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محیط زیست طبیعی (تحت چاپ).. يسبزشهريهوا در فضایمقاوم به آلودگيگونه ها.  1398،رشیدي، ف..21

ب: داوري 
همکاري با مجله محیط زیست طبیعی (دانشگاه تهران).1
و مراتع کشور)(موسسه تحقیقات جنگلهاجهت داوري مقاالت و صنوبر لهمکاري با مجله جنگ.2
همکاري با مجله طبیعت ایران (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور).3
(انجمن زیست شناسی ایران)جهت داوري مقاالت همکاري با مجله پژوهشهاي گیاهی.4
(سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح)جهت داوري مقاالت همکاري با مجله اطالعات جغرافیایی سپهر .5
(دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان)ب و جنگلچوهمکاري با مجله .6
واحد علوم و تحقیقات)- زاد اسالمیجهت داوري مقاالت (دانشگاه آمجله منابع طبیعی تجدید شوندههمکاري با .7
زیست و دانشکده محیط و ایرانمحیط زیستمتخصصان انجمنجهت داوري مقاالت (همکاري با مجله علوم و تکنولوژي محیط زیست .8

)دانشگاه آزاد اسالمیعلوم و تحقیقاتانرژي 
و دانشکده محیط زیست و انرژي علوم و تحقیقات دانشگاه ایرانمحیط زیستمتخصصان انجمن(ستیزطیانسان و محهمکاري با مجله .9

آزاد اسالمی)
(دانشگاه گنبد کاووس)اهانیبوم گستیمجله حفاظت زهمکاري با .10

اتیپروژه هاي تحقیق-ج
)1398هاي دایمی در خارج از مناطق شمالی کشور (اراضی مستعد زراعت چوب در پهنه حاشیه رودخانهنتعییملیمجري و همکار پروژه-1
)1397هاي جنگلی زاگرس (مجري، همکار اصلی  و همکار در پروژه ملی سنجش و پایش ساختار توده-2
)1397استان کردستان (_هاي زاگرس (فاز اول)لوط در جنگلمجري و همکار پروژه ملی سنجش و پایش زوال درختان ب-3
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)1397(هاي بومی جوامع محلی در جنگلهاي زاگرس طرح شناسایی و ثبت دانش و فن آورياصلیهمکار-4
)1397(هاي زاگرسسنجش و پایش اندوخته کربن در جنگلملی همکار پروژه -5
)1396((فاز اول)sentinel2هاي زاگرس شمالی با داده هاي ماهواره جنگلمجري مسئول و مجري پروژه ملی بررسی پراکنش و سطح-6
)1394هاي شاخه زاد بلوط زاگرس (همکار در پروژه تاثیر عملیات پرورشی در بهبود ساختار توده-7
)1390-1391پارك جنگلی چیتگر(سازيجهت احیاء و غنیشناسیجنگلتحقیقاتیطرحیتمدیر-8
)1390برداري پارك پرندگان (راهبرد مدیریتی بهرهارائه جهتپارك جنگلی لویزان شناسیو جنگلمنابع طبیعیمطالعاتیطرحیتمدیر-9

)1389) (رساله دکتري،(مطالعه موردي شهر تهرانبر روي برخی رفتارهاي رویشی درختان در فضاي سبز شهريبررسی اثر آلودگی هوا -10
(مؤسسه تحقیقات جنگلها و »هامشارکت مردم و جوامع محلی در مدیریت جنگل«یا » جنگلداري محلی«همکاري در طرح تحقیقاتی-11

)1385مراتع، 
هاي جنگلی شمال همکاري در طرح تحقیقاتی ملی آلومتري گونه هاي درختی راش، بلوط، افرا، پلت، ممرز، توسکا ییالقی در اکوسیستم-12

)1385(مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 
) 1384همکاري در طرح تحقیقاتی زادآوري راش، بلند مدت و در پالتهاي دائمی ( موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، -13
هاي خزري (موسسه همکاري در طرح تحقیقاتی طرز تربیت دانه زاد ناهمسال و دانه زاد همسال براي دستیابی به زادآوري در راشستان-14

)1384تحقیقات جنگلها و مراتع، 
هاي جنگلی , مطالعه موردي در سري گزو (منطقه لفور) (پایان نامه در تفکیک تیپ+ETMهاي رقومی سنجنده قابلیت دادهبررسی-15

