
مشاورراهنما
1حمیدرضا ریاحیبابک ارجمنداستفاده از تکنیکهاي تلفیق تصاویر ماهواره اي بمنظور استخراج مسیرهاي مستعد عبور و مرور غیرمجاز مرزيتابستان50001393
1هانی رضاییانظریفه بخشی زادهمدل سازي مکانمند و زمانمند سه بعدي پراکنش آالینده هاي NOX هوا ناشی از ترافیک با استفاده از روش هاي دیفرانسیلیتابستان50011393
1حمیدرضا ریاحیلیال کریمیمدلسازي آسیب پذیري سازه هاي انسان ساخت در مناطق کارستی با مدلهاي AHP.FUZZY-AHP (شهرستان هاي سروآباد و کامیاران)تابستان50021393
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حمیدرضا ریاحی
1جواد سدیديمحسن طاوسیطراحی سامانه هاي Mobile Base مکانی جهت تهیه اطالعات Real Time براي مدیریت بحران پس از زلزلهزمستان50081393

پرویز ضیاییان
حمیدرضا ریاحی

1هانی رضاییانمرضیه فتحی زادهمدل سازي توسعه افقی شهرهاي متوسط با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی مکانمند (مطالعه موردي: سیرجان)تابستان50101394
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حمیدرضا ریاحی
1حمیدرضا ریاحیعلی اصغر تراهیاسماعیل یزدانیارزیابی روش SAM و طبقه بندي با نظارت در تهیه نقشه سطح زیرکشت برنج در تصاویر فراطیفی سنجنده هایپریون (مطالعه موردي: شهرآمل)آذر50131394
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محمد طالبیاستخراج اتوماتیک جاده ها از داده هاي لیدارزمستان50071393

مقایسه کارایی الگوریتم هاي مختلف مسیریابی براي کاربران طبقه بندي شدهزمستان50051393

پرویز ضیاییان

اکبر حسنلو

مریم طالب زادهطراحی مدل سه بعدي عناصر شهري در مدیریت تأسیسات گاز در زمان زلزله با CITYGML (دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی)زمستان50061393

یونس شریفیاستخراج تاج پوشش تک درختان با استفاده از لیدارپاییز50041393

ریحانه سعیديطراحی سامانه متن باز WebGIS مکانیابی بهینه محل استقرار آسیب دیدگان پس از رخداد زلزلهپاییز50031393

جواد سدیدي

1

دانشگاه خوارزمی تهران - دانشکده علوم جغرافیایی- معاونت پژوهشی
فهرست پایان نامه ها - رشته سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش ازدور

دانشجوعنوانفصل/ماهسالشماره
اساتید

نسخ موجود

2پرویز ضیاییان

پرویز ضیاییان

محمد توکلی صبور

محمد توکلی صبور

Cloudتابستان50111394 GIS&Application natural hazards management    اسحاق فکوري راد

یوسف موسیوندتهیه مدل رقومی زمین (DTM) و ارتقاي آن با استفاده از داده هاي لیدار (با تأکید بر الگوریتم هاي فیلترگذاري زمین)زمستان1393 5009

1 جواد سدیدي نعیمه سلیمی بنیتوسعه بهینه شبکه آب شهري منطقه یک شهرکرد در محیط GIS با استفاده از الگوریتم ژنتیکتابستان50121394


