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:مليت  ايران     

0431 :تاريخ تولد  

گرمسار محل تولد:  

 18131-111صندوق پستي -: تهران  آدرس

 120-33095910-5:   شماره تماس

    

 سوابق تحصيلي:
 

يتحصيل مدرك  شهر دانشگاه عنوان كامل مدرك 
 سال 

ليالتحصيفارغ  

جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي كارشناسي  1831 رشت گيالن 

دناسي ارشكارش  انسخده هلند GIS&RS ITC -ي سرزمينژاكولو 
(Enschede) 

1833 

 ----- ------- -------- ---------- دكتري
 

 

 

 عضويت در مجامع و انجمنهاي علمي، صنفي و تخصصي: 

 

 مدت عضويت نوع عضويت عنوان مجمع، انجمن علمي، صنفي و تخصصي

لها و مراتع كشورانجمن اعضاء هيات علمي موسسه تحقيقات جنگ سال 12 رسمي   

سال 12 رسمي عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور  

------------ ------ -------- 

-------------- ----- ------- 
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 مسئوليتهاي سازماني:و  سوابق كاري
 

 سمت
 مدت خدمت

سال... تا...( ماه/ )از  
 محل انجام خدمت

طرحهاي جنگلداريمسئول اكيپ تهيه   1/2/1611- 1/1/1611  سازمان جنگلها و مراتع)چالوس( 

1/1/1616 -1/6/11 مسئول اداره مطالعات آبخيزداري تانسازمان جهاد سازندگي سيستان و بلوچس   

يرئيس اداره حفاظت خاك و بيابان زدائ  1/1/1616- 1/6/1611 تاناداره كل منابع طبيعي سيستان و بلوچس   

GIS 1/6/1611- 1/1/1611سنجش از دور و  مسئول مركز  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 

موسسه تحقيقات عضو هيئت علمي 

 جنگلها و مراتع

تا حال  1/1/1611

 حاضر

 موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

 

 
 

 

 

 تاليفات و مقاالت:

  ETM زداده هایمحدوده جنگلهای شمال كشور با استفاده ا تهيه نقشه كاربری و پوشش اراضي -1

انتشارات موسسه تحقيقات  ،فصل نامه علمي پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران.   Landsat1ماهواره

 1612.  سال  611-621ص  ، 2/11جلد  ،جنگلها و مراتع

درمديريت مراتع. همايش (RS-GIS)استفاده از سيستمهای اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور -2

 تهران ،1611سال  ،ان نقشه برداری كشورسازم ، 11ژئوماتيك

فصل نامه علمي پژوهشي تحقيقات  ،تخمين تراكم تاج پوشش جنگل با استفاده از داده های ماهواره ای -6

 1611سال  611-621ص  ، 1/16جلد  ،انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ،جنگل و صنوبر ايران

فصل نامه علمي پژوهشي تحقيقات مرتع و  ،از داده های ماهواره ای مقدار علوفه مراتع با استفاده تخمين -1

 1611سال  ،161-121ص  ، 2/16جلد  ،انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ،بيابان ايران

فصل نامه علمي پژوهشي تحقيقات  ،قلمرو محدوده های بياباني استان هرمزگان از ديدگاه زمين شناختي -1

 1611سال  ،21 -11ص  ، 1/16جلد  ،انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ،انمرتع و بيابان اير

بررسي اثرات زيست محيطي تغيير كاربری اراضي بر روی جنگلهای مانگرو با بكارگيری تكنيك سنجش از  -7

 سازمان نقشه برداری كشور. ، 11مجموعه مقاالت همايش ژتوماتيك  ،دور
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ي جنگلهای شمال كشور با استفاده از داده های ماهواره ای. فصل نامه علمي بررسي تغييرات مرز فوقان -1

-161ص  ، 1/11جلد  ،انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ،پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران

 1611سال  ،111

 
 

 تحقيقاتي عنوان پروژه / طرح رديف
سمت در اجراي 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 پايان

