
ر     گرمسا1332تاریخ و محل تولد: هاشم کنشلو:خانوادگینام و نام

گرمسار10شماره و محل صدور شناسنامه:عبدوالوهاب  نام پدر:

021،44787289نمابر: 35استادیار پایه مرتبه علمی: 

انشهر، موسسه تحقیقات جنگلهاومراتعک، پیکرج،تهراناتوبان15یلومتر ک،تهرانآدرس محل کار:

hkeneshlo@yahoo.com: پست الکترونیکی021-44787282-086تلفن:

تحصیالت:

1355کارشناس منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی ، فارغ التحصیل 

1369دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی ، فارغ التحصیل ارشد مرتع ، یکارشناس

1375دانشکده منابع طبیعی، فارغ التحصیل دکتري (آموزشی)، دانشگاه تربیت مدرس، 

:هاي تخصصیدوره

1368مدیریت مرتع، کشور نیوزیلند، وزارت کشاورزي و شیالت، خرداد و تیر 

سوابق شغلی و تجربی  

)1361-1360(اداره کشاورزي  ایرانشهرترویجکارشناس

)1362-1361(کشاورزي بمپور ایرانشهررئیس مرکز خدمات 

)1366-1362(مسئول واحد زراعت و مرتع کمیته کشاورزي جهاد

)1371-1366(مسئول تحقیقات مرتع مرکز تحقیقات کشاورزي جهاد



)1371-1370(رییس دبیرخانه شورایعالی تحقیقات جهاد

)1373-1371(رییس دبیرخانه هیات ممیزه وارزشیابی هیات علمی

)1396-1384(رئیس گروه تحقیقات جنگلکاري و ژنتیک جنگل

)1395-1393(معاون بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تشویقات و جوایز علمی:

از ریاست موسسه تحقیقات به مناسبت برگزیده 1391دریافت لوح سپاس در هفته پژوهش سال -1
شدن پژوهشگر برتر

پاس قدردانی از خدمات ارزنده و به1395از ریاست موسسه تحقیقات در سال دریافت لوح سپاس-2
چاپ کتاب جنگلکاري در مناطق خشک

دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مناسبت تالیف کتاب جنگلکاري در مناطق -3
ایران.جلد سوم  و برگزیده شدن در سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوري اسالمی-خشک

دریافت لوح تقدیر از ریاست موسسه تاحقیقات جنگلها و مراتع کشور به پاس تدوین مطالعات -4
.کانون هاي ریزگرد خوزستان

آموزش و ترویج کشاورزي به -دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات-5
ره ست و چهارمین دوجلد دوم در بی–مناسبت برگزیده شدن کتاب جنگلکاري در مناطق خشک 

آموزش و ترویج -هیات داوران ستاد هفته کتاب سازمان تحقیقات-1395هفته کتاب  سال 

طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته

)1369-مقایسه کشت مخلوط و تک کشتی چند گونه مرتعی (پروژه کارشناسی ارشد-1
.1374خاتمه -نظام بهره برداري از مراتع-2
.1374خاتمه -گونه آتریپلکس گري فی تی در سمنانبررسی ات اکولوژي -3
.1383خاتمه -احیاء اکوسیستم هاي جنگلی خسارت دیده در اثر جنگ خلیج فارس-4



.1381خاتمه -تاثیر روشهاي مختلف هرس بر شادابی گونه کاج تهران-5
.1381خاتمه -بهینه سازي تحقیقات (ایستگاه هاي تحقیقاتی منابع طبیعی)-6
.1385خاتمه -کاري پیشاهنگ سواحل جنوب کشورجنگلطرح ملی -7
-آکاسیا سالیسینا و سمر در ایستگاه آبخوان دهلران-هاي کنار تعیین دور آبیاري مناسب براي گونه-8

1385
.1387-طرح ملی جنگلکاري پیشاهنگ کشور(خودکفایی مواد سلولزي)-9

.1387خاتمه -مازندران-زیر طرح جنگلکاري پیشاهنگ کشور-10
.1389خاتمه -ملی جنگلکاري پیشاهنگ کشور(فاز تکمیلی)طرح -11
.1389-مازندران فاز تکمیلی)-زیر طرح ملی جنگلکاري پیشاهنگ-12
هاي احیاء  رویشگاه و پیر و کلیر و  بررسی شیوه-هاي گازرخطرح ملی آت اکولوژي گونه-13

