آضٌایی با ضرکت زیست پایص
ؽزوت سیغت پبیؼ ثب تىیِ ثز ترقـ ٍ عبثمِ پضٍّؾی-حفبظتی چٌسیي عبلِ زر سهیٌِ تٌَع سیغتی ٍ حیبت ٍحؼ زر عبل  8811ثب
ؽوبرُ ثجت  81888فعبلیت ذَز را آغبس ًوَزُ اعت .حیطِ فعبلیت ؽزوت سیغت پبیؼ زر سهیٌِ آهَسػ ٍ فزٌّگ عبسی سیغت
هحیطی ،تحلیل سیغتی گًَِ ّبی جبًَری ،چؾن اًساس ٍ پبرن ّبی طجیعی ٍ هلی ،هٌبطك حفبظت ؽسُ ،اوَتَریغن ،ولیِ اهَر هزتجط ثب
هطبلعِ پضٍّؾی ذسهبت هٌْسعی سیغت هحیطی ٍ … هی ثبؽس.
ذط هؾی ؽزوت ووه ثِ حفبظت اس هحیط سیغت وؾَر ثِ ذقَؿ تٌَع سیغتی ٍ حیبت ٍحؼ آى هی ثبؽس وِ ایي همقَز ثب اًجبم
پضٍّؼ ّبی وبرثززی ٍ زلیك ،ارائِ راّىبری ّبی هٌبعت ٍ آهَسػ ٍ فزٌّگ عبسی لبثل زعتیبثی اعت.
ّسف ؽزوت اًجبم فعبلیت ّبی آهَسؽی ،پضٍّؾی ٍ فزٌّگی زر راعتبی حفبظت ٍ حزاعت ثْتز اس تٌَع سیغتی ٍ حیبت ٍحؼ وؾَر
هی ثبؽس .زر ایي راُ ثب ثْزُ گیزی اس ترقـ ،زاًؼ فٌی ،تجزثِ وبهل ٍ زرن وبرؽٌبعی زلیك اس ؽزایط هَجَز ععی زر ارائِ ثْتزیي
ذسهبت را زارین.

فْرست خذهات


آهَزش ّای هرتبط با تٌَع زیستی ٍ حیات ٍحص برای ادارات ،سازهاى ّا ،اًجوي ّا ،گرٍُ ّای طبیعت گردی ،عوَم
هردم ٍ…



آهَزش ّای تخصصی در زهیٌِ پرًذگاى ضکاری برای ادارات حفاظت هحیط زیست ٍ هتخصصیي



اًجام هطالعات پصٍّص هحَر حیات ٍحص ٍ پرًذگاى ضکاری



داهپسضکی



عکاسی طبیعت ٍ حیات ٍحص



برگساری کارگاُ ّای عکاسی حیات ٍحص



کلیِ خذهات آزهایطگاّی هرتبط با حیات ٍحص



هذلسازی



هطالعات هرتبط با هٌاطق تحت هذیریت سازهاى حفاظت هحیط زیست



ضٌاسایی گًَِ ّای جاًَری(فَى) هٌاطق حفاظت ضذُ کطَر



آهَزضْای هرتبط هلی ٍ فراهلی



هطاٍرُ در خصَظ فعالیت ّای زیست هحیطی هرتبط با تٌَع زیستی



برگساری کارگاُ ّای ضٌاخت حیات ٍحص ٍ فرٌّگ سازی تعاهل با جاًذاراى برای جَاهع هحلی

گسیذُ سَابق پصٍّطی اجرایی
طزح ّبی هلی ٍ هٌطمِ ای


هسیز فٌی طزح حفبظت ٍ ثْزُ ثززاری تبالة ثیي الوللی چغبذَر



پزٍصُ هٌطمِ ًوًَِ گززؽگزی عبفبری پبرن لزعتبى



تْیِ وٌٌسُ طزح جبهع عبفبری پبرن لزعتبى



هسیز هطبلعبت سیغت هحیطی طزح لزق اذتقبفی ذبرٍ ارزعتبى



هجزی پزٍصُ تعییي پزاوٌؼ ،سیغتگبُ ّب ،زاالى ّبی عجَر ٍ هحل ّبی زارای تعبرك ذزط لَُْ ای )(Ursus arctosزر اعتبى
چْبرهحبل ٍ ثرتیبری



