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 ایران من شر شد . GISپژوهش  سنجش از دور و   -هفدهمین شماره پیاپ  نشریر علم  

 عناوین مقاالت من شر شده در شماره هفدهم: 

 MOLA بهینه سازی ترکیبی چند هدفه تحصیص کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم نیل به مقصود و *

 مهران شایگان، عباس علیمحمدی، علی منصوریان

 طبقه بندی داده های ابرطیفی با استفاده از مشتق گیری درفضای طیفی و استفاده از روش های کد گذاری *

 مصطفی اجاقلو، محمدرضا مباشری، یوسف رضایی

ارزیابی و مقایسه عملکردی دو الگوریتم اجتماع ذرات گسسته ابداعی و زنبورها در بهینه سازی تخصیییص         *

 مکان های اسکان موقت پس از زلزله

 گلبرگ کامروز خدایار، محمد سعدی مسگری، محمد کریمی

 مدل سازی تخصیص کاربری با در نظر گرفتن افزایش و کاهش تقاضای کاربری ها *

 ها، محمد کریمی، محمد طالعی¬پرستو پیله فروش

 شبیه سازی سیالب رودخانه کشکان *
 محمد مهدی حسین زاده، سعیده منش بیرانوند، امین حسینی اصل، حسن صدوق

 (8611و8631تغییرات برخی از پارامترهای مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از سنجش از دور )سال *

 صالح یوسفی، مهدی وفاخواه، سمیه میرزایی، شهال توانگر

ارزیابی و توسعه الگوریتم معاوضه پیکسلی به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی در سطح زیر پیکسل با استفاده             *

 از تصاویر چند طیفی

 میالد نیرومند جدیدی، محمود رضا صاحبی، مهدی مختار زاده
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 سایت جدید انجمن معرف  

قابل توجر اعضای مح رم انجمن، بدینوسیلر بر اطالع م  رساند سایت جدید انجمن سنجش از 

 ایران بر آدرس زیر تغییر یافت.  GISدور و 

WWW.SBU.AC.IR/GIS/IRSS 

شما م  توانید اخرار مرترط با انجمن مانند فعا یت ها، کارگاه ها و دوره های آموزش  ، عناوین 

و چ یده مقاالت من شر شده در نشریر علم  پژوهش  انجمن، خررنامر و ... را از این سایت 

 دریافت نمائید. 

 ایران   GISتوسط انجمن سنجش از دور و  Bارتقای امتیاز و کسب رتبه 

 انجمن های علمی   1931در ارزیابی عملکرد سال 

کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، جهت ارتقائ کمی و کیفی و رشد جایگاه انجمممن                 

های علمی در جامعه علمی کشور و اهمیت محتوای فعالیت های انجمن ها اقدام به تمهمیمه                    

های ارزیابی در حوزه های مرتبط از جمله: توانمندسازی، مرجعیت و مدیریت علممی،               شاخص

 تعاالم ملیف تعامالت بین المللی و فعالیت های خالقانه و مبتکرانه علمی نموده است. 

 GISاین کمیسیون پس از بررسی فرم اظهارنامه عملکرد انجمن علمی سنجم  از دور و               

و بررسی محتوی گزارش عملکرد و آسیب شناسی میزان و نحوه فعالیت       1931ایران در سال    

و رتبه بندی انجمن های علمی در گروه        31و    39و مقایسه شیب رشد آن در دو سال متوالی          

 دانست.  Bهای تخصصی، با ارتقای امتیاز و رتبه، این انجمن را حائز رتبه 
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عالقمندان جهت ثبت نام می توانند فرم ثبت نام را از سایت انجمن به آدرس زیر دریافت نموده و پیس از                        

 تکمیل آنرا  به آدرس ایمیل انجمن ارسال نمایند. 

 دریافت فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی

 ایران اعطا می شود. GISبه تمامی شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهی معتبر  از انجمن سنجش از دور و 

زمان برگزاری کارگاه نیمه دوم بهمن ماه بوده و زمان دقیق آن متعاقبا و با هماهنگی شرکت کنندگان تعیین 

 و اعالم می گردد. 