ايه تاريخ ار

 گزارش نهايي

 تحقيقات

1 
مديريت بهينه بر اكوسيستم جنگلهای شمال با 

 GIS¹بكارگيری داده های ماهواره ای و 
 1731 1737 1771 مجری

2 
جنگلهای شمال كشور  رز فوقاني مبررسي تغييرات 

 داده های ماهواره ایاستفاده از با 

 1731 1731 1732 مجری

7 
خريب شده تعيين مرز اكولوژيك جنگلهای ت

 كوهستاني از مراتع و عرصه های خالي از پوشش

 جنگلي با استفاده از داده های ماهواره ای

 1731 1731 1732 مجری

 1731 1737 1771 همكار تعيين قلمرو جغرافيايي بيابانهای ايران 1

1 
يراكنش گونه های پسته بررسي عوامل موثر در 

 وحشي ايران
 1737 1737 1771 همكار

1 
عوامل مؤثر در بيابان زائي حوزه مند و تعيين ميزان 

 اشدت هريك از آنه
 1737 1732 1773 همكار

 1731 1737 1731 همكار بررسي علل تخريب اراضي در منطقه بور آالن ماكو 7

12 
بررسي نقش زمين شناسي در بيابانزائي حوزه مند با 

 GIS استفاده از داده های ماهواره ای و

 1611 1611 1611 همكار 

1 
ي استان چهار پشايستگي مراتع نيمه استتعيين 

 GISمحال بختِياری با استفاده از 
مشاور پايان نامه 

 )كارشناسي اشد(
1731 1731 1731 

11 
تعيين شاخصهای گياهي مناسب برای برآورد توليد 

 علوفه از داده های ماهواره ای در استان مركزی

مشاور پايان نامه 

 ()كارشناسي اشد
1771 1731 1731 

      

11 
تعيين اراضي دارای پتانسيل به منظور توسعه 

 GISجنگلهای مانگرو با استفاده از 

مشاور پايان نامه 

 )كارشناسي اشد(
1731 1737 1737 
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 تحقيقاتي عنوان پروژه / طرح رديف
سمت در اجراي 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 پايان

تاريخ ارايه 

 گزارش نهايي

 تحقيقات

12 
   IRS-LissIIIبررسي قابليت داده های ماهواره 

در تفكيك اراضي مرتعي و تهيه نقشه كاربری اراضي 

 مازندران(-)مطالعه موردی : حوزه سرخ آباد

م مشاور پايان نامه 

 )كارشناسي اشد(
1731 1737 1737 

11 
تهيه نقشه پوشش گياهي از داده های ماهواره ای با 

 GIS استفاده از

ن نامه مشاور پايا

 )كارشناسي اشد(
1731 1731 1731 

12 
بررسي نقش زمين شناسي در بيابانزائي حوزه مند با 

 GIS استفاده از داده های ماهواره ای و

مشاور پايان نامه 

 )كارشناسي اشد(
1771 1771 1771 

17 
بررسي امكان تفكيك اراضي شور و گچي منطقه 

 ای دشت كاشان با استفاده از داده های ماهواره

مشاور پايان نامه 

 )كارشناسي اشد(
1731 1731 1731 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق آموزشي )دوره هاي تخصصي(:
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 سابقه تدريس:

ی دانشجويان مقطع كارشناسي ابرMapping Land Cover Spesies and Habitats كالس تئوری و عملي  -1

 1611هلند سال  ITCو ارشد دوره بين المللي و مشترک دانشگاه خواجه نصير طوسي 

 (RS-GIS)استفاده از سيستمهای اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور كالس تئوری و عملي مقدمات -2

 1612مركز آمزش كشاورزی استان سمنان سال  

 (RS-GIS)استفاده از سيستمهای اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور كالس تئوری و عملي  مقدمات -6

 1611استان ايالم سال  مركز آمزش كشاورزی  

 (RS-GIS)استفاده از سيستمهای اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور كالس تئوری و عملي  مقدمات -1

 1611موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور سال  
 

با كاربرد در  (RS-GIS)استفاده از سيستمهای اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور كالس تئوری  مقدمات-1

 1616 - 1612سال  –دانشكده فني  -يالندانشگاه گ -منابع آب و آبرساني نه يزم

با  (RS-GIS)استفاده از سيستمهای اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور كالس تئوری و عملي  مقدمات -1

 1616 – 1612سال  -مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي گيالن –ينه جنگل و مرتع كار برد در زم

 -ئوری و عملي كاربرد از سيستمهای اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور در تنوع زيست گياهي كالس ت -1

 1616مجتمع آموزشي وزارت جهاد كشاورزی كرج زمستان 

كار برد آن در طراحي پاركها  استفاده از سيستمهای اطالعات جغرافيايي و كالس تئوری و عملي  مقدمات -1

 فضای سبز شهرداری تهرانسازمان پاركها و  -و فضای سبز


