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 یو افتخارات علم یلیسوابق تحص  

 
 

 86ر ماه یدانشگاه تهران (ت یفناز دانشکده  ينقشه بردار یل مهندسیفارغ التحص (  

 زه یو کسب جا يان ورودین دانشجویکسب رتبه اول در بFOE مرتبه 4 یدانشکده فن  

 ه یماه در کشور ترک 1,5به مدت  يگذراندن دوره کارآموز  

 مهر ماه  ارشد دانشگاه تهران یدر مقطع کارشناس با سهمیه استعدادهاي درخشان رش بدون کنکوریپذ)

86  (  

 ش یگرا برداريمهندسی نقشه ارشد یکارشناس لیفارغ التحصGIS 88شهریور ( دانشگاه تهران( 

  پذیرفته شده به عنوان نفر دوم روزانه آزمون دکتري تخصصی گرایش دانشجو وGIS  دانشگاه تهران

 )88(مهر 

  1392ماه (سال  5گذراندن فرصت تحقیقاتی در دانشگاه زوریخ کشور سوئیس به مدت( 

 برداري گرایش فارغ التحصیل دکتري مهندسی نقشهGIS  94دانشگاه تهران (مرداد(  

  

 

  یآموزشسوابق  

 
  

 تدریس در دانشگاه تهران 

o (گروه مهندسی عمران) عملیات نقشه برداري 

o (گروه مهندسی نقشه برداري) عملیات نقشه برداري مسیر 

o (گروه مهندسی نقشه برداري) همکاري در پروژه راهسازي 



 
 

o (گروه مهندسی نقشه برداري) نقشه برداري و عملیات 

o برداي (گروه مهندسی معدن) نقشه 

 

 تدریس در دانشگاه بیرجند 

o (گروه مهندسی عمران) نقشه برداري و عملیات 

o  مبانیGIS (گروه مهندسی عمران) 

o (گروه مهندسی عمران) فتوگرامتري 

o (گروه مهندسی عمران) مقررات ملی ساختمان 

o (گروه مهندسی عمران) پروژه راهسازي 

o (گروه مهندسی عمران) کارآموزي 

o راحی و ترسیم مدارك (گروه باستان شناسی)ط 

o  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی کاربردي در برنامه ریزي روستایی (گروه

 جغرافیا)

o (گروه جغرافیا) کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی 

 

 تدریس در دانشگاه صنعتی بیرجند 

o نقشه برداري و عملیات (گروه مهندسی عمران( 

o  مبانیGIS (گروه مهندسی عمران) 

o (گروه مهندسی معدن) نقشه برداري 

 

 تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی هرمزان 

o (گروه عمران) پروژه راهسازي 

o (گروه عمران) کارآموزي 

o (ارشد راه و ترابري) طرح هندسی راه پیشرفته 

o (ارشد راه و ترابري) ظرفیت راه ها و تقاطع ها 

 

 تدریس GIS و RS دوي کارآموزي دانشگاه زابلدر ار 

 

  آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی “برگزاري سمینارGPS و کاربردهاي آن در علوم مهندسی ”

 در نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

    
     همکاري در برگزاري اولین دوره کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداري در

 86ماه دانشکده فنی تهران دي 

    
     دوره آموزشی تفکیک آپارتمان در نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی  چندبرگزاري 

 



 
 

  کاربرد "برگزاري دوره آموزشیGPS"  براي مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی کشاورزي و

 93در دي ماه  منابع طبیعی خراسان جنوبی

 

  آشنایی با "برگزاري ورکشاپ آنالینGPS" در مرداد و  ي گروه مهندسی سبزسازهبا همکار

 94شهریور 

 

  95براي کارشناسان رسمی دادگستري در بهمن  "تفسیر عکس هاي هوایی"برگزاري دوره آموزشی 

 

  آموزش کاربردي "برگزاري دوره آموزشیGIS"  براي کارشناسان شرکت آب و فاضالب خراسان

 96جنوبی اردیبهشت 

 

  نظام براي کارشناسان  "هاي استاندارد و نرم افزارهاي مرتبطتهیه نقشه "برگزاري دوره آموزشی

 98اردیبهشت  مهندسی کشاورزي خراسان جنوبی

 
 و  و تجهیزات حوزه مهندسی نقشه برداري آموزش نرم افزارهاGIS  

 

  و پژوهشیسوابق تحقیقاتی  

 
  

 نشریات  در مقاالت 

 M. Akbari, M. A. Rajabi, Evaluation of Desktop Free/Open Source GIS SoftwareBased On 

Functional and Non-Functional Capabilities, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 20 No. 

