
 بسمه تعالي

كشاورزي و  و آموزش مي مركز تحقيقاتخالصه سوابق كاري اينجانب سيد موسي صادقي عضو هيئت عل

 طبيعي استان بوشهر منابع

 مشخصات: -1جدول 

 پايه فعلي مرتبه فعلي محل تولد سال تولد نام نام خانوادگي

 21 مربي پژوهشي كازرون 1348 سيد موسي صادقي

 دانشگاهي به ترتيب اخذ مدرك:سوابق تحصيلي  -2جدول
 درجه تاريخ اخذ مدرك محل دانشگاه تحصيل محل دانشگاه وگرايش تحصيلي رشته تحصيلي مدرك رديف

 كشور شهر

 B.S 1371 ايران رشت گيالن جنگلداري-طبيعي منابع مهندسي كارشناسي 1

 M.S 1374 ايران كرج تهران جنگلداري-طبيعي منابع مهندسي كارشناسي ارشد 2

 Ph.D 1395 مالزي كواالالمپور پوترا اكوسيستم مديريت جنگل و دكتري 3

 سوابق خدمت در موسسات آموزشي و پژوهشي: -3جدول 

ره
ما

ش
 

وقت/  تمام استخدام نوع

 وقت پاره

 خدمت محل جمع خدمت تاريخ سمت مرتبه

 ماه سال تا از

مسئول مركز  پژوهشي مربي تمام وقت رسمي 1

 قيقاتتح

 استان بوشهر 9 13 1389 1376

و  معاون پژوهشي پژوهشي كارشناس تمام وقت قراردادي 2

 مركز جانشين

 استان بوشهر 4 2 1376 1374

 مسئول بخش پژوهشي كارشناس تمام وقت قراردادي 3

منابع  تحقيقات

طبيعي و 

 آبخيزداري

 استان بوشهر 5 1 1374 1373

 

 سوابق تدريس -4جدول 

 تلفن آدرس موسسه تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان تدريس ه يا دانشگاهنام موسس

مركز تحقيقات و 

آموزش كشاورزي و 

 منابع طبيعي

آشنائي با منابع 

طبيعي با تاكيد بر 

 جنگل و مرتع

 33327143 خ ورزش -بوشهر 1377 1376

مركز تحقيقات و 

آموزش كشاورزي و 

 منابع طبيعي

طراحي و مديريت 

 گليپاركهاي جن

 33327143 خ ورزش -بوشهر 1388 1387

مركز تحقيقات و 

آموزش كشاورزي و 

 منابع طبيعي

 33327143 خ ورزش -بوشهر 1388 1387 جنگل و مرتع

 



 آثار و خدمات فني مهم: -5جدول

 واحد يا سازمان مربوطه نام ميزان مهارت تاريخ محل انجام وعموض رديف

 استان كشاورزي جهاد سازمان %35 82-86 استان بوشهر دمنظارت و توليد بذور گواهي شده گن 1