هجزی پزٍصُ هطبلعبت جوعیت ؽٌبعی ٍ ظزفیت ثزز گًَِ ّبی ول ٍ ثش ) ٍ(Capra aegagrusلَچ ٍ هیؼ )(Ovis orientalis
جْت تعییي هیشاى ثززاؽت زر هٌبطك حفبظت ؽسُ اعتبى یشز



زٍرثیي گذاری زر پبرن ّبی هلی ،پٌبّگبُ ّبی حیبت ٍحؼ ٍ هٌبطك حفبظت ؽسُ ٍ ؽٌبعبیی گًَِ ّبی جبًَری هرتلف زر اعتبى
ّبی اففْبى ،چْبرهحبل ٍ ثرتیبری ،فبرط ٍ…

ؽزوت ّب ٍ هَعغبت ّوىبر


ّوىبر ؽزوت هٌْسعیي هؾبٍر ثَم پبیؼ اففْبى



ّوىبر ؽزوت ٍ هَعغِ تحمیمبتی ٍ هؾبٍرُ سیغتجبى



ّوىبر ؽزوت ٍ هَعغِ تحمیمبتی ٍ هؾبٍرُ سایٌسُ پبالة



ّوىبر ؽزوت ٍ هَعغِ تحمیمبتی ٍ هؾبٍرُ طلَع عجش ایغبتیظ



ّوىبر هَعغبت تحمیمبتی ٍ ؽزوتْبی هؾبٍرُ ؽْزن علوی ٍ تحمیمبتی ؽید ثْبیی اففْبى



ّوىبر ؽزوت ٍ هَعغِ تحمیمبتی ًمؼ جْبى هجٌب



ّوىبر ؽزوت ٍ هَعغِ تحمیمبتی ٍ هؾبٍرُ اللین عجش آریب



ّوىبر ؽزوت ٍ هَعغِ تحمیمبتی ّفت اللین

وبرگبُ ّبی آهَسؽی ثزگشار ؽسُ


ثزگشاری وبرگبُ ّبی آهَسؽی تحت عٌَاى آؽٌبیی ٍ تیوبر پزًسگبى ؽىبری طی چٌسیي زٍرُ زر ازارات حفبظت هحیط سیغت اعتبى
ّبی هرتلف وؾَر هبًٌس اففْبى ،الجزس ،ثَؽْز ،چْبرهحبل ٍ ثرتیبری ،ذزاعبى جٌَثی ،ذزاعبى رضَی ،فبرط ،لن ،وْگیلَیِ ٍ
ثَیزاحوس ،هزوشیّ ،زهشگبىّ ،وساى ،یشز ٍ پبرن هلی گلغتبى

ًوًَِ پرٍشُ ّا


طزح حفبظت ٍ ثْزُ ثززاری تبالة ثیي الوللی چغبذَر



پزٍصُ هٌطمِ ًوًَِ گززؽگزی عبفبری پبرن لزعتبى



طزح جبهع عبفبری پبرن لزعتبى



طزح لزق اذتقبفی ذبرٍ ارزعتبى



پزٍصُ تعییي پزاوٌؼ ،زاالى ّبی عجَر ٍ هحل ّبی زارای تعبرك ذزط لَُْ ای )(Ursus arctosزر اعتبى چْبرهحبل ٍ ثرتیبری



پزٍصُ هطبلعبت جوعیت ؽٌبعی ٍ ظزفیت ثزز گًَِ ّبی ول ٍ ثش ) ٍ(Capra aegagrusلَچ ٍ هیؼ )(Ovis orientalisجْت
تعییي هیشاى ثززاؽت زر هٌبطك حفبظت ؽسُ اعتبى یشز

آؽٌبیی ثب هسیزعبهل
زوتز غالهزضب ویبهزسی
هتَلذ  52اردیبْطت 2525
هحل تَلذ  :اصفْاى
سَابق تحصیلی
دیپلن علَم تجربی :اصفْاى ،فَالدضْر2536 ،
دکترای داهپسضکی :داًطگاُ آزاد اسالهی2545 ،

