
office & internetRSPSSMinitabیرامآ یاه  سکونیل Google Earthlinuxلیلحت  لماع  Latexمتسیس 

یرادلگنج - یعیبط عبانم  یسدنهم  یسانشراک 

ناگرگ یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود

۱۳۸۰ - ۱۳۷۶

۱۴/۹۰ لدعم : 

یرادلگنج دشرا  یسانشراک 

ناگرگ یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود

۱۳۸۳ - ۱۳۸۱

۱۷/۸۳ لدعم : 

لگنج مولع  یرتکد 

لگنج یژولوکا  یسانش و  لگنج  شیارگ :

ناگرگ یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود

۱۳۹۵ - ۱۳۹۱

۱۸/۷۳ لدعم : 

شهوژپ سانشراک 

روشک عتارم  اه و  لگنج  تاقیقحت  هسسوم  هسسوم :

ید ۱۳۸۷ زا  یراکمه  زاغآ 

ینف هتیمک  ریبد  لگنج و  هرادا  سانشراک 

سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  داهن : / نامزاس

ید ۱۳۸۷ ید ۱۳۸۴  -

ندناوخ نتشونتراهم  ندرکتراهم  تبحص  ندادتراهم  شوگ  تراهم 

یسیلگنا

هنیمز رد  یتاقیقحت  هژورپ  نیدنچ  راکمه  یرجم و  یلگنج ، یاهکراپ  یراکلگنج و  بوچ ، تعارز  یاهحرط  هیهت  هنیمز  رد  ییارجا  هقباس  یاراد 

یرامآ یاه  لیلحت  هیزجت و  قیقحت و  شور  ثحابم  هب  دنمقالع  لگنج ،

h_sadeqzade@outlook.com : لیمیا

(+۹۸)۹۱۹۴۷۴۲۱۷۹ : لیابوم

۵-۰۲۱۴۴۷۸۷۲۸۲ : نفلت

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  نارهت ،  : سردآ

۱۳۵۶/۹/۲۹ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

جالح هداز  قداص  نیسحدمحم 

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

نابز



MSRT

Ministry of Science, Research and Technology هسسوم :

ید ۱۳۹۰  : خیرات

یا هراوهام  ریواصت  ریسفت  شزادرپ و 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هسسوم :

رویرهش ۱۳۹۱  : خیرات

SPSS رازفا مرن  اب  ییانشآ 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هسسوم :

رذآ ۱۳۹۱  : خیرات

(GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  هناماس 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هسسوم :

رویرهش ۱۳۹۶  : خیرات

کاخ بآ و  یعیبط و  عبانم  رد   Google Earth دربراک اب  ییانشآ 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هسسوم :

ید ۱۳۹۶  : خیرات

Introduction to Linux

Linux Foundation هسسوم :

دادرم ۱۳۹۳  : خیرات

( ناتسلگ ناتسا  غاد ، برع  یراكلگنج  حرط  یدروم : هعلاطم   ) ايسورب جاك  یشيور  دركلمع  یسررب  هلاقم :  ناونع 

ناریا لگنج  هلجم  رشان :

رذآ ۱۳۹۰  : خیرات

www.ijf-isaforestry.ir/article_4654.html هطوبرم :  کنیل 

ناریا لامش  رد  یلگنج  ناتخرد  رذب  هدننک  یروآ  عمج  یاه  هورگ  یرو  هرهب  یریگ  هزادنا  هلاقم :  ناونع 

موب تسیز  هایگ و  همانلصف  رشان :

دادرخ ۱۳۹۲  : خیرات

www.sid.ir/fa/journal/viewpaper.aspx?id=214072 هطوبرم :  کنیل 

ایلق روش و  یضارا  رد  یهاش  زگ  فلتخم  یاه  تیعمج  یشیور  درکلمع  یسررب  هلاقم :  ناونع 

لگنج بوچ و  یروانف  مولع و  یاه  شهوژپ  هیرشن  رشان :