 استان كشاورزي جهاد سازمان %35 83-86 استان بوشهر نظارت و توليد بذور مادري گندم 2

وري  تهيه و نظارت بر طرح مطالعات بهره 3

بهينه از منابع آب و خاك حاشيه رودخانه 

 مند

 استان كشاورزي جهاد سازمان %30 79-81 استان بوشهر

-تهيه و نظارت در مطالعات تفصيلي 4

اجرايي آبخوانداري و آبخيزداري منطقه 

 جم و ريز

 استان كشاورزي جهاد سازمان %30 83-86 استان بوشهر

 مقاالت چاپ شده درنشريات -6جدول

 مسئوليت نوع نشريه مشخصات نشريه نشريه نام عنوان مقاله رديف

 انتشار تاريخ شماره سال

هاي صنعتي ازگاري و عملکرد گونهس 1

اكاليپتوس در استان بوشهر 

 )دشتستان(

-علمي زير چاپ  1397 جنگل و صنوبر ايران

 پژوهشي

 نويسنده

آناتومي  ويژگيهاي اي بررسي مقايسه 2

چوب كنار در دو منطقه استان 

 بوشهر

تحقيقات علوم چوب 

 و كاغذ ايران

همکار  پژوهشي  علمي 1382 (18)2جلد 1382

 نويسنده

اي ويژگيهاي آناتومي  بررسي مقايسه 3

فيزيکي و شيميايي چوب كنار دون 

 ريز در دو منطقه استان بوشهر

تحقيقات علوم چوب 

 و كاغذ ايران

همکار  پژوهشي لميع 1382 (18)1جلد 1382

 نويسنده

كمبود نيروي متخصص و تجهيزات  4

آزمايشگاهي از تنگناهاي عمده مركز 

و منابع  ي كشاورز  تحقيقات

 استان بوشهر طبيعي

نويسنده  ترويجي لميع 1382 906شماره 1382 برزگر

 اول

آشنايي با مركز تحقيقات كشاورزي و  5

 منابع طبيعي استان بوشهر

  ترويجي لميع 133 63شماره  1383 كشاورزي و صنعت

آبخونداري كوششي هماهنگ در  6

جهت زادآوري كنارستانهاي جنوب 

 ايران

شماره  1387 و خاك حفاظت آب

230-100 

نويسنده  ترويجي علمي در نوبت چاپ

 اول

 يبررسي تاثير خاكهاي مختلف بيابان 7

بر روي برخي خصوصيات درختي در 

 مناطق خشک استان بوشهر

 -فصلنامه علمي

پژوهشي تحقيقات 

 مرتع و بيابان

علمي  در نوبت چاپ 1-16 1388

 پژوهشي

 همکار

يکي گونه بررسي ويژگيهاي اكولوژ 8

 كور در استان بوشهر

علمي  1387 80 1387 پژوهش و سازندگي

 پژوهشي

همکار 

 نويسنده

علمي  1387  1387 كاووش جنوب جنگلهاي طبيعي استان بوشهر 9

 ترويجي

 نويسنده



بررسي نقش آبخيزداري وپخش  10

سيالب بر روي مديريت آبخيزها به 

منظور استفاده از منابع آب در حوزه 

 غان استان بوشهرآبخيز با

علمي  1387  1387 كاووش جنوب

 ترويجي

نويسنده 

 همکار

11 Aquifer a coordinate Effort 

in line with Regeneration 

of the Konar- stands 

(Ziziphus spina-Christi) in 

southern Iran.  

Acta 

Horticulture  

2009 840 2009 -(Scopus) نويسنده 

12 Ecological investigation of 

Christi- thorn stands 

(Ziziphus spina-Christi) in 

Bushehr Province.  

Acta 

Horticulture  

2009 840 2009 -(Scopus) نويسنده 

13 Evaluation of the effect of 

flood spreading on some 

arid zone plants species 

with respect to the 

physico-chemical 

properties of desert soils (a 

case study, Bushehr 

province). 

Iranian Journal 

of Range and 

Desert 

Research 

علمي  2009  (3) 16 2009

 پژوهشي

نويسنده 

 همکار

14 Tree composition and 

diversity of a hill 

dipterocarp forest after 

logging.  

The Malayan 

Nature Journal  

2015 66 (4) 2015 Scopus نويسنده 

15 Recovery of soil in Hill 

dipterocarp forest after 

logging in Kedah, 

Malaysia 

The Malayan 

Nature Journal 

2016 68 (2) 2016 

(Accepted) 

Scopus نويسنده 

16 Effectiveness of Extract of 

Calotropis procera on 

Nutritional Indices of 

Tribolium confusum 

Acta 

Horticulture 

2012 940  Scopus همکار 

17 Recovery of tree species 

composition, diversity and 

biomass of a hill 

dipterocarp forest after 

logging 

The Malayan 

Nature Journal 

2019 71 2 Scopus نويسنده 

 عوامل مؤثر در یبررس 18

 : .Dip مگس یابی زبانیم

Tachinidae) Pales murina) 

 پروانه برگخوار کنار دییتویپاراز

(Thiacidas postica) 