.1389خاتمه -جنگلکاري   گازرخ
.1389مه خات-جنگل کاري و احیاء رویشگاه گازرخ-14
.1390-بررسی  تهیه و تنظیم وضعیت فعلی ذخائر جنگلهاي ایران-15
توانمندي ژنتیکی و ارزیابی جمعیتهاي موجود گز روغنی در جهت تولید انبوه نهال از پایه هاي برتر و -16

.1392خاتمه -هاي آن در کشورگسترش رویشگاه
.1394-خاتمه-طرح ملی جنگلکاري پیشاهنگ کشور(فاز دوم)-17
.1394خاتمه -سایت مازندران (فاز دوم)-طرح جنگلکاري پیشاهنگ کشور-18
.1395خاتمه -تعیین تکنیکهاي مختلف ذخیره نزوالت و کشت دیم گونه هاي جنگلی-19
بررسی سازگاري و استقرار گونه هاي درختی غیر مثمر با استفاده از فاضالب و توانمندي گونه هاي -20

.1395-ینمختلف در ترسیب کربن و فلزات سنگ
االیی و گیاه پ-تکثیر و ازدیاد -فنولوژي-قابلیت تولید بیودیزل-طرح جامع بررسی سازگاري-21

.1396-مقاومت به شوري گیاه جتروفا
.1395خاتمه -طرح ملی بررسی سازگاري گیاه جتروفا در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري-22
.1395خاتمه -ایرانشهر–مه گرمسیري بررسی سازگاري گیاه جتروفا در مناطق گرمسیري و نی-23
مه خات-هاي اکالیپتوس در دوره هاي بهره برداري کوتاه مدت (همکار)بررسی عملکرد برخی گونه-24

1393.



.1393خاتمه -هاي سوزنی برگ در شهرستان ساوه (همکار)آزمایش سازگاري گونه-25
.1395خاتمه -دیمزارها...(همکار)ارزیابی توان تولید مخلوط آویشن و اسپرس در -26
.1393خاتمه -تکثیر پایه هاي برتر گزروغنی از طریق ریزازدیادي (همکار)-27
.1396خاتمه -بررسی فنولوژي گونه جتروفا در ایران-28

انتشارات علمی

کتب منتشر شده-الف

احیاء مراتع.وکاربرد آنها درC3,C4,CAMخصوصیات اکوفیزیولوژیکی گیاهان نام کتاب : -1
نویسنده: هاشم کنشلو

1377سال انتشار: 
180شماره انتشار: 

انتشارات : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نگرشی بر سیماي منابع طبیعی سواحل جنوب کشورنام کتاب : -2
نویسنده: هاشم کنشلو

1377سال انتشار: 
188شماره انتشار: 

انتشارات : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نابع هاي پژوهشی در عرصه هاي ماستعدادها و الویت-سیماي طبیعی–نام کتاب : سیستان و بلوچستان -3
طبیعی

ینیمیرحس-فیاض-کنشلو-مظفریان-سندگل-میربادین-رهبر-مداح عارفی-نویسنده: درویش
1378شار: سال انت



185شماره انتشار: 
انتشارات : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نام کتاب : جنگلکاري در مناطق خشک (جلد اول)-4
نویسنده: هاشم کنشلو

1380سال انتشار: 
263شماره انتشار: 

انتشارات : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نام کتاب : تنوع گیاهی ایران-5
مسعود -بهنام حمزه-یونس عصري-مصطفی اسدي-عادل جلیلی-محمد حسن عصارهنویسنده: 

فاطمه سفیدکن-هاشم کنشلو-محمد فتاحی-علیرضا میربادین-شکویی
1384سال انتشار: 

366شماره انتشار: 
انتشارات : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

یراننام کتاب : راهبرد تامین پایدار مواد لیگنوسلولزي ا-6
-لمیمع-نوربخش-حبیبی–فخریان -هاشم کنشلو-حسینخانی-عراقی-جلیلی عادل نویسنده: 