دادرخ ۱۳۹۴  : خیرات

jwfst.gau.ac.ir/article_2316.html هطوبرم :  کنیل 

هنب یاه  لاهن  هدوت  یز  صیصخت  شیور و  رب  هیاس  کاخ و  تبوطر  رثا  هلاقم :   ناونع 

ناریا ربونص  لگنج و  تاقیقحت  رشان :

رویرهش ۱۳۹۵  : خیرات

ijfpr.areeo.ac.ir/article_106990.html هطوبرم :  کنیل 

Three-Year Survey On Growth Performance of Various Salt Cedar Populations On Saline-Alkaline Soils هلاقم :  ناونع 

of Iran Central Desert

International Poplar Commission رشان :

رویرهش ۱۳۹۵  : خیرات

www.fao.org/forestry/44124-06988ee5c1bf651c0d0676744fcb844fd.pdf هطوبرم :  کنیل 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

http://www.ijf-isaforestry.ir/article_4654.html
http://www.sid.ir/fa/journal/viewpaper.aspx?id=214072
http://jwfst.gau.ac.ir/article_2316.html
http://ijfpr.areeo.ac.ir/article_106990.html
http://www.fao.org/forestry/44124-06988ee5c1bf651c0d0676744fcb844fd.pdf


یتخرد هنوگ  شش  یروآداز  رب  هنومن  هعطق  یناکم  تیعقوم  یبسن و  رون  تدش  ریثأت  هلاقم :  ناونع 

ناریا ربونص  لگنج و  تاقیقحت  رشان :

دنفسا ۱۳۹۵  : خیرات

ijfpr.areeo.ac.ir/article_109429.html هطوبرم :  کنیل 

هنب لاهنون  یژولویزیف  رب  یکشخ  شنت  زا  یشان  ضراوع  لیدعت  رد  هیاس  شقن  هلاقم :  ناونع 

ناریا ربونص  لگنج  و  تاقیقحت  رشان :

رویرهش ۱۳۹۶  : خیرات

ijfpr.areeo.ac.ir/article_111780.html هطوبرم :  کنیل 

Gap characteristics under oriental beech forest development stages in Kelardasht forests, northern هلاقم :  ناونع 

Iran

Journal of Forest Science رشان :

رویرهش ۱۳۹۶  : خیرات

www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?type=article&id=59_2017-jfs هطوبرم :  کنیل 

لاچاریس هاگتسیا  رد  سرا  یاه  لاهن  دشر  ینام و  هدنز  رب  یرایبآ  هرود  یردام و  هیاپ  پیتونف  رثا  هلاقم :  ناونع 

ناریا ربونص  لگنج  و  تاقیقحت  رشان :

رذآ ۱۳۹۶  : خیرات

ijfpr.areeo.ac.ir/article_112884.html هطوبرم :  کنیل 

سرا یاه  لاهن  اب  یراک  لگنج  رد  تبوطر  هریخذ  فلتخم  یاه  هویش  ریثأت  هلاقم :   ناونع 

ناریا ربونص  لگنج و  تاقیقحت  رشان :

دنفسا ۱۳۹۶  : خیرات

ijfpr.areeo.ac.ir/article_113860.html هطوبرم :  کنیل 

 هنب لاهن  یاه  مادنا  رد  ییاذغ  رصانع  یخرب  میهست  رب  کاخ  تبوطر  یعونصم و  نابیاس  رثا    هلاقم :  ناونع 

ناریا لگنج  هلجم  رشان :

دادرخ ۱۳۹۷  : خیرات

www.ijf-isaforestry.ir/article_63564.html هطوبرم :  کنیل 

ناریا لاسنهک  یاهورس  هلاقم :  ناونع 

ناریا تعیبط  هلجم  رشان :

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

irannature.areeo.ac.ir/article_116782.html هطوبرم :  کنیل 

ناریا لاسنهک  یاه  هنب  هلاقم :  ناونع 

ناریا تعیبط  هلجم  رشان :

دادرخ ۱۳۹۸  : خیرات

irannature.areeo.ac.ir/article_119037.html هطوبرم :  کنیل 

( هرمهوک یرادلگنج  حرط   ) لگنج زا  تنایص  حرط  تیریدم  تحت  یاهلگنج  شیاپ  هژورپ :  ناونع 

سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رد نآ  رب  راذگریثأت  یتسیز  طیحم  یاهروتکاف  نییعت  یا و  هنوگ  یانغ  تارییغت  یاه  لدم  هشقن و  هئارا  شیاپ ، هژورپ :  ناونع 

کیلوبمیس نویسرگر  یعونصم و  یبصع  یاه  هکبش  زا  هدافتسا  اب  ناردنزام  ناتسا  یاه  لگنج 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

اه هژورپ 

http://ijfpr.areeo.ac.ir/article_109429.html
http://ijfpr.areeo.ac.ir/article_111780.html
http://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?type=article&id=59_2017-jfs
http://ijfpr.areeo.ac.ir/article_112884.html
http://ijfpr.areeo.ac.ir/article_113860.html
http://www.ijf-isaforestry.ir/article_63564.html
http://irannature.areeo.ac.ir/article_116782.html
http://irannature.areeo.ac.ir/article_119037.html


نیا تاعالطا  تبث  سراف و  ناتسا  لاسنهک  ناتخرد  سلطا  هیهت  ریثکت و  یفرعم ، هاگشیور ، یاه  یگژیو  یخرب  یسررب  هژورپ :  ناونع 

یناهج یلم و  حطس  رد  ناتخرد 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دمحاریوب و هیولیگهک و  ناتسا  لاسنهک  ناتخرد  سلطا  هیهت  ریثکت و  یفرعم ، هاگشیور ، یاه  یگژیو  یخرب  یسررب  هژورپ :  ناونع 

یناهج یلم و  حطس  رد  ناتخرد  نیا  تاعالطا  تبث 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ربخ و یلم  کراپ  یدروم  هعلاطم   ) اهرازفلع یپتسا و  همین  یپتسا ، یاه  متسیسوکا  رد  کاخ  یبورکیم  عونت  یسررب  هژورپ :  ناونع 

( نامرک ناتسا  نوچور 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تشدرالک یعیبط  یاه  ناتسشار  رد  تایحدیدجت  یاه  هنشور  ینامز  یناکم و  شنکارپ  یوگلا  یسررب  هژورپ :  ناونع 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یفارگوپوت و یکاخ ، فلتخم  طیارش  رد  یلگنج  یاه  هنوگ  مید  تشک  تالوزن و  هریخذ  فلتخم  یاه  کینکت  نییعت  هژورپ :  ناونع 

یمیلقا

روشک یرادزیخبآ  عتارم و  اهلگنج ، نامزاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ات ۱۳۸۸ یاهلاس ۱۳۸۴  رد  ناریا  ربونص  لگنج و  تاقیقحت  یشهوژپ  - یملع هلجم  رد  هدش  پاچ  تالاقم  یدانتسا  لیلحت  هژورپ :  ناونع 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ایلق روش و  یضارا  رد  یهاش  زگ  یاه  پیتونژ  یخرب  یشیور  درکلمع  یراگزاس و  یسررب  هژورپ :  ناونع 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

سرگاز یشیور  هیحان  طولب  یاهلگنج  رد  یتسیز  یاه  صخاش  یخرب  یبایزرا  هژورپ :  ناونع 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

سراف ناتسا  زوریفماک  طولب  داز  هخاش  یاه  هدوت  رد  نبرک  بیسرت  نازیم  دروآرب  هژورپ :  ناونع 

UNCC هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

سرگاز یلگنج  یاه  هدوت  راتخاس  شیاپ  شجنس و  هژورپ :  ناونع 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یرادیاپ لامعا  یاتسار  رد  هدشن  تیریدم  هدش و  تیریدم  یاه  ناتسشار  رد  هنشور  یاه  هصخشم  شیاپ  یسررب و  هژورپ :  ناونع 

یلگنج یاه  هدوت 

روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسؤم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رد بوچ  تعارز  شرتسگ  هنیمز  رد  هنادجم  تیلاعف  لیلد  هب  سراف  ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  ریدم  زا  ریدقت  حول 

سراف ناتسا 

نابآ ۱۳۸۵  : خیرات

تاراختفا


