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افتخارات

نمونهيزه دانشجویو کسب جايارودانشجو ممتاز گروه جنگلدیکارشناس4رتبه اول سال -1

و آزمون آ.ت.تیارشد در مجموع آزمون کتبیرتبه سوم کارشناس-2

دانشگاه تهران 1388مصاحبه آزمون دکتري 2علمی و 1کسب رتبه -3

عضو بنیاد ملی نخبگان-4

هاي تالیف و ترجمه شده کتاب 

) چاپ در مرکز تحقیقات و توسعه اتکا working in harvesting teamکتاب کار در تیم هاي بهره برداري (- 1
: محمود بیاتمترجم 

2- Induction of Plant Defense Machinery Against Nanomaterials Exposure (2019) Nader Khadem
Moghadam, Mahmoud Bayat, Behnam Asghari (Elsevier)

ISIمقاالت

1- Productivity and optimal management of the uneven-aged hardwood forests of Hyrcania, European
Journal of Forest Research, Bayat, Mahmoud., Pukkala, T., Namiranian, M., and Zobeiri

2- Landscape Variation in Tree Species Richness in Northern Iran Forests (PLOS one journal)
Charles P.-A. Bourque, Mahmoud Bayat

3- GNSS use in forestry – A multi-national survey from Iran, Slovakia and southern USA, Computers
and Electronics in Agriculture Pete Bettinger, KristaMerry, Mahmoud Bayat, JuliánTomaštíkc

4- An assessment of height–diameter growth variation in an unmanaged Fagus orientalis‑dominated
Chengfu,Mahmoud Bayat,A. Bourque-Charles P.European Journal of Forest Research,forest

Zhang
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علمی و پژوهشیمقاالت 

گرازبنبخش: مورديمطالعه(دائمنمونهقطعاتازاستفادهباجنگلدردرختانتعدادوحجمیرویشتعیین- 5
فتحی،. حمودمزبیري،م،نمیرانیان،.محمودبیات،، 1392.صنوبروجنگلپژوهشیوعلمیمجلهخیرودجنگل

.عفرج

محمودبیات،، 1393کشورشمالناهمسالوآمیختهبرگ	پهنهاي	جنگلبرايمحصولورویشمدلهايارائه- 6
.یموتپوکاال،. حمودمزبیري،،نوچهرمنمیرانیان،

مطالعه(جنگلمدیریتمختلفسناریوهايوروشهاسازي	شبیهوبررسیبرايرویشیهايمدلازاستفاده- 7
محمودبیات،1393چوبفرارودهوجنگلپژوهشیوعلمیمجله). خیرودجنگلگرازبنبخش: موردي

یموتپوکاال،. حمودمزبیري،،نوچهرمنمیرانیان،

ساله9دورهیکدرتعدادوحجمیتغییراتاساسبرراشگونهدرچوبلیدتووارتفاعحجم،مدلهايارائه-8.
محمودبیات،1393چوبفرارودهوجنگلپژوهشیوعلمیمجله). خیرودجنگلگرازبنبخش: مورديمطالعه(

.حمودمزبیري،،نوچهرمنمیرانیان،

وجنگلتحقیقاتنگلیجهايتودهسرپايموجوديبرآورددرمصنوعیعصبیشبکهروشکارایی- 9
باباییسجادرشیدي؛آرمانامید؛محمودنمیرانیان؛منوچهربیات؛محمود، 1395صنوبر

فناوريوعلومهیرکانیهايجنگلدرآنبرگذارتاثیرغیرزندهوزندهعواملتعیینوزادآوريهايمدلارایه-10
پورشکوريرخفنمیرانیان،منوچهر،بیاتمحمودشمار ، 1396جنگلوچوب

سري: مورديمطالعه(مصنوعیعصبیهايشبکهازاستفادهبابرگانپهنهیزمیوصنعتیحجمبینیپیش-11
امید؛محمودنمیرانیان؛منوچهرگرزین؛فاطمه1396صنوبروجنگلتحقیقات)نوشهرخیرودکنار،جنگلگرازبن
بیاتمحمود

درآنبرگذارتاثیرفیزیوگرافیکفاکتورهايتعیینودرختیايهگونهمیرومرگارزیابیوبینیپیش-12
ارسالن،بیاتمحمود، طبیعیزیستمحیطمصنوعیعصبیهايشبکهکمکبهمازندراناستانهايجنگل

امیدمحمودشکرچیان،



۴

ازتفادهاسبا) Fagus orientalis lipsky(راشقطريرویشبرمحیطیزیستعواملاثرگذاريمیزانتحلیل-13
گرزین،فاطمهبیات،محمود1396طبیعیزیستمحیطمازندراناستانهايجنگلدرمصنوعیعصبیهايشبکه
حسنیمجید