5, 2013. 

 M. Akbari, S. R. Hashemi Peikar, Evaluation of Free/Open Source Software Using OSMM 

Model, Case Study: WebGIS and Spatial Database, ACSIJ Advances in Computer Science: 

an International Journal, Vol. 3, Issue 5, No.11, September 2014. 

 M. Akbari, F. Samadzadegan, New Regional Co- lo cation Pattern Mining Method Using 

Fuzzy Definition of Neighborhood, ACSIJ Advances in Computer Science: an International 

Journal, Vol. 3, Issue 3, No.9, May 2014. 

 M. Akbari, F. Samadzadegan, R. Weibel, A generic regional spatio-temporal co-occurrence 

pattern mining model: a case study for air pollution, Journal of Geographical Systems, Vol. 

17, No.3, 2015. 

 M. Akbari, F. Samadzadegan, Identification of air pollution patterns using a modified fuzzy 

co-occurrence pattern mining method, International Journal of Environmental Science and 

Technology, Vol. 12, No.11, 2015. 

 فرهاد صمدزادگان، کاوش الگوي آلودگی هواي منطقه شهري با استفاده از مدل توسعه محمد اکبري ،

 . 1394، بهمن 3، دوره پنجم، شماره برداريعلوم و فنون نقشهمکانی، -یافته روش داده کاوي هم

 A. Mousavi, A. Hunter, M. Akbari, Using Ontology Based Semantic Association Rule Mining 

in Location Based Services, International Journal of Data Mining & Knowledge Management 

Process (IJDKP), Vol. 6, No. 5, 2016. 



 
 

 A. Mousavi, A. Sheikh Mohammadzade, M. Akbari, A. Hunter, A New Ontology-Based 

Approach for Human Activity Recognition from GPS Data, Journal of Artificial Intelligence 

and Data Mining, Vol. 5, No. 2, pp. 197-210, 2017. 

 ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خستگی آسفالت با ترکیب ، محمد ابراهیم مهدیزاده، داود اکبري، محمد اکبري

 . (پذیرفته شده)1397، جاده، افزودنی ها به مخلوط آسفالتی

  ،ارزیابی آسیب پذیري کیفی آبخوان دشت بیرجند به  عباسعلی قزل سوفلو، ،محمد اکبريمبین افتخاري

،  294-279، صفحات 3شماره  ،72 دوره ،محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران ،SINTACS روش

1398. 

  ،پایش نوسانات آبخوان دشت بیرجند با استفاده از تصاویر  ،محمد اکبريمبین افتخاري، کاوش مددي

 . (پذیرفته شده)1398 ،پژوهش هاي آبخیزداري ،GIS هاي مکانیو تحلیل GRACE ايماهواره

  ،شبیه سازي عددي تغذیه آب زیرزمینی از  ، علی محتشمی،محمد اکبريفاطمه دوالبی، ابوالفضل اکبرپور

. (پذیرفته 1398 آبیاري و زهکشی ایران، گالرکین،- شبکه محلی پتروو ¬طریق چاه تزریق با روش بدون

 شده)

  ،تغییرات کاربري اراضی و شبیه سازي رشد و توسعه شهري  محمد اکبري،مینا مرادي زاده،  داود اکبري

ریزي فصلنامه پژوهش و برنامه هاي خودکار زنجیره مارکوف،¬با استفاده از مدل شبکه عصبی و سلول

 ). (پذیرفته شده1398 ،شهري

 

 در همایش ها مقاالت 

  

 S. H. Chavoshi, M. R. Delavar, M. Akbari, M. R. Malek, A. U. Frank, Agent-Based 
Simulation to Locate Optimum Fire Stations, ISPRS 86, Tehran, 1386. 