 اطالعیه دوم دعوت به همکاری

ایران از تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگیران جیهیت بیرگیزاری                  GISکمیته علمی انجمن سنجش از دور و        
دعوت به همکاری می نیمیایید.          GISآموزشی و دوره های تخصصی مرتبط با سنجش از دور و              -کارگاههای علمی 

های زیر دریافیت    کسانی که تمایل به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی دارند، فرم پیشنهاد موضوع را از لینک                
نموده و ضمن تکمیل آن به همراه رزومیه تیخیصیصیی خیود بیه  اییمیییل انیجیمین  بیه آدرس                                         

irsgissociety@gmail.com  .ارسال نمایند   
الزم به ذکر است به مدرسان کارگاهها  و دوره های آموزشی، گواهی معتبر از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگیاه                     

 ایران اعطا می گردد. GISشهید بهشتی و انجمن سنجش از دور و 

  دانلود فرم پیشنهاد کارگاه آموزشی

 دانلود فرم پیشنهاد دوره های آموزشی

 اطالعیه برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع:

برآورد جابجایی سطح زمین با استفاده از 

 (InSARتکنیک تداخل سنجی راداری )

این کارگاه  با هدف برآورد جابجایی سیطیح          

زمین ) فرونشست و یا باال آمدگی( بیرگیزار            

خواهد شد.  با استفاده ار تصاویر سینیجینیده             

ASAR    ماهوارهEnvisat           و ییا تصیاوییر

در یک منطقه از اییران،         TSX-SARسنجنده  

اقدام به تعیین میزان جابجایی سطح زمیین در          

  دوره زمانی مشخص خواهد شد.

 ساعت  1مدت زمان برگزاری کارگاه: 

 ریال 055555هزینه شرکت در کارگاه: 

 اطالعیه برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع:

با ( DEM)تولید مدل ارتفاعی رقومی 

 استفاده از تصاویر راداری

این کارگاه  با هدف تولید مدل ارتفاعیی رقیومیی           

یرگزار خواهد شد. در این کارگاه، با استفاده از داده           

اقدام به تهیه مدل ارتفیاعیی         ERS1/2های ماهواره   

از یک ناحیه ایران خواهد شد. پس        (  DEM) رقومی  

از منطقه مورد نیظیر، ایین           DEMاز تهیه خروجی  

، ASTERسنجینیده       DEMخروجی با داده های     

 Google Earthو داده های ارتفاعی  SRTMشاتل  

 مقایسه شده و مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
 ساعت  1مدت زمان برگزاری کارگاه: 

 ریال 055555هزینه شرکت در کارگاه: 

درصد تخفیف ویژه اعضای انجمن 40  GISدرصد تخفیف ویژه دانشجویان رشته سنجش از دور و  05 

http://www.sbu.ac.ir/GIS/irss/Pages/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.aspx
http://s4.picofile.com/file/7800197197/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87.docx.html
http://s4.picofile.com/file/7800196662/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.docx.html
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 معرفی مرکز منطقه ای 

 زیر ساخت اطالعات مکانی 

مرکز منطقه ای زیرساخت اطالعات     
مکانی، به منظور اطالع رسانی و         
فرهنگ سازی در زمینه مفاهیم         

، GISو    SDI ، NSDI مرتبط با 

ه.ش آغاز به کار کرد.  9831در سال 
این مرکز به عنوان یک مرکز غیر         
دولتی اما مورد حمایت معنوی           
سازمان بسیج علمی پژوهشی و فن       
آوری کشور، در زمینه های مختلف       
علوم ژئوماتیک، سرویس های         

مکانی بومی شده ای را به متخصصان و مهندسین کشورمان             
ارائه نموده است. حرکت در جهت گسترش فرهنگ زیرساخت           

و به اشتراک گذاری امن اطالعات          ”SDI“اطالعات مکانی    
مکانی از جمله اساسی ترین فعالیت های این مرکز بوده است.              

سرویس متنوع و قدرتمند مکانی در این           04تا کنون بیش از      
 مرکز راه اندازی گردیده است. 

 سرويس های راه اندازی شده:

 مرکز تبادل داده مکاني -الف

مهمترین سیستم راه اندازی شده توسط این مجموعه، یک مرکز      
با توانایی    (Clearing House)تبادل داده های مکانی       

ایجاد، انتشار و  جستجوی متادیتا در بانک اطالعات مکانی متن           
باز می باشد. سیستم مذکور دارای قابلیت های متنوعی از جمله            
بارگذاری اطالعات مکانی، دانلود اطالعات مکانی و ارتباط با            
سایر مراکز تبادل داده می باشد. طراحی این مرکز از نوع متن باز 
بوده و هیچگونه  وابستگی به الیسنس نرم افزارهای تجاری             

 ندارد.

