
نوع پذیزشنوع همایص و کنفزانسعنوان مقالهنام نویسندگانردیف

ّوایَى رحیوی1
پیادُ ظازی عرح جاهع ؼْرکرهاًؽاُ تااظتفادُ از تعاریف ضرائة حعاظیت هثتٌی تر 

GISظیعتن 

دٍهیي کٌفراًط هلی کارترد ظاهاًِ 

اعالعات هکاًی در هذیریت صٌعت 

ترق

ارائِ ؼفاّی

2
هرین تاقری، اهیي حعیٌی ، عاعفِ 

العادات کرهاًؽاچی

 در هذیریت حَادث ٍاتفاقات ٍ gisارائِ الگَریتوی جْت اظتفادُ تْیٌِ از ظیعتن 

(هغالعِ هَردی ؼرکت تَزیع ًیرٍی ترق کرهاًؽاُ)عولیات 

ظَهیي ّوایػ هٌغقِ ای تْرُ 

ترداری ٍ دیعپاچیٌگ
ارائِ ؼفاّی

3
هرین تاقری،فریذُ علیوحوذی،ًعوت الِ 

ًظری

 در اًقالب آهاری ؼرکتْای تَزیع ترق ٍارائِ الگَریتن تْثَد هذیریت GISًقػ 

(هغالعِ هَردی ؼرکت تَزیع ًیرٍی ترق اظتاى کرهاًؽاُ)آهارٍاعالعات  

چْارهیي گردّوایی ٍاحذّای آهار 

ٍ اعالعات ؼرکتْای زیرهجوَعِ 

ٍزارت ًیرٍ

ارائِ ؼفاّی

4
ًعوت الِ ًظری ،هرین تاقری، عاعفِ 

العادات کرهاًؽاچی

ؼٌاظایی اًؽعاتات غیرهجاز ؼثکِ ترق خاًگی ؼْرکرهاًؽاُ تا ظیعتن اعالعات هکاًی 

GIS

دٍهیي کٌفراًط هلی کارترد ظاهاًِ 

اعالعات هکاًی در هذیریت صٌعت 

ترق

ارائِ ؼفاّی

5
هجیذ رؼیذی ،ظاراپَرؼاُ هرادی، هْرداد 

رؼیذی

ِ ریسی تعویرات پیؽگیراًِ حَادث ٍ  ُ تَظظ ظیعتن یع ًؽذاًرشی تَزکاّػ ترًاه

اعالعات هکاًی

ظَهیي ّوایػ هٌغقِ ای تْرُ 

ترداری ٍ دیعپاچیٌگ
ارائِ ؼفاّی

GISًتایج حاصل از تعویرات ؼثکِ فؽارهتَظظ ترپایِ اعالعات هادح تْراهی6

دٍهیي کٌفراًط هلی کارترد ظاهاًِ 

اعالعات هکاًی در هذیریت صٌعت 

ترق

ارائِ ؼفاّی

7
اهیذ خعرٍی،عاعفِ کرهاًؽاچی،هْذی 

ترزٍیی، ظویِ تالی
GIS در ًرم افسار ۱۲۱تررظی ٍ پیادُ ظازی ظیعتن اتفاقات ٍ عولیات پیام کَتاُ 

ظَهیي ّوایػ هٌغقِ ای تْرُ 

ترداری ٍ دیعپاچیٌگ
پَظتر

8
صثازارعی، پریعا فیض تؽی پَر، 

خعرٍعاّری

هغالعِ ) درکاّػ خاهَؼی در ؼرکت تَزیع ًیرٍی ترق اظتاى کرهاًؽاُ GISًقػ 

(هَردی فیذر ؼاّیٌی پعت فَق تَزیع دٍلت آتاد

تیعتویي کٌفراًط ؼثکِ ّای 

تَزیع
چاج



 درؼرکت تَزیع ًیرٍی ترق کرهاًؽاGISُهذیریت ظیعتن اعالعات هکاًی  پریعا فیض تؽی پَر، صثازارعی9