فصلنامه تحقیقات 

حفاظت و حمایت 

جنگلها و مراتع 

 ایران

مي عل 1388 7( 1) 1388

 پژوهشي

 همکار

 

 هاي داخلي و خارجي مقاله كامل و خالصه مقاله در كنفرانس -7جدول

مقاله  عنوان مقاله رديف

 كامل

خالصه 

 مقاله

محل  عناوين كنفرانس

برگزاري و 

 كنفرانس

همکاران  اسامي تاريخ

به ترتيب 

 اولويت

آبخوانداري كوششي هماهنگ در  1

 ايران كنارستان جنوب جهت زادآوري

دومين همايش   *

هاي  ايستگاه دستاوردهاي

 پخش سيالب

تحقيقات   مركز

 حفاظت خاك

 -حسن كازروني 1379

 علي جعفري



طبيعي در رابطه با  تحقيقات منابع نقش 2

توسعه پايدار منابع طبيعي و مناطق 

 بياباني استان بوشهر

سازمان مديريت و  * 

استانداري و ريزي  برنامه

 بوشهر

هشت ارديب بوشهر استان

84 

 -ناصر فرار

محمدهادي 

 روحيان

اي طبيعي ه ارزش اقتصادي توده 3

 جنس زيزيفوس در استان بوشهر

معاونت آموزش و تحقيقات  * 

 جهاد سازندگي

 228/79 استان بوشهر

1379 

_________ 

هاي  بررسي عوامل تخريب رويشگاه 4

 زيزيفوس در استان بوشهر

معاونت آموزش و تحقيقات  * 

 دگيجهاد سازن

 228/79 استان بوشهر

1379 

_________ 

گزارش مقدماتي طرح تعيين دور  5

آبياري مناسب براي كنار، آكاسيا و 

 اوكاليپتوس

معاونت آموزش و تحقيقات  * 

 جهاد سازندگي

 165/77 استان بوشهر

1377 

_________ 

بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيک  6

 بوشهر استان در يفوس زيز جنس از گونه سه

معاونت آموزش و تحقيقات  * 

 جهاد سازندگي

 116/76 استان بوشهر

1376 

_________ 

دانشگاه خليج  هفته پژوهش *  معرفي درخت جمبو 7

 فارس

 _________ 83آذرماه 

ويژگيهاي اكولوژيک   برخي  بررسي 8

در  (ziziphus spina-christi)كنار

 استان

هاي  يافته علمي گردهمائي * 

توسعه و  احياءتحقيقاتي در 

 جنوب جنگلهاي از برداري بهره

اسفند  اهواز

1378 

_________ 

پيشاهنگ   هاي جنگلکاري گونه بررسي 9

 در استان بوشهر

 

اسفند ماه  بوشهر هفته منابع طبيعي گردهمايي * 

1383 

_________ 

بررسي علل ضعف فيزيولوژيک  10

 كوتاه گزشاهي در پارك جنگلي چاه

ي موسسه گردهمايي علم * 

 كشور مراتع و ها جنگل تحقيقات

 _________ 1379 تهران

تعيين دور آبياري مناسب براي كنار،  11

 آكاسيا و اوكاليپتوس در استان بوشهر

گردهمايي علمي موسسه  * 

 كشور مراتع و ها جنگل تحقيقات

 _________ 1380 تهران

در استان  يبررسي اكولوژيک كهور ايران 12

 (Prosopis cineraria)بوشهر 

گردهمايي علمي موسسه  * 

 كشور مراتع و ها جنگل تحقيقات

 _________ 1380 تهران

تعيين دور آبياري مناسب براي كنار،  13

 آكاسيا و اوكاليپتوس در استان بوشهر

گردهمايي علمي انتقال  * 

 هاي تحقيقاتي يافته

 -حسن كازروني 1381 بوشهر

 -فرهاد فخري

 حسيني سيدحسين

معرفي برخي تيپهاي گياهي منطقه  14

زيانبار  عسلويه و نايبند و برخي اثرات

 پارس جنوبي بر آن مجتمع گازي

دومين همايش ملي توسعه  * 

 دانايي محور استان بوشهر

استانداري و 

دانشگاه خليج 

 بوشهر فارس

 همکار 1385

ارزشهاي اكولوژيک كهور ايراني در  15

 Prosopis)جنوب ايران

cineraria) 

 مسئول 1385 بندر عباس كارگاه آموزشي بندرعباس * 

16 Aquifer a coordinate Effort 

in line with Regeneration of 

the Konar- stands (Ziziphus 

spina-Christi) in southern 

Iran 

 * First International 

jujube symposium 

Baoding, 

china 

hebei 

university 

21-25 

sept. 