عباس عظیمی
1386سال انتشار: 

386شماره انتشار: 
انتشارات : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نام کتاب : -7
علیزاده-رفیعی-درویش-حقانی-منیري-ابراهیمی-هاشم کنشلو-عطاء اهللا رضایینویسنده: 

1387سال انتشار: 



شماره انتشار: 
پونهانتشارات : 

توراني)--)۲نام کتاب : -8

هاشم کنشلونویسنده: 

1394سال انتشار: 
469شماره انتشار: 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورانتشارات : 
1395آموزش و ترویج کشاورزي  بعنوان کتاب برتر سال -برگزیده هیات داوران ستاد هفته کتاب سازمان تحقیقات

-نام کتاب : -9

هاشم کنشلونویسنده: 

1394سال انتشار: 
470شماره انتشار: 

انتشارات : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوري اسالمی ایران1396برگزیده کتاب سال 
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نقش جنگلکاري در احیاء اکوسیستمهاي جنگلی آسیب دیده از جنگ .  1390،ع.،ه. و اقتصادي،کنشلو.16
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از رویشگاهاي مختلف در استان سیستان و بلوچستان. Moringa peregrineاسیدهاي چرب روغن بذر 
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اولین همایش ملی گیاهان ،1392اکولوژي گونه گزروغنی در ایران. همدان . آت1392هاشم،،کنشلو.27
ص.14،دارویی و کشاورزي پایدار



اولین همایش ملی ،1392. فنولوژي و انرژي گرمایی مورد نیاز در درختچه پیر. همدان 1392،ه.،کنشلو.28
ص.10،گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار

اولین همایش ملی ،1392هاي ذخیره رطوبت در جنگلکاري دیم. همدان . کارایی شیوه1392،ه.،کنشلو.29
ص. 12،گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار
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باحث نوین در علوم باغبانی.همایش م،1392دیم در جنوب شرق کشور. جهرم 

. مقایسه روشهاي مختلف حفظ رطوبت 1393،. هاشم کنشلو غالمرضا دمی زاده محمد یوسف آچاك.32
.89-82): 1(22،در کشت دیم گونه گازرخ. جنگل و صنوبر

(GDD). بررسی و تعیین انرژي گرماي 1393،هاشم کنشلو غالمرضا دمی زاده محمد یوسف آچاك.33

.153-141): 2(6،جنگل ایرانمراحل فنولوژي کلیر در ایران. 
پراکنش . ارتباط1393،محمد یوسف آچاك،خسرو ثاقب طالبی،هاشم کنشلو،غالمرضا دمی زاده.34

،رویشگاه هاي کلیر با مشخصه هاي فیزیکی و شیمیایی خاك در جنوب ایران. جنگل و صنوبرایران
22)2 :(237-248.

پیر و کلیر با شرایط ،. ارتباط پراکنش رویشگاههاي گازرخ1394،غالمرضا دمی زاده،هاشم کنشلو.35
.442-429): 2(68،ادافیکی به روش آنالیز تطابق کانونیک. جنگل و فراورده هاي چوب

بررسی استقرار دو پروونانس از آبیس در شمال ،سیدرضا مصطفی نژاد،هاشم کنشلو،علی اقتصادي.36
.272-264): 2(29،کشور. پژوهشهاي گیاهی

. مقایسه بازده و ترکیبهاي اسانس اندامهاي مختلف 1393،هاشم کنشلو،فاطمه سفیدکن،فاطمه کنشلو.37
اولین همایش الکترونیکی یافته هاي نوین در محیط زیست و اکوسیستم هاي کشاورزي بابونه شیرازي.  

صفحه10،
درختچه پیر در بلوچستان GDD. بررسی فنولوژي و تعیین 1394،محمد یوسف آچاك،هاشم کنشلو.38

.607،616): 3(28،ایران. مجله زیست شناسی
،. بررسی آت اکولوژي گونه توج در ایران. مرتع و بیابان1394،محمد یوسف آچاك،هاشم کنشلو.39

31)2:(87-99.
moringa. بررسی تقویم حیاتی گزروغن1394،غالمرضا دمی زاده،محمدیوسف آچاك،هاشم کنشلو.40

peregrine(Forssk) Flori.)( .31،گیاهان دارویی و معطر ایرانتحقیقات در ناحیه جنوبشرق ایران)2 :(
235-247.