)1383کارشناسی ارشد،
)1381،و کاربرد آن در منابع طبیعی (سمینار کارشناسی ارشد, دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه مازندرانGPSمعرفی -16
دانشکده منابع ،(سمینار کارشناسی ارشد(مطالعه موردي در ونکوور جنوبی کانادا)در جنگلهاي در حال توالیهاي درختی بررسی گلسنگ-17

)1380،دانشگاه مازندران، طبیعی
دانشکده منابع ،(سمینار کارشناسی ارشدمقایسه سه سیستم هوایی، کابلی و زمینی و بررسی میزان صدمات و تخریب وارده بر رویشگاه-18

)1380،دانشگاه مازندران،طبیعی
)1379،دانشگاه تهران،دانشکده منابع طبیعی،حصار (سمینارکارشناسیهاي پارك ملی خجیر و سرخهشناسی آتش سوزيبررسی جنگل-19
)1378،دانشگاه تهران،, دانشکده منابع طبیعی،خیرودکنار(پروژه دانشجویی-تهیه طرح جنگلداري سري گرازبن-20

اجراییسوابق
)1395-1398(رانیاعتیمجله طبيهادگاهیبخش دیداخلریمد-1
ها در مناطق خشک و هاي طبیعی، دست کاشت، پارکها و نهالستانهاي مدیریت پایدار جنگلهاي اجرایی طرحهمکاري در تهیه سیاست-2

)1392نیمه خشک کشور (
)1392سازي پارك جنگلی چیتگر (ناظر عالی پروژه احیا وغنی-3
هاي جنگلی زاگرس به منظور پیشگیري وکنترل خشکیدگی بلوطه دستورالعمل مدیریت پایدار جنگل دراکوسیستمهمکاري در تهی-4

)1391(
هاي کارگروه ملی مدیریت پایدار جنگل دراکوسیستممشاور سازمان جنگلها و مراتع و عضو کمیته تغییرات اقلیم و اکولوژي -5

)1391(گی بلوط جنگلی زاگرس به منظور پیشگیري و کنترل خشکید
)1390(ناظر ارشد فضاي سبز پارك جنگلی لویزان-6
)1390پروژه طراحی و احداث پارك لیپار چابهار (مطالعات پایه همکاري در -7
)1389تورانی  (سازمان جنگلها و مراتع ایران،-هاي پوشش ایرانناظر تهیه نقشه-8
)1389ان جنگلها و مراتع ایران،هاي صیانت زاگرس و جنوب ایران (سازمپایش و ارزیابی طرح-9

)  1387کاري اراضی کالك و خلج آباد ( مطالعات تهیه و تدوین طرح جنگلمدیر پروژه -10
)1386همکاري در پروژه بهنگام سازي نقشه پوشش گیاهی (-11
)1386همکاري درمطالعات تفصیلی منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان (-12
)1386و منطقه حفاظت شده تنگه صیاد شهرکرد (همکاري درمطالعات تفصیلی پارك ملی-13
)1386گچی قشالق طارم و هلیل آباد زنجان (آبخیز هاي حوزهمطالعات منابع طبیعیهمکاري در بخش -14
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)GIS)1386اجرایی آبخیزداري دره گرم شهرکرد به عنوان کارشناس _همکاري در تهیه طرح تفضیلی -15
)1385(ي دست کاشت منطقه دستگردان طبسهامدیر پروژه تهیه طرح مدیریت جنگل-16
)1385(3همکاري در پروژه ارزیابی زیست محیطی شهرك صنعتی ابهر -17
)1385همکاري در تهیه طرح مدیریت منطقه حفاظت شده سبزکوه (-18
هزار ،حاجی آباد،نحاجی ارش و هلیل آباد استان زنجا،هاي آبخیز گراپ و گته ده ساوجبالغهمکاري در تهیه نقشه کاربري اراضی حوزه-19

)1384خانی و کلکشوند استان کرمانشاه بعنوان کارشناس تفسیر تصاویر ماهواره اي (
)1384دزي کردن (GISزاگرس جهت تصحیح عکسهاي هوائی و25000/1هاي همکاري در پروژه طرح جامع تهیه نقشه-20
هاي تهیه و تدوین گزارش،GIS،هایالم در آنالیز دادهااد همکاري در مطالعات مربوط به طرح جنگلداري چند منظوره منطقه آسمان آب-21