کٌفراًط تیي الوللی 

 ۲0۱۴اقتصاد،حعاتذاری،هذیریت 

داًؽگاُ ظیتیسى لْعتاى

ارائِ ؼفاّی

هرین تاقری ، ؼاپَر حاهذی، هْعا تاقری10
ارائِ الگَریتن اظتراتصیک تْیٌِ ظازی ٍ هذیریت رٍؼٌایی هعاتر تراظاض کارت اهتیازی 

(ؼرکت تَزیع ًیرٍی ترق کرهاًؽاُ)  هغالعِ هَردیgisهتَازى تااظتفادُ از 

کٌفراًط تیي الوللی رٍؼٌایی هعاتر 

ٍ هجلِ علوی پصٍّؽی آرهاًؽْر
ارائِ ؼفاّی

هرین تاقری، هرین کْریسی11
." ترق هٌغقِ ای ٍ ؼرکت)هٌغقِ ای زًاى ؼاغل در تخػ صٌعت ترق–هقایعات آهاری   

تااظتفادُ از (تَزیع  GIS "

ّوایػ تیي الوللی ًقػ آفریٌی 

کارآفریٌی ٍ )زًاى در تَظعِ پایذار

(اؼتغال زایی

ارائِ ؼفاّی

هرین تاقری12
هغالعِ هَردی ) در هقایعِ ؼاخص ّای هٌاتع اًعاًی صٌعت ترق ایراى GIS ًقػ 

(ؼرکت ّای ترق هٌغقِ ای ٍ تَزیع ترق

تیعت ٍ یکویي کٌفراًط ؼثکِ 

۱۳9۵ّای تَزیع ترق اظتاى کرج 
ارائِ ؼفاّی

هرین تاقری ،هرین کْریسی13
درهاهَریت ّای پذافٌذ  (GIS)قاتلیت ّای کارتردی ظیعتن اعالعات جغرافیایی 

غیرعاهل صٌعت ترق

ظَهیي کٌفراًط جاهع هذیریت 

HSEتحراى در 
پَظتر

14
هرین تاقری ، تْرٍز خاى احوذی ، هرین 

کْریسی

ارائِ الگَریتن اظتراتصیک تْیٌِ ظازی ٍ هذیریت ٍاحذّای عولیات ٍ اتفاقات تراظاض 

هغالعِ هَردی ؼرکت تَزیع ًیرٍی ترق اظتاى )GISکارت اهتیازی هتَازى تا اظتفادُ از 

"(کرهاًؽاُ

پٌجویي کٌفراًط هٌغقِ ای 

۱۳9۵ظیرد
پَظتر

15
هرین تاقری، هادح تْراهی ،کرین احوذی 

،هجیذ ظقایی

ارائِ الگَریتن اظتراتصیک هذیریت فیذرّای فؽارهتَظظ ؼثکِ تَزیع ترق تر اظاض 

BSC تااظتفادُ از GIS (ُهغالعِ هَردی ؼرکت تَزیع ًیرٍی ترق اظتاى کرهاًؽا)

تیعت ٍ دٍهیي کٌفراًط ؼثکِ 

ّای تَزیع ًیرٍی ترق فرٍردیي 

 ظوٌاى۱۳9۶

چاج

GISرٍیکردی ًَیي در جایاتی پعت فَق تَزیع تک تراًعِ تا اظتفادُ از آًالیسّای صذیقِ ٍیعی ،ّوایَى رحیوی16

تیعت ٍ دٍهیي کٌفراًط ؼثکِ 

ّای تَزیع ًیرٍی ترق فرٍردیي 

 ظوٌاى۱۳9۶

ارائِ ؼفاّی



هجیذ رؼیذی ،احعاى هْذٍی17
کَچک ًوَدى تراًعفَرهاتَرّای ظرفیت تاال جْت کاّػ تلفات تا اظتفادُ از ظیعتن 