دیم. جنگلکاريدرتراکاتمالرطوبتجاذبپلیمر. کارایی1394،غالمرضا دمی زاده،هاشم کنشلو.41
.328-317: 3،مجله جنگل ایران

ژنوتیپ و تنظیم کننده ،. اثر محیط کشت1394،هاشم کنشلو،طیبه سهیال نراقی،لیال میرجانی،میترا امام .42
،هاي رشد گیاهی بر ریزازدیادي گیاه جتروفا. تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

23)2 :(182-191.
. معرفی گونه برتر براي جنگلکاري پیشاهنگ در اراضی جلگه 1394،هاشم کنشلو،بیت اهللا امان زاده .43

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط ،1394اي با خاکهاي هیدرومورفی گیالن. اسفند 
زیست. 

. بررسی کمی و کیفی اسانس نه 1394،محمدعلی علیزاده،هاشم کنشلو،فاطمه سفیدکن،فاطمه کنشلو.44
.738-731): 4(47،. علوم باغبانی ایرانAnthemis pseudocotulaاکسشن کشت شده 

. مقایسه بازده و ترکیب هاي 1395،محمد علی علیزاده،هاشم کنشلو،فاطمه سفیدکن،فاطمه کنشلو.45
. گیاهان دارویی و .pseudocotulaAساقه و سرشاخه گلدار.،گل،اسانس اندامهاي مختلف (برگ

.458-450): 2(32،معطر ایران
. بررسی کمی و کیفی اسانس 1396،محمدعلی علیزادهوهاشم کنشلو،فاطمه سفیدکن،فاطمه کنشلو.46

-941): 6(33،. گیاهان دارویی و معطر ایرانAnthemis hausskenechtiiهشت جمعیت کاشته شده 
949.

.53-48: 1،. مجله طبیعت ایرانگنجینه اي پنهان در دل سنگ،. گازرخ1395،هاشم کنشلو.47
ی (زیست شناس. علل پراکنش گونه گازرخ در جنوب ایران. مجله پژوهشهاي گیاهی1395،هاشم کنشلو.48

.190-180): 1(29،ایران)
. 1396،مجید حسنی و پژمان پرهیزگار،مصطفی خوشنویس،هاشم کنشلو،محمد حسن صادق زاده.49

): 4(5،حقیقات جنگل و صنوبر ایرانتاثیر شیوه هاي مختلف ذخیره رطوبت در جنگلکاري با نهال ارس. ت
622-633.

. برنامه ریزي 1396،آزاده گوهردوست،هاشم کنشلو،فرهاد خاکساریان،محمدفیاض،حمیدرضا عباسی.50
تثبیت کانون گردوغبار جنوبشرق اهواز. چهارمین همایش فرسایش بادي و طوفانهاي گردوغبار.

. پوشش گیاهی کانون هاي گردوغبار در خوزستان. 1397،محمد فیاض،هاشم کنشلو،مهري دیناروند.51
.43-32):3(3،نشریه طبیعت ایران

هاي رویشی گونه هاي چوبی آبیاري شده با پساب . ویژگی1397،م.،ه. و سلطانی،کنشلو،م.،هادي راد.52
.251-240): 2(26،در شرایط اقلیمی خشک (مطالعه موردي: شهر یزد). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران



. اثر شیوه هاي جمع آوري 1397،ح.،ج. و ساهور،ملک زهی،ه.،درودي،ه. ،کنشلو،م.ي.،آچاك.53
Salvadora oleiodes)رواناب و ذخیره رطوبت بر رشد و زنده مانی نهالهاي پیر  Decne.) در جنوب

.69-60): 1(26،شرق جازموریان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

آموزشیفعالیتهاي 

دانشگاهمقطع تحصیلینام درسردیف
آزاد ساوهدانشگاه لیسانسمرتعداري1
آزاد ساوهدانشگاه لیسانساکولوژي2
مرکز آموزش عالی امام خمینی فوق لیسانساکولوژي جنگل 3
مرکز آموزش عالی امام خمینی فوق لیسانسجنگلکاري در مناطق خشک 4
مرکز آموزش قملیسانسجنگلکاري5