)1383(ریزيمطالعات جنگل و برنامه
)1382تحت عنوان حفاظت از یوز پلنگ آسیایی (چیتا) (IUCNهمکاري در پروژه -22
)1382(همکاري در پروژه آبخیزداري گیوي چال اردبیل به عنوان کارشناس فنی در تهیه گزارش مطالعات پوشش گیاهی-23

 عضویت و دوره هاسوابق
)1386آلمان (TUV(ایمنی، بهداشت، محیط زیست) HSEداراي گواهی بین المللی -1
)1386شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل شبکه اي (-2
)1387شرکت در دوره طراحی فضاي سبز(-3
)1390-1391(شرکت در دوره آموزش کارآفرینی کشاورزي-4
)1392ط (عضو کمیته ویژه خشکیدگی بلو-5
شرکت در اولین کارگاه آموزشی قطب علمی حفاظت، ارزیابی و بهره برداري پایدار از بلوط غرب ایران با عنوان کارگاه آموزشی -6

)1392در پژوهش هاي منابع طبیعی (تیر(Simple Linear Regression analysis)تحلیل رگرسیون خطی 
ارزیابی و ارزیابی و بهره برداري پایدار از بلوط غرب ایران با عنوان شرکت در دومین کارگاه آموزشی قطب علمی حفاظت، -7

)1392(مرداد (Evaluation and management of Zagros forests)مدیریت جنگلهاي زاگرس
شرکت در سومین کارگاه آموزشی قطب علمی حفاظت، ارزیابی و بهره برداري پایدار از بلوط غرب ایران با عنوان زوال -8

)1392(مهر (Oak Decline in Zagros Forests)دگی) اکوسیستمهاي جنگلی بلوط زاگرس(خشکی
هاي ملی سازگاري منابع طبیعی و تنوع زیستی با اثرات کارهاي اجراي سیاستبررسی چالش ها و راه"عضویت در کمیسیون -9

)1394("کالن تغییر اقلیم
هاي ملی سازگاري کشاورزي و امنیت غذایی با اثرات کالن اي سیاستهاي و راهکارهاي اجربررسی چالش"عضویت در کمیسیون -10

)1394("تغییر اقلیم
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی-11
عضو پیوسته انجمن جنگلبانی ایران-12
يو اکولوژیکارگروه جنگلشناسریعضو و دب-13
زاگرسيو اکولوژیکارگروه جنگلشناسریدبعضو و -14
و انتقال یاقته هاي تحقیقاتیجعضو کمیته تروی-15

سوابق تدریس، مشاوره و داوري پایان نامه
)1384- 85(واحد دماوند- دانشگاه آزاد اسالمی-1
)1386-89واحد ابهر (- دانشگاه آزاد اسالمی-2
)1390واحد شهرداري تهران (–کاربردي -گاه علمیشدان-3
)1392(کرجواحد -دانشگاه پیام نور-4
)1392-1393احد تهران شرق (و-دانشگاه پیام نور-5
)1396موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور(- شرفتهیپGISسیتدر-6
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واحد تهران شرق-مشاوره و داوري پایان نامه هاي کارشناسی ارشد گروه ارزیابی و برنامه ریزي محیط زیست دانشگاه پیام نور-7
).1396(قاتیواحد علوم و تحق_یدانشگاه آزاد اسالمو )1394-1392(

سوابق شغلی
شرکت مهندسین مشاور مپسا -1
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران-2
شرکت مهندسین مشاور تکم-3
شرکت مهندسین مشاور طرح آبریز-4
شرکت مهندسین مشاوررویان-5
شرکت مهندسی و تحقیقاتی نقشه پردازان دورکاو-6
شرکت مهندسین مشاور کار شیوه تدبیر-7
آبخیزداري کشورسازمان جنگلها، مراتع و-8
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور-9

هامهارت
photoshopو سنجش از راه دور، GISنرم افزارهاي تخصصی -1

)Spss,Minitabنرم افزارهاي تخصصی آمار (-2
Officeنرم افزارهاي عمومی -3

زبان انگلیسی-4