 
 H. Samadi Alinia, M. R. Delavar, A. Tayyebi, M. Akbari, K-Nearest Neighbor Search 

Algorithm for Dynamic Delaunay Triangulation, Map Asia 2008, Malaysia, 2008. 
 

 S. H. Chavoshi, A. Mousavi, B. Damghani, M. S. Chavoshi, M. Akbari, Flood Modelling by 
Using Geospatial Information System (GIS), Natural Disaster Management and Rehabilitation, 
Bangkok, Thailand, 2009. 
 

 M. Effati, M. R. Delavar, M. Akbari, Evaluation and Revision of SRTM Data as a Suitable 
Source of Elevation Information for GIS Applications, EOGC 2009, China, 2009. 
 

 M. Akbari, M. A. Rajabi, A. Mousavi, M. Naghdi, Data Manipulation by PostGIS as a 
Free/Open Source Database for Web GIS Applications, ISSA 2009, China, 2009. 
 

 M. Akbari, M. A. Rajabi, A. Mousavi, Evaluation of Free/Open Source Desktop GIS Software 
Case Study: 3D Functionality, 6th International Symposium on Digital Earth, China, 2009. 
 

 A. Mousavi, M. A. Rajabi, M. Akbari, Designing a Spatial-Temporal Framework for 
Emergency Location Services, 6th International Symposium on Digital Earth, China, 2009. 
 



 
 

 A. Mousavi, M. A. Rajabi, M. Akbari, Design and Implementation of A GSM Based 
Automatic Vehicle Location System, International Conference on Computational Science and 
Applications (ICCSA 2009), Korea, 2009. 

 

 بررسی تاثیر خطاي مدل ارتفاعی زمین در  علی موسوي، ،اکبري محمد، محمد علی رجبی ،مرتضی نقدي

سومین کنفرانس ملی روز جهانی  ،) ایجاد خطر براي محیط زیست (مطالعه موردي: حجم مخزن سد

 .1388 تهران، ،محیط زیست

 علی موسوي، بکارگیري سیستم اطالعات مکانی تحت وب در حمل و  ،محمد علی رجبی ،محمد اکبري

کنفرانس مهندسی  ،شهر تهران)  12(مورد مطالعاتی: منطقه  نقل شهري به منظور کاهش آلودگی هوا 

 .1388 تهران، ،شهرداري تهران  12نطقه حمل ونقل وترافیک درون شهري م

 طراحیِ معماري سامانه اطالعات مکانی شبکه حمل و نقل عمومی شهري  ،محمد اکبري ،عباس عابدینی

اولین کنفرانس ملی ژئوماتیک نوین در خدمت جامعه (انجمن مهندسی نقشه  ،WebGISبه منظور اجرا در محیط 

 .1389تهران،  ، برداري و موسسه تحقیقاتی وِرنال)

 طراحی و پیاده سازي سامانه سیستم اطالعات جغرافیایی ،سیما بوذري ،اکبري محمد(GIS) به عنوان

خدمت جامعه  اولین کنفرانس ملی ژئوماتیک نوین در ، سیستم حامی تصمیم گیري در نظام آموزش عالی

 .1388 تهران، ،موسسه تحقیقاتی وِرنال)برداري و  (انجمن مهندسی نقشه

 روش نوین بکارگیري قابلیت هاي  ،عباس عابدینی ،اکبري محمدGIS  به منظور طراحی رقومی مسیر در

 .1391 تهران، ،زیرساخت هاي حمل و نقلکنفرانس ملی  ،مطالعات مرحله اول راه

  ،ارزیابی مشارکت و نقش جی آي اس در مدیریت بحران زلزله (نمونه موردي  ،محمد اکبريزهرا باعزم

 .1393مشهد،  ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، شهر بیرجند)،

 يشهر کیراهکار کاهش معضالت تراف ییمایپ هم ،ینیحس رضایدعلیس ،يمحمد اکبر ،یوشان ریام، 

 نیدوم رجند،یدانشگاه ب يها سیسرو ریپوشش مس راداتیبر کاهش ا وهیش نیربرد اکا يمورد یبررس

 .1394مشهد،  ،یدر علوم مهندس نینو يها يکاربرد فناور یمل شیهما نیو سوم یالملل نیکنفرانس ب