مرکز آموزش کالك
مرکز آموزش کالكلیسانسارزیابی مراتعآنالیز و 6
مرکز آموزش کالكلیسانساحیاء مناطق خشک 7

راهنمایی و مشاوره پروژه هاي دانشجویی کارشناسی ارشد

حمیدرضا .1375،ارزیابی توان سرزمین (اراضی جنوب تهران) و برنامه ریزي جهت جنگلکاري.1
استاد مشاور.،دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد،عباسی

دانشگاه ،کارشناسی ارشد،عسگر علیزاده.1376،بررسی پوشش گیاهی دامنۀ جنوبی تفتان .2
.استاد مشاور،بلوچستان

،کارشناسی ارشد،غالمحسین کروژدهی.1376،تفتانشمالیبررسی پوشش گیاهی دامنۀ .3
.استاد مشاور،دانشگاه بلوچستان

کارشناسی ارشد ،گوداسیاییمجید. آقاي1380،صوصیات رویشگاهی گونه کهور ایرانیخ.4
مشاوراستاد ،1380،مرکز آموزش عالی امام خمینی،

) در Moringa peregerinaشناختی فردي گونه گز روغن (هاي بوممطالعه برخی از ویژگی.5
استاد مشاور.،دانشگاه زابل،ساهور. آقاي 1394،بند شهرستان سربازمنطقه بگا



سخنرانیهاي علمی و تحقیقاتی در گردهمائیهاي داخلی و خارجی

محل برگزاريتاریخموضوع سخنرانیردیف

انتخاب گونه در روشهاي اصالح و احیاء 1
منابع طبیعی 

اداره کل منابع طبیعی 1372
سمنان

دانشگاه ورامین1378شرایط انتخاب گونه در جنگلکاري2

یر و ÷،آت اکولوژي گونه هاي گازرخ 3
کلیر و جنگلکاري و احیاأ رویشگاه گازرخ 

موسسه تحقیقات جنگلها و 1393
مراتع کشور

نگاهی به نتایج تحقیقات منابع طبیعی در 4
سندي –ناحیه صحاري 

اداره کل منابع طبیعی 1394
سیستان و بلوچستان

ذخیره نزوالت و کشتتکنیکهاي مختلف 5
دیم گونه هاي جنگلی

موسسه تحقیقات جنگلها و 1397
مراتع کشور

و علمیفعالیت هاي مطالعاتیسایر

کارفرمامجرياستانسالعنوانردیف
مطالعات جهاداستانداريسیستان و بلوچستان1369مطالعه پوشش گیاهی حوزه تهالب1
مطالعات جهاداستانداريتهران1370پوشش گیاهی حوزه آبخیز دماوند2
دانشکده منابع طبیعیآبخیرداريقم1370مطالعه پوشش گیاهی حوض سلطان3
جهاد سازندگیمطالعات جهادسمنان1377وشش گیاهی حوزه دامغانمطالعه پ4