 جهت استفاده از سیستم فوق الذکر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

http://www.iraniansdi.ir 

 (Web GIS)سيستم اطالعات مکاني تحت وب    -ب

یکی دیگر از     (Web GIS)سیستم اطالعات مکانی تحت وب      
مجموعه تولیدات این مرکز می باشد. سیستم مذکور یکی از              
سیستم های کاربردی در حوزه اطالعات مکانی بوده که از               
توانایی های متنوعی برخوردار است. این توانایی ها شامل قبلیت        

و همچنین توانایی های ویژه       GISهای عمومی نرم افزارهای     
 می باشد.  که این توانایی ها شامل:

 * توانای  های عموم : 

نمایش اطالعات مکانی مختلف اعم از تصاویر ماهواره ای و             
الیه های مختلف نقشه ها، جستجوی موضوعات و اماکن،              
ویرایش اطالعات وکتوری تحت وب، تغییر فرمت اطالعات            
ترسیم شده توسط کاربر به فرمت مورد نظر و مختصات جدید،             
ایجاد بافر برای الیه های اطالعاتی و جستجو در محدود بافر،             

، انواع  (Identify)گرفتن مشخصه توصیفی از عوارض مکانی        
، امکان پرینت نقشه در مقیاس مورد        (Query)پرسش مکانی   

نظر و قرار دادن شبکه جغرافیائی و ... بر روی نقشه، امکان                 
 مونیتورینگ آنالین زلزله ها و ...

 * توانای  های ویژه:

محاسبات پیشرفته فنی مهندسی شامل: محاسبه شبکه            
جریان آبراهه، محاسبه حوزه آبریز، محاسبه شیب و تحلیل           
شیب، محاسبه میدان دید، محاسبه حجم عملیات خاکبرداری 
و خاکریزی، محاسبه پروفیل ارتفاعی، مکانیابی محل های         
مناسب دفن پسماند، ورود اطالعات مکانی کاربر در بانک           
اطالعات مکانی )به صورت تحت وب(، جنرالیزاسیون فایل         

 مکانی کاربر، تغییر سیستم مختصات فایل مکانی کاربر و...

جهت استفاده از سیستم فوق الذکر به آدرس ذیل مراجعه             
 نمایید:

http://www.web2gis.ir 

http://www.iraniansdi.ir
http://www.web2gis.ir
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اجالس منطقه ای مدیریت اطالعات مکان محوور در          

 تهران برگزار شد.