(هغالعِ هَردی هٌغقِ تاریکِ ؼْر کرهاًؽاُ)اعالعات هکاًی ٍ ًرم افسار دیگعایلٌت 

 (GIS)ظَهیي کٌفراًط هلی 

کارترد ظاهاًِ اعالعات هکاًی در 

هذیریت صٌعت آب ٍترق

پَظتر ٍ چاج

18
هجیذ رؼیذی، علیوراد هرادی هجذ، 

هْرداد رؼیذی

هغالعِ هَردی )کاّػ ّسیٌِ ّا ٍ افسایػ تْرُ ٍری تا اظتفادُ از ظیعتن اعالعات هکاًی 

(فیذر پایاًِ ؼْر کرهاًؽاُ

تیعت ٍ یکویي کٌفراًط ؼثکِ 

۱۳9۵ّای تَزیع ترق اظتاى کرج 
چاج

هجیذ رؼیذی ، هْرداد رؼیذی19
هذیریت ًَیي در جْت کاّػ ّسیٌِ ّا ٍ افسایػ تْرُ ٍری تا اظتفادُ از ظیعتن 

(هغالعِ هَردی فیذر پایاًِ ؼْر کرهاًؽاُ)اعالعات هکاًی 

تیعت ٍ دٍهیي کٌفراًط ؼثکِ 

ّای تَزیع ًیرٍی ترق فرٍردیي 

 ظوٌاى۱۳9۶

چاج

20
علیوراد هرادی هجذ، تْرٍز خاى 

احوذی،ظْراب اکثری ، حعي ایواًی

اتَهاظیَى ٍ هذیریت حَادث ٍ اتفاقات در ؼرکت تَزیع ًیرٍی ترق اظتاى کرهاًؽاُ 

(AVL)ٍ هذیریت ًاٍگاى  (GIS)هثتٌی تر ظیعتن اعالعات جغرافیایی 

پٌجویي کٌفراًط هٌغقِ ای 

۱۳9۵ظیرد
ارائِ ؼفاّی

21
هحوذ هرادی هیاًکَّی ، ظْراب اکثری ، 

تْرٍز خاى احوذی

در احذاث ٍ تازآرایی فیذرّای فؽار  (GIS)اظتفادُ از ظیعتن اعالعات جغرافیایی 

هتَظظ اهَر ترق جٌَب ؼْر کرهاًؽاُ تِ ّذف کاّػ تلفات خغَط ؼثکِ

 (GIS)ظَهیي کٌفراًط هلی 

کارترد ظاهاًِ اعالعات هکاًی در 

هذیریت صٌعت آب ٍترق

ارائِ ؼفاّی

22
علیوراد هرادی هجذ، تْرٍز خاى احوذی 

، ظْراب اکثری ، حعي ایواًی

در جایاتی تْیٌِ کلیذّای اتَهاتیک جْت  (GIS)اظتفادُ از ظیعتن اعالعات جغرافیایی 

افسایػ قاتلیت اعویٌاى ؼثکِ تَزیع الکتریکی

چْارهیي کٌفراًط هٌغقِ ای 

۱۳9۴ظیرد
ارائِ ؼفاّی

23
ظْراب اکثری ، خاى احوذی ، ایواًی ، 

پیواى اکثری ٍ هحوذّادی هْذٍی
GISّواٌّگی کلیذّای حفاظتی ؼثکِ تا اظتفادُ از 

پٌجویي کٌفراًط هٌغقِ ای 

۱۳9۵ظیرد
ارائِ ؼفاّی

کیکاٍٍض رهضاًی24

تررظی تاثیر ّوسهاى جایاتی تْیٌِ خازى ٍ تعَیض ظغح هقغع در کاّػ تلفات ؼثکِ 

هغالعِ هَردی پعت فَق تَزیع ) (pso)ّای تَزیع تا اظتفادُ از الگَریتن تجوع ررات 

(ارؼاد کرهاًؽاُ

تیعت ٍ یکویي کٌفراًط ؼثکِ 

۱۳9۵ّای تَزیع ترق اظتاى کرج 
ارائِ ؼفاّی

کیکاٍٍض رهضاًی25
 ٍرٍغ پخػ تار پیؽرٍٍپعرٍدرتفکیک عَاهل فٌی ٍغیرفٌی Gisتِ کارگیری اهکاًات

هَثر تر تلفات اًرشی فیذرّای فؽارهتَظظ تَزیع

تیعت ٍ یکویي کٌفراًط ؼثکِ 

۱۳9۵ّای تَزیع ترق اظتاى کرج 
چاج