بوشهر1378پوشش گیاهی حوزه آبخیز عسلویهمطالعه 5
جهاد 

تحقیقات
شرکت نفت



سیستان و بلوچستان1380رودخانه سربازاراضی حاشیهساماندهی6
جهاد 

تحقیقات
وزارت نیرو

بوشهر1380مطالعه پوشش گیاهی حوزه رودخانه مند7
جهاد 

تحقیقات
مرکز تحقیقات 

بوشهر

تهران1380پوشش گیاهی حوزه روخانه کن و ردآورد8
جهاد 

تحقیقات
شهرداري تهران

گرگان1381بررسی علل سیل گرگان 9
وزارت جهاد 

سازندگی
استانداري

بوشهر1381مطالعه پوشش گیاهی دشتهاي کناري مند10
جهاد 

تحقیقات
مرکز تحقیقات 

بوشهر

11
بررسی پوشش گیاهی پارك چیتگرو و 

مونیتورینگ 
تهران1381

جهاد 
تحقیقات

شهرداري تهران

12
تاثیر هرس بر رشد و شادابی درختان کاج 

تهران 
تهران1381

جهاد 
تحقیقات

شهرداري تهران

تهران221382متر منطقه 1400،1800طرح درختکاري 13
جهاد 

تحقیقات
شهرداري تهران

14
مطالعه پوشش گیاهی وجنگلکاري 

شهر تهران5ارتفاعات منطقه 
تهران1382

جهاد 
تحقیقات

شهرداري تهران

15
مطالعه پوشش گیاهی ارتفاعات جنوبی شهر 

مشهد و طراحی درختکاري حاشیه اتوبان 
جنوب مشهد

شهرداري مشهدتوسعه پایدارخراسان1383

شهرداري مشهدتوسعه پایدارخراسان1383حوض مشهد7طراحی جنگلکاري 16
شهرداري بوشهرتوسعه پایداربوشهر1383طراحی پارك شغاب در بوشهر17

18
مطالعه پوشش گیاهی پارك لتمال کن 

غنی سازي پوشش گیاهی پاركو
تهران1384

جهاد 
تحقیقات

شهرداري تهران

19
مطالعه پوشش پارك سرخه حصار

و جایگزینی گونه هاي گیاهی مناسب
شهرداري تهرانتوسعه پایدارتهران1384

پردیسانخوزستان1384مطالعه پوشش گیاهی حوزه رامشیر20
جهاد کشاورزي 

خوزستان



21
گیاهی کوهستان پارك سمنان مطالعه پوشش

و طراحی فضاي سبز پارك
شهرداري سمنانتوسعه پایدارسمنان1384

22
مطالعه وطراحی فضاي سبز  پارك بانوان 

سمنان
شهرداري سمنانتوسعه پایدارسمنان1384

23
مطالعه پوشش گیاهی بوستان جنگلی 

گلستان منطقه دو شهرداري تهران
تهران1384

جهاد 
تحقیقات

شهرداري تهران

24
مطالعات کنترل و بهره برداري از سیالب

حومه ماهشهر(پوشش گیاهی)
آب عمران خوزستان1384

پردیسان
سازمان جهاد کشاورزي 

استان خوزستان

25
مطالعه و طراحی فضاي سبز پادگان سپاه 

(ورد آورد تهران)
سپاه پاسدارانکوشا پایدارتهران 1385

26
گیاهی و جنگلکاري  حوزه مطالعه پوشش

2آبخیزمنطقه
تهران1385

جهاد 
تحقیقات

شهرداري تهران

27
مطالعه پوشش گیاهی فضاي سبز عباس آباد 

تهران
شهرداري تهرانچغازنبیلتهران1386

28
طراحی فضاي سبز پارك عباس آباد 

تهران(آب و آتش)
شهرداري تهرانچغازنبیلتهران1386

29
طراحی فضاي سبز مجتمع مسکونی 

مسجد سلیمانشهرستان 
مسکن و شهرسازيچغازنبیلخوزستان1387

30
مطالعه پوشش پارك المهدي و طراحی 

فضاي سبز
تهرانشهرداريمحیط پایدارتهران1387

31
مطالعات پوشش گیاهی حوضه سد کالن 

مالیر
سازمان آب ................همدان1388

32
مطالعه پوشش گیاهی حاشیه رودخانه کرج 

و پارك چمران
شهرداري کرجچغازنبیلکرج1389

33
مطالعه پوشش و طراحی فضاي سبز پارك 

ویسیه کرج
شهرداري کرجچغازنبیلکرج1391

مجموعه گهر زمین............کرمان1396طرح جامع فضاي سبز گهر زمین34

35
توسعه فضاي طرح مطالعات درختکاري و 

سبز
............کرمان1396

شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر 



36

اجرایی مقابله با پدیده ،طرح جامع مطالعاتی
گردوغبار در کانونهاي داخلی خوزستان 

(مطالعه پوشش گیاهی و سنتز)
خوزستان1397

موسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع 

وزارت جهادکشاورزي

37
،محور گردشگري شاهرودساماندهی 

جنگل ابر (منابع طبیعی و پوشش ،بسطام
گیاهی) 

چغازنبیلشاهرود1396

سازمان میراث 
فرهنگی و صنایع 

دستی و گردشگري 
سمنان

1398خرداد –کنشلو 