منطقه ای سازمان ملل متحد در امر نیقیشیه            اجالس  

با  8500از سال     (UNRCC)  برداری و کارتوگرافی  

 .تصویب مجمع عمومی سازمان ملل آغاز به کار کرد

این اجالس هر سه سال یکبار در منطقیه آسیییا و               

اقیانوسیه برگزار می شود تا پیگیر فعالیتهای انجام شده      

 و اجرای مصوبات قبلی باشد. کمیتة دائمی زیر ساختار

GIS    برای آسیا و اقیانوسیه PCGIAP    نیز یکی از

سازمانهای منطقه ای وابسته به سازمان ملل متحد میی          

باشد که پیرو قطعنامه مصوب سیزدهمین کنفیرانیس         

کارتوگرافی منطقه ای ملل متحد بیرای آسیییا و              

تاسیییس    8551در سال  (UNRCC-AP) اقیانوسیه

اساسنامه این کمیته کشورهای  0گردید تا بر طبق بند      

منطقه با توسعه شبکه ژئودتیییک، پیاییگیاه داده              

توپوگرافی و پایگاه داده کاداستر و استفاده بیشینه از         

اطالعات مکانی و توانائیها و امکانات سامانیه هیای           

بتوانند در راستای مصیرف       (GIS) اطالعات مکانی 

بهینه منابع و افزایش بهره وری در زمییینیه هیای               

اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست خود برنامه رییزی         

 .نمایند

گفتنی است نشست های همزمان کمیته با نشیسیت           

سازمان ملل متحد برای کشورها از جمله ایران بسییار          

حائز اهمیت است و حضور مؤثر و قوی نماینیدگیان           

کشور از این جهت در این نشست بسیار ضروری بود          

و اهمیت باالیی در ارتقاء جایگاه کشور در سیطیح            

سازمان ملل و در منطقه داشت چرا که در نشیسیت             

های دوره ای سازمان ملل و از جمله در این اجیالس،            

، PCGIAP تمامی ساختارهای سه سال آینده کمیته     

ساختار بندی جدید گروه های کاری، رای گیییری           

برای انتخاب اعضای اصلی هئیت رییسه، رییس، نایب        

  رییس و دبیر کمیته و تمامی کارگروه هیا انیجیام            

 .شود می

در سیال      PCGIAP  در هیجدهمین نشست ساالنیه    

میحیور    ای مدیریت اطالعات مکان کمیتة منطقه 0580

جهانی سازمان ملل متحد برای منطقة آسیا و اقیانوسیه         

گیرفیت.کیه        شکل  UNGGIM-AP  با نام جدید  

  UNRCC-APجریان نیوزدهیمییین اجیالس          در

 .اساسنامه آن نیز به تصویب سازمان ملل متحد رسید

سایر اطالعات مرتبط با این اجالس را می توانیید از          

//:http  سامانه اطالع رسانی اجیالس بیه آدرس          

unggim-ap.ncc.org.ir  .دریافت نمائید 

 ArcGIS Desktopمعرفی کتاب راهنما برای اخذ گواهی فنی 

 Esri ArcGIS Desktopاخیرا کتابی با عنیوان     ArcGIS Desktop  به منظور ارائه گواهی فنی  Esriشرکت

Associate Certification Study Guide   نتشر کرده که شامل بررسی مهارت هایGIS  و دانش الزم برای با

 موفقیت گذراندن آزمون مورد نظراست.

 از جمله موارد مطرح در کتاب به شرح زیر است:

 Desktopبرای   ArcGISخالصه ای از ابزار و جریان های کاری اساسی  -

 تمرین های گام به گام برای تقویت آنچه شما آموخته اید -

 پرسش های چالش برانگیز برای امتحان کردن دانش شما  -

 در دسترس عالقه مندان است. Amazonاین کتاب از طریق وب سایت هایی نظیر 

اخیرا شروع به برگزاری امتحانات فنی برای افرادی که مایل به اخذ گواهی از ایین       ESRIالزم به ذکر است شرکت  

سوال چند گزینه ای به زبیان         50تا    55شرکت هستند، کرده است.این گواهی پس از گذراندن دو ساعت امتحان شامل              

 کشور دنیا برگزار می شود. 830محل در  0555انگلیسی است. امتحانات مذکور در 

 را کلیک نمایید. اینجابرای دسترسی به نمونه سواالت امتحان به صورت رایگان و آنالین 

http://www.yjc.ir/fa/news/4594901/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D
http://www.yjc.ir/fa/news/4594901/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D
http://www.amazon.com/gp/product/1589483510/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1589483510&linkCode=as2&tag=gislounge-20
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=search.results&searchterm=certsamples
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 سنجش از دور 

به صورت رایگان در   Sentinel اعالم کرد که دسترسی به داده های ماهواره (  ESA) آژانس فضایی اروپا 

فاز عملیاتی کوپرنیکوس امکان پذیر خواهد بود. کوپرنیکوس یک برنامه رصد زمین است که از طیرییق                   

 (EEA)  و آژانس محیط زیست اروپا    (  ESA) ، آژانس فضایی اروپا (  EC)همکاری بین کمیسون اروپا  

عملیاتی شده است. قانون واگذاری اروپا در مورد داده های کوپرنیکوس، دسترسی آسان،  میتین بیاز و                       

رایگان کاربران به داده ها و اطالعات این برنامه را که شامل داده های جمع آوری شده از ماهیواره هیای                   

Sentinel .خواهد بود، فراهم کرده است 

 پرتاب خواهد شد.: 0581ماهواره است که اولین آن در بهار  0شامل   Sentinelمجموعه ماهواره های 

Sentinel 1  .یک ماهواره راداری برای مشاهده سطح آبها و خشکی است 

Sentinel 2  .تصاویر بصری با قدرت تفکیک باال از سطح خشکی های زمین ارائه می دهد 

Sentinel 3 .به مشاهده سطح آبها و خشکی های سطح زمین می پردازد 

Sentinel 4   وSentinel 5     داده هایی برای نظارت ترکیبات اتمسفری به ترتیب، از مدار ثابت و قطیبیی