2008 

 -علي جعفري

 ناصر فرار

17 Ecological investigation of 

Christi- thorn stands 

(Ziziphus spina-Christi) in 

Bushehr Province  

 * First International 

jujube symposium 

Baoding, 

china 

hebei 

university 

21-25 

sept. 

2008 

 كريم جوانشير

 منچهر نميرانيان

 حسن لطفيان



تاثيرخصوصيات فيزيکوشيميايي  18

خاكهاي مختلف بر روي ويژگيهاي 

 كهور 

علوم و مهندسي آبخيزداري  * 

 ايران

دانشگاه علوم 

كشاورزي 

 گرگان

 3و  2

ارديبهشت 

1388 

 همکار

19 The forests of the southern 

Iran 
 * German-Iranian 

Academic Dialoge, 

Scientific lecture 

George 

Agust 

university 

of 

Gotingen, 

Germany 

10 July 

2008 

 -ناصر فرار

 كهزاد سرطاوي

20 Biomass and horizontal 

structure of supervised-

logged-over hill dipterocarp 

forest in Ulu Muda Forest 

Reserve, Kedah, Malaysia 

 * Malaysia 

International 

Biological 

Symposium 
(i-SIMBIOMAS 

2014) 

Universiti 

Putra 

Malaysia, 

Kuala 

Lampur 

12
th

 

Agust 

2014 

 

21 Tree species richness and 

importance value of a 

regenerated hill dipterocarp 

forest, after supervised 

logging 

 * Malaysia 

International 

Biological 

Symposium (i-

SIMBIOMAS 2014) 

Universiti 

Putra 

Malaysia, 

Kuala 

Lampur 

12
th

 

Agust 

2014 

 

 
 

 

 

 

 

 هاي تحقيقاتي يا فني گزارش علمي طرح -8جدول

 دهنده يا كارفرما سفارش نوع طرح عنوان گزارش رديف

اي  توسعه كاربردي بنيادي

 يا فني

 و مراتع ها موسسه تحقيقات جنگل  *  بوشهر هاي پيشاهنگ در استان بررسي جنگلکاري گونه 1

 ها و مراتع موسسه تحقيقات جنگل  *  ليپتوس در استان بوشهراكاي سازگاري و عملکرد پرونانس هاي صنعتي بررس 2

 (Prosopis cineraria)  ايراني رويشگاههاي كهور  اكولوژيک بررسي 3

 بوشهر در استان

 ها و مراتع موسسه تحقيقات جنگل *  

 ها و مراتع ات جنگلموسسه تحقيق  *  بوشهر استان براي كنار، آكاسيا و اوكاليپتوس در مناسب آبياري دور تعيين 4