 دیکارخانجات تول یمعدن عاتیاستفاده از ضا یسنج امکان ،ییرزایم میفر، ابراه یبینا یعل ،يمحمد اکبر 

نامطلوب  راتیثاو بهبود ت یارشدگیمقاومت در برابر ش شیجهت افزا لری) به عنوان فدراتهید (آهک هقن

در علوم  نینو يها دهیا یالملل نیکنفرانس ب نیدوم گرم، یآسفالت يدر مخلوط ها خبندانیرطوبت و 

 .1395شیراز،  ،یو مهندس یانسان

 نیبهتر هیو ارا یابیریمس يروشها یابیارز و یبررس ،یمحمد رضا دوست ،يمحمد اکبر ،یرضا موسائ 

و توسعه  ستیز طیآب، مح یالملل نیکنفرانس ب نیاول ،يپسماند شهر يجمع آور ستمیس يروش برا

 .1395اردبیل،  دار،یپا

 دارتهیآهک ه يریبکارگ قیازطر ستیز طیمح حفظ ،ییرزایم میابراه ،يمحمد اکبرفر،  یبینا یعل 

 طیحفظ مح کردیبا رو يدر راهساز داریتوسعه پا یمل شیهما نیدوم ،يقند در راهساز يکارخانه ها

 .1395شیراز،  ست،یز

 حمل و نقل دوچرخه در شهر فردوس، يریبکارگ یازسنجیو ن یامکانسنج عماد اراسته، ،يمحمد اکبر 

 .1395شیراز،  ست،یز طیحفظ مح کردیبا رو يدر راهساز داریتوسعه پا یمل شیهما نیدوم



 
 

 بر  یمبتن کیآبخوان با استفاده از مدل دراست يریپذ بیآس يبند پهنه ،يمحمد اکبر ،یعیرب عیربGIS 

 تهران، ،يو توسعه شهر يعمران، معمار یالملل نیکنگره ب نیچهارم : شهرستان قائنات)،ي(مطالعه مورد

1395 . 

 موثر در  ياپارامتره ،يمحمد اکبرهرم پور مقدم،  دیحم دیبهروز ناتوان، س ات،یروب يخسرو یمرتض

 یکنفرانس مل نیچهارم ل،یس يو اسالر نگیسیکروسرفیم یحفاظت ياب مواد و روش آسفالتهاخانت

 .1395 تهران، ،يشهر تیریو مد يعمران، معمار یدر مهندس يکاربرد يپژوهش ها

 به  یکنفرانس مل نینخست ،ییایشهر از منظر عوامل جغراف یکیزیف توسعه ،يمحمد اکبر ،یمیزهرا کر

 .1396 تهران، ان،یدانش بن يو معمار يشهرساز يسو

 در شهرستان  يزداریمنابع آب و آبخ تیریمد ضرورت ،يمحمد اکبرسوم،  يمراد نبیز ،یمیزهرا کر

 راز،یش ،یدر علوم انسان يو کاربرد يرشته ا انیم نینو يپژوهش ها یمل شیهما نینخست دونشهر،یفر

1396. 

 دیجد يتکنولوژ کیبه عنوان  پرلوپیحمل و نقل ها ستمیس یابیزار ،يمحمد اکبر ،يداوود افهیق سایپر 

 رانیا يو شهرساز يعمران ، معمار یالملل نیکنفرانس ب آن، يرو شیپ يراهکارها و چالش ها یو بررس

 .1396 تهران، معاصر،

 یتدر بهبود عملکرد مخلوط آسفال لنیات یواکس پل ریتأث یبررس زاده،یمهد میمحمد ابراه ،يمحمد اکبر 

 تهران، معاصر، رانیا يو شهرساز يعمران، معمار یالملل نیب کنفرانس ن،یقا-رجندیگرم در محور ب

1396. 