 به فضا پرتاب شود. 0580و  0581برداشت می کند. برنامه ریزی شده که کلیه این ماهواره ها در سال  

لیستی از مجموعه داده هیا را بیرای          portfolio-access-http://gmesdata.esa.int/web/gsc/data لینک   

جستجوی کاربران ارائه می دهد .کاربران می توانند از طریق طبقه بندی هایی نظیر نوع سروییس، گیروه                     

 ماموریت، ماموریت و ابزار،  داده های مورد نیاز خود را جستجو کنند.

 http://congrexprojects.com منبع : 

دسترسی (  ESA)آژانس فضایی اروپا   
به تصاویر اخذ شده توسط میاهیواره         

را تسهیل نمود.کاربران میی         لندست
توانند مستقیما، طیف وسیییعیی از          
تصاویر ماهواره ای لندست را از طریق       

بدون نیاز به درخواسیت      EASپرتال  
دسترسی به    ESAرسمی دانلود کنند.     

محصول جدید از تصیاوییر         805555
را بیه صیورت        0ماهواره ای لندست    

رایگان و با دانلود مستقیم فراهم کرده       
است و اخیرا بازفرآوری داده هیای         

آخرین ماهواره ارسال شده    -  1لندست  
را بیه     -  0586توسط ناسا درفوریه سال   

 اتیییمیییام رسیییانیییده اسیییت.      
   /www.esa.intمنبع : 

  SPOTدسترسی رایگان به تصاویر ماهواره لندست، 

میربیوب بیه        SPOTپرتال جدیدی برای دسترسی به داده های        
پوشش گیاهی منتشر شده است. این پرتال به عنوان بخیشیی از               

پس    SPOT vegetationاست.  ماموریت  PADUA 1برنامه   
جایگزین آن    Proba-Vسال پایان یافته است و ماهواره         05از  

مربوب به پوشش گیاهی، در        SPOTخواهد شد. همه داده های       
 جای داده شده است. VITOوب سایت 

الزم به ذکر است برای کمک به استخراج منطقه جغرافیایی مورد           
، ابزار رایگانی با نیام       VEGETATIONنظر از فرمت فایل های      

VG TExtract      وجود دارد. این ابزار همچنین فرمت فایل را از
VEGETATION        به انواع فرمت هایی که قابل استیفیاده در

GIS          و برنامه های نرم افزاری سنجش از دور نظیییرENVI ،
ER-Mapper  ،IDRISI  .و ... باشد، تبدیل میکند 

 دسترسی به این وب سایت امکان پذیر است. این لینک،از طریق 

/http://www.vito-eodata.beمنبع:  

 و نحوه دسترسی رایگان به تصاویر آن Sentinelمعرفی ماهواره 

http://gmesdata.esa.int/web/gsc/data-access-portfolio
http://congrexprojects.com/
http://www.vito-eodata.be/PDF/portal/Application.html#Home
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 همایش های داخل 

اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در 

 کشاورزی و منابع طبیعی

 : GISموضوعات مرتبط با سنجش از دور و 

در شناخت  GIS و RS هواشناسی کشاورزی )کاربرد -

 (... و ارزیابی خشکسالی های کشاورزی و

 شیالت و محیط زیست  -

در مدیریت جنگل  GIS و RS جنگل و مرتع )کاربرد -

 )و مرتع

در مدیریت جامع  GIS و RS آبخیزداری )کاربرد -

 )حوضه های آبخیز

در پایش بیابان، روش های  GIS و RS بیابان )کاربرد -

 ...) نوین کنترل فرسایش بادی و

 در محیط زیست  RS و  GIS کاربرد

معرفی نرم افزارها و مدل سازیهای نوین در حفظ تنوع  -

 زیستی

 8650985965مهلت ارسال اصل مقاله: 

 8650988905اعالم نتایج داوری اصل مقاله: 