در  (Tamarix aphyylla) گزشاهي فيزيولوژيک   ضعف علل   بررسي 5

 بوشهر  استان 

 ها و مراتع موسسه تحقيقات جنگل   *

 ها و مراتع موسسه تحقيقات جنگل  *  هاي مانگرو استان بوشهر بررسي جوامع جنگل 6

 شهرداري بوشهر *   بررسي فضاي سبز شهر بوشهر 7

سازمان جهاد كشاروزي   *  هاي آبخيز استان بوشهر بندي حوزه لويتاو 8

 استان بوشهر

وري از سيالب و تغذيه آبخوان شهرستان  مطالعات تکميلي طرح بهره 9

 تنگستان )جلد دوم(

سازمان جهاد كشاروزي  * * 

 استان بوشهر

در ايران و نگارش  (Ziziphus)مطالعه بيوسيستماتيک جنس كنار  10

 راي فلورايرانآن ب

 ها و مراتع موسسه تحقيقات جنگل  * 

ايجاد شبکه قطعات بررسي نيمه دائمي در عرصه جنگل هاي طبيعي  11

 و دست كاشت

 ها و مراتع موسسه تحقيقات جنگل  * 



كيفيت خاك روش بيولوژي و نيترات سازي در خاك و اثرات مواد  12

 شيمايي روي اين فرآيند

و  موسسه استاندارد  * 

 تحقيقات صنعتي ايران

سازمان جهاد كشاورزي  *   مطالعات آبخيزداري و آبخوانداري حوزه باغان در استان بوشهر 13

 استان بوشهر

سازمان جنگلها و مراتع  *   كنترل و ارزيابي دوره اي طرح تعادل دام و مرتع در استان بوشهر 14

 كشور

سازمان مديريت و برنامه  *   اران خرده پا و معيشتيطراحي الگوي خدمات رساني ترويجي به دامد 15

ريزي كشور، دانشگاه 

تهران، و وزارت جهاد 

 كشاورزي

سازمان جهاد كشاورزي  *   مطالعات آبخيزداري و آبخوانداري حوزه جم و ريز در استان بوشهر 16

 استان بوشهر

موسسه تحقيقات علوم   *  د تعيين ارزش غذائي سرشاخه دو گونه درخت كنار در تغذيه گوسفن 17

 دامي كشور

 نامه دانشجويي كارشناسي ارشد يا دكترا راهنمايي يا مشاوره پايان - 9جدول

 تاريخ خانوادگي دانشجو نام و نام نام دانشگاه دوره تحصيلي عنوان رديف

بررسي ارتباط بين تيپهاي جنگلي  1

بادام و كهور كنار با خصوصيات -بنه

 ن بوشهرخاك در جنوب استا

 1381 گردي اسماعيل كوه تهران كارشناسي ارشد

بررسي اكولوژيک  2

 (Capparis spinosa)ليگجي

 در شهرستان دشتستان

 1385 مريم فخري پيام نور تهران كارشناسي ارشد

صبرزرد    اكولوژيک  بررسي  3

 (Aloea vera) در استان بوشهر 

دانشگاه آزاد  كارشناسي ارشد

اسالمي واحد 

 ردبروج

 1385-86 كهزاد سرطاوي

بررسي فلورستيکي عناصر همروكر  4

 شهر بوشهر

بوعلي سينا  كارشناسي ارشد

 همدان

 87 -88 محمد رضا خواجه زاده

بررسي وضعيت گونه هاي دست  5

كاشت كنار، كهور و آكاسيا دردو 

منطقه مختلف جنگلکاري آبخوان 

 بوشهر -اهرم

علوم كشاورزي  كارشناسي ارشد

طبيعي  و منابع

 گرگان

 86-88 اكبر قاسمي

 

 هاي پژوهشي، فناوري و هنري و ... برپايي نمايشگاه - 10جدول

به  همکاران اسامي تاريخ برگزاري نمايشگاه نمايشگاه محل نوع فعاليت رديف

 اولويت ترتيب

 نوع مسئوليت

 پايان شروع

آوري استان  فن و  پژوهش نمايشگاه  1

 بوشهر

دانشگاه خليج 

 وشهرب

 مسئول %30 82آذر 82آذر

آوري استان  فن و  پژوهش نمايشگاه  2

 بوشهر

دانشگاه خليج 

 بوشهر

 مسئول %30 83آذر 83آذر

 مسئول %30 1382 1382 استاندارد-بوشهر نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي 3



 استان بوشهر

 

 

 اندازي آزمايشگاه يا كارگاه برپايي طراحي و راه -11جدول

 ميزان همکاري محل ايجاد اندازي راه يا طراحي   تاريخ اه يا كارگاه آموزشي يا بخش باليني جديدنام آزمايشگ

