پژوهشگر برتر در سال 1396

سوابق اجرائي در آموزش عالي (دولتي ـ غير دولتي)
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راه اندازي سايت اينترنت دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد در سال 1378

.2

آموزش نحوه استفاده از کتابخانه ديجیتال در سال 1384-1380

.3

مترجم تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد در مسابقات بین المللی سنگاپور ()Robocop 2010

.4

داورمقاالت بین المللی

1

تجربه كاري

تاريخ1373-1377 :
حرفه و سمت :کارمند (معمار)
فعاليت هاي اصلي و مسئوليت :طراحی مجتمع مسكونی – تجاري و نظارت
نام و آدرس كارفرما  :مهندس رضا کابل ،بلوک  ،A-78خیابان ترنر ،باندرا ،بمبئی ،هند
نوع كسب و كار و يا بخش  :شرکت معماري
تاريخ1378-1387 :
حرفه و سمت  :کارمند در حوزه فناوري و اطالعات (سايت اينترنت(
نام و آدرس كارفرما  :دانشگاه آزاد اسالمی ،يزد ،ايران.
نوع كسب و كار و يا بخش  :دانشگاه
تاريخ1388 -1391 :
فعاليت هاي اصلي و مسئوليت  :کارمند در حوزه فناوري اطالعات (سايت اينترنت(
تدريس زبان تخصصی معماري در دانشگاه علم و هنر اردکان ،دانشگاه شهید صدوقی يزد ،دانشگاه امام علی ،دانشگاه علمی کاربردي يزد،
دانشگاه پیام نور (واحد شاهديه ،رضوان شهر(
تدريس درک و بیان معماري  1و  2و تمرين هاي کعماري در دانشگاه پیام نور زارچ ،رضوان شهر ،دانشگاه شهید صدوقی يزد ،دانشگاه امام علی
تاريخ  -1395 :تا کنون
فعاليت هاي اصلي و مسئوليت  :استاديار دانشكده هنر و معماري،واحد يزد،دانشگاه آزاد اسالمی،يزد،ايران

مهارت هاي فني ،شايستگي ها و پروژه هاي شركت:
تعیین مقدار رشد شهري از طريق سنجش از دور تصاوير ماهواره اي

برخي از دوره هاي گذرتنده شده در طول مدت زمان كارشناسي و كارشناسي ارشد:
مقدمه  GISو سنجش ازراه دور (دانشگاه توئنته ،ITC ،هلند)
ارزيابی اثرات زيست محیطی ( )EIAو ارزيابی زيست محیطی استراتژيک ()SEA
مهارت هاي پژوهشی (دانشگاه توئنته ،ITC ،هلند)
سمینار بین المللی دوچرخه سواري (دانشگاه توئنته ،ITC ،هلند)
مهارت هاي كامپيوتر
مسلط به اتوکد SPSS،Sketch-Up،IDRISI Selva،ERDAS،ArcGIS 10.2.2 ،2014
نرم افزار مدل سازيGeonamics - Metronamica :

قالب بندي متن :ورد ،اکسل ،پاورپوينت ،کرل دراو
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:فعاليت هاي پژوهشي و اجرائي
اسامي همكاران به
امتياز

مشخصات نشريه
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شماره
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Ali Boloor and Asima
Nusrath
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2015

ISI

Ali Boloor and Asima
Nusrath

3)11(

2015

ISI

)(شامل نام متقاضي

Ali Boloor and Asima
Nusrath
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2015

ISI

A. Boloor, A. Nusrath, M.
Mudasir and Indu T.K

3)11(

2014

-

6)4(

2013

-

Ali Boloor
Nagaraju

and

D.

عنوان مقاله

نام نشريه

نوع امتياز

رديف

:مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي يا خارجي

International Journal
of Advanced Research

Spatio-Temporal Change Detection Analysis
of Land-use and Land cover: A study of
Mysore-Mandya corridor region

.1

International Journal
of Advanced Research

To Examine the Demographic change of
settlements along the Mysore-Bangalore
corridor region

.2

EPRA International
Journal of Climate
and
Resource
Economic Review

Analysis of Demographic Change and
Proximity of Settlements along the MysoreBangalore Corridor Region using GIS
Techniques
Research Construction of Third Dimension Sketch-Up
of Kalyan-Dombivli, Mumbai District, India
using GIS Technique

Golden
Thoughts

International Journal
of Earth Sciences and
Engineering

.3

.4

Studies of Spatial Temporal Modelling of
Urban Growth and Transport of Jeddah, Saudi
Arabia

.5

:مقاالت پذيرفته شده در همايش هاي علمي
مشخصات همايش

اسامي همكاران به
ترتيب اولويت

عنوان مقاله
سال

)(شامل نام متقاضي

محل

Ali Boloor, Mustaq
Elahi and Indu T. K.

2015

Karnataka,
India

سطح

نام همايش

KSTA Conference on
 بینScience and Technology
 المللیfor Disaster Management,
School of Earth Sciences

A. Boloor, Dr. M.
Zuidgeest,
Brussel

M.
and

M.

2011

Saudi
Arabia

S. A. Almodaresi,
M. H. Ramesht, M.

Boloor

 المللیArabia, Le Meridian, AlKhobar- Eastern Province

Aljoufie

Entezari

Sixth
National
GIS
 بینSymposium in Saudi

and

A,

International conference
2010

Kyoto,
Japan

 بینon

Chemistry

 المللیChemical

Engineering

(ICCCE), (IEEE)

3

and

Flood of Kashmir for “ManMade Disaster” How the
next one could be avoided”
Spatial Temporal Modeling
of Urban Growth and
Transport: Jeddah, Saudi
Arabia
Assessment of landslide
zonation by multi variant
statistical method: In the
case of Iran

رديف

امتياز

1.

2.

3.

: داوري مقاالت، هيئت مديره انجمن هاي علمي، سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي
امتياز

عنوان نشريه
International Journal
Studies (IJAPAS)

of

Applied

Arts

Journal of Radar and Optic Remote Sensing
(JRORS)

، سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي

رديف

داوري مقاالت
عضويت در هیات تحريريه نشريه بین المللی هنرهاي کاربردي
دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد
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عضويت در هیات تحريريه نشريه بین المللی سنجش از دور
راداري و نوري
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عضويت در هیات تحريريه نشريه بین المللی سنجش از دور

3

GIScience & Remote Sensing
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