 8650988965مهلت ثبت نام: 

  http://conf.maybodiau.ac.irسایت:  وب

  39همایش ژئوماتیک 

  محور،  زیربنای مدیریت راهبردی شعار همایش : اطالعات مکان

 محورهای همایش

         کاداستر  -                       ژئودزی  - 

 مدیریت بحران  -                    هیدروگرافی -

   محیط زیست  -                    فتوگرامتری  -

 آمایش سرزمین  -                   سنجش ازدور -

 منابع طبیعی و کشاورزی  -عمران و آبادانی                 -

برداری کاربردی  نقشه  -                      ژئوفیزیک  -

       وکارتوگرافی

 تجارب کاربران اطالعات مکانی           -                     ژئودینامیک  -

   برداری های نوین نقشه هاوتکنولوژی ایده  -

 

  http://conf.ncc.org.ir اطالعات بیشتر :  

 اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

 :GISموضوعات مرتبط با سنجش از دور و 

 کاربرد فناوری های نو در پایداری محیط -

 کاربرد سنجش از دور در مدیریت محیط -

کاربرد سیستم های اطالعات جغرافیایی در  -

 مدیریت محیط

 مهلت ارسال اصل مقاله: 

8650985980 

 اعالم نتایج داوری اصل مقاله: 

8650985965 

 مهلت ثبت نام:

 8650988980 

 

سایت: وب  

 http://www.iscconferences.ir/   

 آغاز پذیرش مقاالت:

    00  985  950                                                      

مقاالت:     ارسال آخرین مهلت

80  988  950 

 اعالم نتایج پذیرش مقاالت: 

  05  980  950 
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The Sixth International Conference on Advanced Geo-

graphic Information Systems, Applications, and Services. 

 
 Topics 

Geo-spatial fundamentals (Fundamentals of geo-information ) 

Geo-spatial Web Services (Geo-spatial Web Services and applications, Modeling, …) 

GIS (Wireless and mobile GIS; Integration of remote sensing, GIS and GPS , …)  

Geo-spatial simulation and visualization (2D and 3D information visualization; Distributed 

simulations and sensor webs , ….) 

Geo-modeling (Standards and geo-spatial metadata; Novel geo-spatial data processing 

and management mechanisms) 

Digital cartography data(Digital geographical libraries, Exploratory cartography and 

interfaces) 

Geo-sensing (Acquisition and processing of remotely sensed data; Information extrac-

tion from remotely sensed data ) 

Specific geo-data processing (Seismic data processing, post-processing, interpretation,….) 

Geo-spatial domain applications (Geospatial Technologies for Disaster Manage-

ment;Geology and hydrogeology geographical data ,….) 

Managing geo-spatial data (Managing uncertainty in spatial information; Automatic map-

ping (possibly web-based ... ) 
    Submission  November 26, 2013 

    Registration January 22, 2014 

 

  http://www.iaria.org/conferences2014/GEOProcessing14.html  

Earth Resources  

and Environmental 

Remote Sensing/GIS  

Applications 

Topics: 

Sensors and Platforms 

Processing Methodologies 

Environmental Monitoring Concepts 

Hazard Mitigation Geologic Applications 

Infrastructures and Urban Areas 

Remote Sensing for Archaeology, Cultur-

al and Natural Heritage 

Geospatial Infrastructure 

Remote sensing and GIS in Education 

GeoWeb Delivery and Analysis of Re-

mote Sensing Data 

Abstract Due:     31 March 2014 

Author Notification:   13 June 2014 

Manuscript Due Date:   25 August 2013 

http://spie.org/ERS/conferencedetails/

earth-resources-and-environmental-

remote-sensing-gis-applications 

Image and Signal  

Processing for Remote 

Sensing 

Topics: 

Calibration and registration techniques  

Image enhancement and restoration  

Edge detection and segmentation  

Shape and texture analysis  

Target detection and object recognition  

Zutomatic classification  

Estimation of geo- bio-physical parame-

ters  

Statistical and structural pattern recogni-

tion techniques  

Machine learning techniques  

Change detection and analysis of mul-

titemporal data  

And ,…..  

Abstract Due:   31 March 2014 

Author Notification:   13 June 2014 

Manuscript Due Date:  25 August 2013 

More Information: 

http://spie.org/ERS/conferencedetails/

image-and-signal-processing-for-remote-

sensing 

http://www.iaria.org/conferences2014/GEOProcessing14.html
http://spie.org/ERS/conferencedetails/earth-resources-and-environmental-remote-sensing-gis-applications
http://spie.org/ERS/conferencedetails/earth-resources-and-environmental-remote-sensing-gis-applications
http://spie.org/ERS/conferencedetails/earth-resources-and-environmental-remote-sensing-gis-applications
http://spie.org/ERS/conferencedetails/image-and-signal-processing-for-remote-sensing
http://spie.org/ERS/conferencedetails/image-and-signal-processing-for-remote-sensing
http://spie.org/ERS/conferencedetails/image-and-signal-processing-for-remote-sensing
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 شناسنامه:
 ایران   GISخبرنامه االکترونیکی انجمن سنجش از دور و 

 نشانی: 

 GISتهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، میدان شهید دکتر شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، انجمن سنجش از دور و 

 ایران

 www.sbu.ac.ir/gis/irssوب سایت: ...........................................................................................................