 %30 بوشهر تحقيقات مركز 1374 اندازي آزمايشگاه منابع طبيعي راه

اندازي و تکميل آزمايشگاه آفات و بيماريهاي  طراحي، راه

 ها و مراتع جنگل

 %30 بوشهر تحقيقات مركز 1381

 %30 بوشهر تحقيقات مركز 1374 ندازي آزمايشگاه دامپزشکيا راه

 %20 بوشهر تحقيقات مركز 1381 دام خرما در تغذيه سرشاخه استفاده از ترويجي آموزشي كارگاه

 %50 بوشهر تحقيقات مركز  ايستگاههاي تابعه و بوشهر تحقيقات مركز تکميل و ايجاد

 %15 بوشهر تحقيقات مركز 1375 نمايشگاه بزرگ تحقيقات تغذيه دام كشور

هاي تحقيقاتي خوراك دام جنوب  اولين گردهمايي علمي يافته

 كشور

 %20 بوشهر تحقيقات مركز 1377

 



 هاي داخل و خارج از دانشگاه و ساير خدمات ها، مراكز تحقيقاتي و امور ستادي وزارت، كميته فعاليت در امور اجرايي دانشگاه -12جدول

فعاليت  براي مدت تاريخ انجام فعاليت مشخصات ابالغ فعاليت محل نوع فعاليت رديف

 6-3بند 

براي  مدت

هاي  فعاليت

بندهاي  به مربوط

بر  8-3و7-3

 حسب ساعت

 امتياز

 تخصصي كميسيون منتخب كميته روز ماه سال تا از تاريخ شماره

كل 

 امتياز

سهم 

 متقاضي

كل 

 امتياز

سهم 

 متقاضي

ش تحقيقات منابع مسئول بخ 1

 طبيعي)بوشهر(

       2 سال1 74 73 12/6/73 1378/24 بوشهر

مركز  و جانشين معاون پژوهشي 2

)بوشهر( و مسئول بخش  تحقيقات

 تحقيقات منابع طبيعي

        سال2 76 74 1/8/74 /ت3084/11 

و   طبيعي  منابع تحقيقات  مركز  سرپرست  3

 استان بوشهر  دام امو ر 

/ 31172/2034 بوشهر

10 

6520/908/10 

27/11/76 

2/7/77 
        سال3 78 76

رييس مركز تحقيقات منبع طبيعي و  4

 امور دام استان بوشهر

        سال5 82 78 3/4/78 6566/505/10 بوشهر

رييس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع  5

 طبيعي استان بوشهر

       6 سال5 89 82 20/5/82 207/10900 بوشهر

     500   10 84 74 1/5/84 10602/10 مركز بوشهر شوراي تحقيقات استان 6

هاي تخصصي شوراي تحقيقات  كميته 7

 استان

     500   10 84 73 1/5/84 10603/10 مركز بوشهر

  سازمان شوراي هماهنگي استان 8

 جهاد

10604/10 1/5/84 76 84 8   250     

استانداري  كميته كشاورزي 9

 ربوشه

1/29015 10/9/77 77 79 2        

استانداري  كميته شيالت و آبزيان 10

 بوشهر

3/23616 18/7/78 78 79 2        

        2 79 78 18/7/78 3/23616استانداري  كميته آب و كشاورزي و منابع طبيعي 11



 بوشهر

        2 84 82 7/8/82 5538/10 بوشهر استانداري سازي مصرف آب كشاورزي كميته بهينه 12

اي  كميته داوران نخستين همايش منطقه 13

 آبخيزداري

        1 80 80 2/11/80 م-/ ه1518 بوشهر

كميته احراز صالحيت و رتبه بندي  14

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع 