 یبر زندگ یخشکسال یاثرات اجتماع یابیارز ،يرجعفریاکرم سادات م ،يمحمد اکبرفرد،  يانصار هیهان 

حقوق،  ت،یریدر مد نینو يپژوهش ها یمل کنفرانس ،یکشاورزان شهرستان خوسف خراسان جنوب

 .1396 کازرون، ،یاقتصاد و علوم انسان

 يکشاورز داریمنابع آب به منظور توسعه پا تیریمد ،يعسکر معصومه ،يمحمد اکبر ،يفاطمه فوالد، 

 .1396 کازرون، ،یحقوق، اقتصاد و علوم انسان ت،یریدر مد نینو يپژوهش ها یمل کنفرانس

 بر  یمناسب بوم یمصالح ساختمان ییشناسا ،يفه واحدرهنما، عاط حانهیر ،یبیفاطمه نج ،يمحمد اکبر

و  یکنفرانس مل نیششم )،ی: استان خراسان جنوبي(مطالعه مورد ستیز طیو مح میاقل یابیاساس ارز

 .1396 زد،ی عمران، یدر مهندس نینو يمصالح و سازه ها یالملل نیکنفرانس ب نیدوم

 آب و فاضالب  يشناخت شرکت ها زحمتکش، ونیزاده، هما یکاظم دیام ،يحسن مراد ،يمحمد اکبر

: ي(مطالعه مورد یدر ساختار سازمان GIS ییایاطالعات جغراف يها ستمیس يریبکارگ گاهیاز منظر جا

 یدر مهندس يکاربرد يپژوهش ها یکنفرانس مل نیپنجم )،یشرکت آب و فاضالب خراسان جنوب

 .1396 تهران، ،يشهر تیریو مد يعمارعمران، م

 يبر جنبه ها هیبا تک يراهساز نینو يها يفناور یابیارز ،یبیفاطمه نج ،یبیغ نیمحمد ام ،يمحمد اکبر 

 ،يشهر یو طراح يعمران، معمار یکنفرانس مل نیو چهارم یالملل نیکنفرانس ب نیسوم دار،یتوسعه پا

 .1397 تهران،

 يدرون شهر يبر شاخص زمان سفر اتوبوس ها يا هیپارك حاش اثر ،يمحمد اکبرفرد،  يعماد ذاکر، 

 .1397 تهران، ،يشهر یو طراح يعمران، معمار یکنفرانس مل نیو چهارم یالملل نیکنفرانس ب نیسوم



 
 

 Zahir Nikraftar, Abdorrahman Mostafaie, Mohammad Akbari  ، Multiple linear regression 

modeling of precipitation for spatiotemporal drought assessment و  يمدل ساز یمل شیماه نی،اول

.1397 رجند،یب آب، تیریدر مد دیجد يها يفناور  
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 مورد 200سربیشه و نهبندان (بیش از ، طبس، تفکیک آپارتمان در شهرستان هاي بیرجند، قاین( 

  مدیر پروژه ایجاد پایگاه داده مکانیGIS  براي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري در مهندسین

 اور بوم آبادمش

  خراسان جنوبی جانمایی و تهیه نقشه مراکز نیکوکاري کمیته امداد در سطح استانمجري 

 پیاده سازي و تهیه نقشه UTM  فرهنگیان بیرجند 1امالك تعاونی مسکن شماره 

  مدیر پروژه آلبوم شناساییGIS شهرهاي قائن، نهبندان، خوسف و سربیشه 

  روستاي منطقه خوسف 10مجري تهیه نقشه طرح هادي بیش از 

 مجري اخذ و تبدیل اسناد مالکیت در شهرستان هاي فردوس و سرایان و بیرجند 

 مجري ژئورفرنسینگ پالك هاي اصلی اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبی 

  مجري تهیه بانکGIS و تهیه تصاویر ژئوتیف پست هاي برق اداره توزیع برق استان یزد 

 ات اجراي سامانه مشاور پروژه مطالعGIS شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

 گذراندن دوره هاي آموزشی و اخذ گواهینامه تفکیک آپارتمان ها در استان خراسان جنوبی 

  

 

 يوتریکامپ يمهارت ها  

 
 

 ينقشه بردار یمهندس ينرم افزار ها  :SDR MAP  ،AutoCAD  ،Land Development  ،Surfer  ،

Microstation, Civil 3D  ، 

 یتخصص ينرم افزارها GIS  وRS  :Arc GIS  ،Arc View  ،PCI Geomatica  ،ER Mapper  ،Envi  

 یعموم ينرم افزارها  :Microsoft office ،  