 05556541؛  00168401تلفن تماس:.................................................................................................................. 

.irsgissociety@gmail.com …….. irsgisso@sbu.ac.ir ...................................  پست الکترونیکی:

         

هدف این صفحه، معرفی کتابهای تالیف و 

ترجمه شده در حوزه علم سنجش از دور و 

GIS  .و کاربردهای آن می باشد 

این صفحه دارای دو بخش تحت عناوین: 

 کتابهای  فارسی و کتابهای انگلیسی است. 

مولفان، مترجمان، ناشران ، پژوهگشران و 

عالقمندان می توانند کتابهای مورد نظر خود را  

جهت معرفی به آدرس ایمیل انجمن ارسال 

 نمایند. 

 معرفی کتاب شامل مطالب زیر باشد:

عنوان، نویسنده)گان(، مترجم)ان(، ناشر، سال 

چاپ، فهرست مطالب، حیطه تخصصی و 

کاربردی کتاب، مقدمه ای بر محتوی کتاب، 

 تصویر واضح از جلد کتاب 

صاحبان وب سایتها و وبالگهای تخصصی در حوزه 

می توانند در این  GISعلوم سنجش از دور و 

بخش ، صفحه خود را  به عالقمندان و متخصصان 

 این علم معرفی نمایند. 

همچنین عالقمندان می توانند سایر سایتهای علمی 

تخصصی مفید داخلی و خارجی را نیز در این 

 صفحه به سایر عالقمندان معرفی نمایند. 

شما می توانید در فرمی حاوی مطالب زیر، نسبت 

به معرفی وب سایتهای تخصصی و مفید در حوزه 

 اقدام نمائید : GISعلوم سنجش از دور و 

 مطالب مورد نیاز جهت معرفی وب سایت:

عنوان سایت،  آدرس سایت، بخش های مختلف 

سایت، محتوی اصلی و کاربردی آن ، 

 نویسنده)گان( و پشتیبانان سایت، 

اساتید ، پیشکسوتان و بزرگان علم سنجش از 

 دور ایران  و جهان را بشناسیم!

این بخش در نظر دارد جهت تقدیر از تالش 

اساتید و صاحب نظران  بزرگان و پیشکسوتان 

این علم در ایران و سایر نقاط جهان، به 

معرفی  این عزیزان و افتخارات ایشان در 

 عرصه این علم بپردازد. 

در تکمیل محتوی این صفحه ، عناوین زیر 

 تعریف می شود:

نام و نام خانوادگی، بیوگرافی کامل شامل 

سال و محل تولد، سوابق تحصیلی ، کاری و 

پژوهشی، حیطه تخصصی و علمی، خالصه ای 

 از افتخارات و پژوهش ها، تالیفات .

هیئت تحریریه خبرنامه الکترونیکی انجمن، از تمامی اساتید، محققان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه علووم        

 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، جهت تدوین مطالب خبرنامه دعوت به همکاری می نماید. 

در ایران و جوهوان، در        GISشما می توانید با ارسال مطالب علمی و اخبار مرتبط با دنیای سنجش از دور و           

غنی نمودن محتوی خبرنامه ما را یاری نمائید. مطالب ارسالی، پس از بررسی و تایید، با نام شما در خبرنواموه                     

 منتشر خواهد شد. 

به تمامی عزیزانی که در تدوین مطالب خبرنامه همکاری نمایند، گواهی همکاری از جانب انوجومون اعوطوا                       

 خواهد شد. 

 ایران  GISهیئت تحریریه خبرنامه الکترونیکی انجمن سنجش از دور و 

 هم ار اف خاری 

 هیئت تحریریر 

 خررنامر باشید!

 GISپیش سوتان علم سنجش از دور و   معرف  وب سایت ها و وبالگهای تخصص  معرف  ک اب