 طبيعي

/س ن م 5170 بوشهر

 ب

     ساعت 50   1 29/12/1383 1/1/1383 6/5/1384

سازمان نظام  وزش و تحقيقاتآمكميته  15

 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

/س ن 5971 بوشهر

 ب

     ساعت 50   1 29/12/1383 1/1/1383 6/5/1384

 هماهنگ كننده طرح كنترل و ارزيابي 15

 طرح تعادل دام و مرتع

     ساعت 200      5/5/82 22/6550 بوشهر

     ساعت 250     81 28/4/82 ح ت م/ 2073 بوشهر خدمات علمي طرح آبخوانداري 16

سازمان  مقاله علمي 3داوري  17

مديريت و 

برنامه ريزي 

 استان بوشهر

2234/57/424 26/2/1384           

سازمان جهاد  كميته برنامه ريزي آموزس و تحقيقات 18

سازندگي 

 بوشهر

8514/501/10 28/4/1377           

غلي هيئت مميزه طرح مسير ارتقا ش 19

 كاركنان

سازمان جهاد 

كشاورزي 

 بوشهر

 44047 6/9/1386          

كميته تدوين نقشه جامع علمي استان  20

 بوشهر

استانداري 

 بوشهر

 15686/1/26 31/3/1388          

 



 عنوان طرح های تحقیقاتی اجرا شده یا در دست اجرا -13جدول 

مسئولیت در اجرای  عنوان  ردیف
 طرح

 وضعیت 

 مردود مصوب

  * مجری سه گونه از جنس زیزیفوس در استان بوشهراكولوژیك بررسي برخي از ویژگي های  1

  * مجری بررسي علل ضعف فیزیولوژیك گز شاهي در استان بوشهر  2

  * مجری بررسي اكولوژیك كهور ایراني در استان بوشهر  3

  * مجری آكاسیا در استان بوشهرتعیین دور آبیاری مناسب برای كنار، اوكالیتوس و  4

  * مجری بررسي جنگلكاری گونه های پیشاهنگ در استان بوشهر  5

  * مجری خش سیالب بر آبخوانها استان بوشهر آموزشي پ –ترویجي  –طرح تحقیقاتي  6

  * مجری كنترل و ارزیابي دوره ای طرح تعادل دام و مرتع در استان بوشهر  7

  * مجری پروونانسهای اوكالیتوس در استان بوشهر  آزمایش جنگلكاری 8

  * مجری ژئوتیپ برتر كنار در استان بوشهر  8بررسي سازگاری تعیین میزان عملكرد و خواص كمي و كیفي  9

  * مجری جمع آوری و شناسایي ذخایر ژنتیكي جنگلي استان بوشهر  10

  * همكار نیسم مقاومت به شوری آنها شناسایي مناطق شور گیاهان شور روی و مطالعه مكا 11

  * همكار بیولوژی، دینامیك جمعیت و دشمنان طبیعي مگس میوه كنار در استان بوشهر 12

  * همكار بررسي جوامع جنگلهای حرا در سواحل خلیج فارس  13

  * همكار تحقیقات كاربردی آزمایش جنگلكاری زیتون در استان بوشهر  14

  * همكار م بر روی رشد و تثبیت ازت ارقام یونجه های دیمتأثیر ریزوبیو 15

  * همكار در استان بوشهر (Tecomclla undolata)بررسي خصوصیات اكولوژیكي سمنگ  16

  * همكار بررسي گیاهان تولیدكننده محصوالت فرعي در استان بوشهر 17

ب آلودگیهای ناشي از جنگگ خلگیج   بررسي اثر جنگلكاری گونه های سریع الرشد اوكالیپتوس در جذ 18
 فارس در جنوب كشور