جنگلوچوبفناوريوعلومایرانشمالهايجنگلچوبیهايگونهبرايساختارپایششاخصهايبررسی-14
حیدريسحرنمیرانیان،منوچهر،)لمسئونویسنده(بیاتمحمودبابایی،سجاد2شماره1397

مکانیمدلهايارائهجهتخیرودآبخیزحوزهدرجغرافیاییاطالعاتسیستموسیمبولیکرگرسیونکاربرد-15
چارلزبوركحیدري،سحربیات،محمود1397شناسیمحیطسرزمینسیمايسطحبرتاثیرگذار

هیزمیوصنعتیحجمبینیپیشدرشعاعیپایهتابعوالیهچندپرسپترونعصبیشبکهعملکردمقایسه-16
بیاتمحمودنمیرانیان؛منوچهرگرزین؛فاطمه4شماره1396جنگلوچوبفناوريوعلومدرختانازحاصل

مجله) جوجادبخشفریم،جنگل: مورديمطالعه(دائمنمونهقطعاتازاستفادهباجنگلحجمیرویشتعیین-17
علیسید،بیاتمحمودفالح،اصغر،حمیديکوثرسیده1395ایرانجنگلهايشناسیمبوپژوهشیوعلمی

یکانیحسینی

، کرمانشاهغرب،گیالنهاي-جنگلدرمختلفابعادبابلوطدرختاندرموخوربهآلودگیوضعیتبررسی-18
بیاتمحمودحیدري،مازیار، 1396ایرانمراتعوجنگلهاحفاظتوحمایتمجله

دردرختانمقطوعاتحجمبرآوردوبینیپیشدررگرسیونآنالیزومصنوعیعصبیشبکهروشدومقایسه-19
،گرزینفاطمه، 1397چوبفرارودهوجنگلپژوهشیوعلمیمجلهنوشهرخیرودپژوهشی-آموزشیجنگل

بیاتمحمودامید؛محمودنمیرانیان؛منوچهر

بلوط سرسختی با ارتوفتو عکسهاي هوایی و آماربرداري صد در صد. چاپ گاه جنگلی بررسی تغییرات ذخیره-20
و یوسفی، حمود. مروي مهاجر، محمدرضا،زبیري، مبیاتمحمود1387در مجله  علمی پژوهشی جنگل و صنوبر

وسف.ی

اراك. (چاپ در مجله  علمی پژوهشی- گاه جنگلی سرسختی شازنداي گونه بلوط در ذخیرهمطالعه اندازه-21
. قدادغالمی، مرو جوبیات، محمود.1391تحقیقات و مهندسی جنگل) 
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کنفرانسی داخلی و بین المللیمقاالت-ه

1- Determination of crown canopy classes map using aerial photographs of 1955 -
1995 and GIS

صورتبهمقاله،  2017بروکسلVUBدانشگاهبروکسلکبلژیتروپیکالجنگلهايزیستیتنوعاروپاییالمللیبینکنفرانس
منعمیانمحمودبیات،محمود. استشدهارایهسخنرانی

2- Physiographic control of spatial tree diversity in high elevation, Orintalus Beech

( Fagus Orientalus) -Dominated forest in northern Iran 11th Iternationa Beech Symposium

Iufro -Itlyا

بوركچارلزبیات،محموداستشدهارایهسخنرانیصورتبهمقاله

3- Investigation of flora and fauna in Sarsakhti forest reserve: Case study in Shazand area,
Markazi province, Iran 5th International Conference on Biodiversity انیا اسپ مادریددانشگاه

منعمیانمحمودبیات،محمود

جنگلهايملیهمایشاولین، 1397زاگرسهايجنگلپایشهدفبادائمنمونهقطعاتباآماربرداريشبکهپیشنهاد-4
حیدري،ارمازیبیات،محمود)استشدهارایهسخنرانیصورتبهمقاله(ارومیهدانشگاهارومیهایرانتوسعهوپژوهشایران،

زادهصادقحسین

تاالباحیايوحفاظتملیهمایشاولینMedwetبنديکالسهسیستمازاستفادهبازریبارتاالببنديپهنهوارزیابی-5
)استشدهارایهسخنرانیصورتبهمقاله(سنندجدانشگاهسنندجایرانمریوانزریواردریاچهبرتاکیدباهادریاچهوها

بیاتمحمودشریفی،مرتضیفقهی،جهانگیررشیدي،نارما

داوري در مجالت داخلی و خارجی 

مرتبط با رشته هاي منابع طبیعی و جنگلداري از قبیل  همکاري ISIدر مجالت 

Journal of Forestry research, New Zealand Journal of Forestry Science, Environmental Monitoring
and Assessment

.و تمام مجالت داخلی همکاري دارم 
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ها یا مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدریس دارید در جدول ذیل مرقوم فرمائید.)(چنانچه در دانشگاهسوابق آموزشی:-
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