  * مجری

  * همكار جمع آوری و بررسي فون حشرات درختان و درختچه های جنگلي استان بوشهر 19

  * همكار طراحي الگوي خدمات رساني ترويجي به دامداران خرده پا و معيشتي 20

  * همكار گوسفند هيغذسرشاخه دو گونه درخت كنار در ت يارزش غذائ نييتع 21

 تاليف، تدوين و ترجمه كتاب  -14جدول 

 ليتؤمس انتسارات سال عنوان رديف

ویژگیهای اکولوژیکی و جنگل شناسی  1

تنوع ویژگیهای زیستی درختان کنار: در

کنار در ایران و معرفی سایر گونه های 

  Ziziphusجنس 

ات جنگلها و مراتع قیقمؤسسه تح 1387

 کشور
 نويسنده

نهال، جنگل کاری و بهره برداری  دتولی 2

تنوع ویژگیهای زیستی درختان کنار: در

کنار در ایران و معرفی سایر گونه های 

 Ziziphusجنس 

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  1387

 کشور
 نويسنده

ترکیبات شیمیائی، خواص داروئی و  3

کاربرد های طبی، خوراکی و زیست 

گیهای زیستی تنوع ویژمحیطی کنار: در

درختان کنار در ایران و معرفی سایر گونه 

 Ziziphusهای جنس 

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  1387

 کشور
 نويسنده

4 The forest of the southern Iran 2009 نويسنده دانشگاه گوتینگن 

5 Distribution, characteristics and 

economic importance of 

mangrove forests in Iran. In 

Mangrove Ecosystems of Asia 

(pp. 95-126).. 

2014 Springer, New York  نويسنده 

6 Evaluation of Four Plant Species for 

Phytoremediation of Copper-

2014 Academic Press ارهمک 



Contaminated Soil. Soil Remediation 

and Plants Prospects and Challenges, 

147. 

 

 دوره هاي آموزشي -15جدول 

 مدت محل برگزاري خاتمه شروع نام دوره رديف

فناوري اطالعات مهارت هفتم )اطالعات و  1

 ارتباطات(

 ساعت 12 بوشهر 31/3/1384 30/3/1384

 26 بوشهر 25/12/1383 22/12/1383 ،)مهارت پنجم( (Access)پايگاه داده ها  2

عات )مهارت مفاهيم پايه و فن آوري اطال 3

 اول(

 ساعت 12 بوشهر 10/8/1383 9/8/1383

 ساعت 8 بوشهر 27/8/1383 26/8/1383 )مهارت دوم( windowsمديريت فايل  4

 ساعت 26 بوشهر 1/10/1383 28/9/1383 )مهارت سوم( (word)واژه پردازي  5

)مهارت  (Excel)صفحه گسترده ها  6

 چهارم(

 ساعت 26 بوشهر 14/11/1383 11/11/1383

 ساعت 20 بوشهر 10/3/1384 8/3/1384 فناوري اطالعات )ارائه مطالب( 7

آشنائي با قوانين و مقررات اداري و  8

 استخدامي وزارت جهاد كشاورزي

 ساعت 6 تهران 1/3/1387 1/3/1387

بررسي پيامدهاي كاشت و توسعه كهور  9

 پاكستاني 

 ساعت 16 بندر عباس 25/10/1385 24/10/1385

 ساعت 8 كرج 31/4/1385 31/4/1385 توليد نهال درختان مثمر 10

11 Transparency International - 
Malaysia 

09/11/2012 09/11/2012 Grand Dorsett 

Subang Hotel, 

Malaysia 

 ساعت 4

12 EndNote X5 Workshop 25/09/2013 25/09/2013 ساعت 4 دانشگاه پوتراي مالزي 

13 Presenting  Research  at 

Conferences 
 ساعت 3 دانشگاه پوتراي مالزي 20/04/2014 20/04/2014

14 How to Write a  Research Article 22/10/2012 22/10/2012 ساعت4 دانشگاه پوتراي مالزي 

15 Practical Guide to Write a PhD 

Thesis 
 ساعت4 دانشگاه پوتراي مالزي 28/11/2012 28/11/2012

16 Research and Writing Workshop 18/11/2012 18/11/2012 Sime Darby 

Convention 

Centre, Kuala 

Lumpur 

 ساعت 5

17 Dt-Search: Desktop Training  &  

Quick Start Guide 
 ساعت 3 دانشگاه پوتراي مالزي 05/10/2012 05/10/2013

18 Avoiding Plagiarism 2011 2011 ساعت 3 دانشگاه پوتراي مالزي 

 

 



 تقدير نامه ها 16جدول 

 تاريخ شماره مرجع تقدير كننده عنوان رديف

سازمان جهاد سازندگي  محقق نمونه 1

 استان بوشهر

 1373 

سازمان جهاد  محقق نمونه 2

 كشاورزي استان بوشهر

1/266/6702 6/10/1389 

 