عَاثك علوی
–ًَؽتي همبالت ترققی زر رٍسًبهِ ّبی هرتلف زاذلی اسجولِ اففْبى سیجب ،جبم جن تْزاى ،هجلِ ؽىبر ٍ طجیعت ٍ…
–ًَؽتي همبالت ذبرجی ؽبّیي پؾت گززى عزخ  NewsLetterزرIAF
–ّوىبری ثب ثرؼ حفبظت اس پزًسگبى ؽىبریIAF
–گذراًسى زٍرُ ٍ وبرگبُ زر ثیوبرعتبى ؽبّیي زر اهبرات هتحسُ عزثی – زثی
– ؽزوت زر ًوبیؾگبّْب ٍ فغتیَالْب ٍ وٌفزاًغْبی ذبرجی زر راثطِ ثب تىثیز ٍ پزٍرػ ٍ حفبظت پزًسگبى ؽىبری
– ووه زر ًگْساری ٍ تیوبر پزًسگبى ؽىبری زر طَل زٍرُ زاًؾگبُ ٍ ولیٌیه زاهپشؽىی ؽْزوزز زر هست تحقیل
–ایجبز وبًبل تلگزاهی حفبظت ٍ آؽٌبیی ثب پزًسگبى ؽىبری جْت فزٌّگ عبسی ٍ آهَسػ
–هطبلعِ ٍ تحمیك ٍ وبرهیساًی ثز رٍی ؽبّیي پؾت گززى عزخ ٍ ثبالثبى زر هست  81عبل زر اعتبى اففْبى

عَاثك وبری
–ثزگشاری والط ٍ وبرگبُ آهَسؽی تحت عٌَاى آؽٌبیی ٍ تیوبر پزًسگبى ؽىبری ثزای ازارات حفبظت هحیط سیغت اعتبًْبی یشز،
اففْبى ،هزوشی ،لن ،چْبرهحبل ٍ ثرتیبری ،وْگیلَیِ ٍ ثَیز احوس ،ثَؽْز ،فبرط ٍ ثیؼ اس ًیوی اس اعتبى ھای وؾَر
– ّوىبری زر طَل هست چٌسیي عبل ثب ازارُ حفبظت هحیط سیغت اعتبى اففْبى ٍ اعتبًْبی هجبٍر زرراثطِ ثب ًگْساری ٍ آهَسؽْبی
السم جْت رّبعبسی پزًسگبى ؽىبری گزفتِ ؽسُ اس هترلفبى ثب عٌَاى زاهپشؽه هعتوس پزًسگبى ؽىبری زر ایي اعتبًْب
–ّوىبری ٍ آهَسػ ثب ازارُ زاهپشؽىی اعتبى اففْبى زر جْت زرهبى ٍ آهَسؽْبی السم زرثبرُ پزًسگبى ؽىبری

–زرهبى ٍ رّبعبسی هَفك زرراثطِ ثب گًَِ ّبی زر ذطز اًمزاك پزًسگبى ؽىبری هبًٌس ثبالثبى ٍ ؽبّیي ثب ّوبٌّگی ازارُ ول حفبظت
هحیط سیغت اففْبى
–هغئَل فٌی ٍ ثْساؽتی ٍ ثبسرط هَاز ذبم زاهی زر طَل هست  38عبل زر ؽزوتْبی ذقَفی اففْبى

عبیز تَاًبیی ّب
–ؽٌبذت گًَِ ّبی پزًسگبى ؽىبری زر ذطز اًمزاك ٍ ّوچٌیي پزًسگبى ثَهی ٍ هْبجز وِ تَعط فیبزاى ٍ لبچبلچیبى فیس ٍ سًسُ
گیزی هی ؽًَس.
–هْبرت زر افَل ًگْساری ٍ زرهبى پزًسگبى ؽىبری زر اعبرت
–هْبرت زر ؽٌبذت اوَلَصی ٍ رفتبر پزًسگبى ؽىبری زر طجیعت
– آؽٌبیی ثب ثیوبریْبی اذتقبفی پزًسگبى ؽىبری ٍ زرهبى آى ،وِ پزًسگبى ؽىبری زر اعبرت ثِ آى هجتال هی ؽًَس.
–آؽٌبیی ثب ٍعبیل ٍ تجْیشات ٍ ٍعبیل ًگْساری ٍ هْبروززى پزًسگبى ؽىبری
– آؽٌبیی ثب ٍعبیل ،تجْیشات ٍ رٍؽْبی جسیس هطبلعِ ٍ حفبظت اس پزًسگبى ؽىبری زر زًیب ثِ رٍؽْبی هسرى ٍ جسیس
–تَاًبیی زر ثبسپزٍری ٍ ثبال ثززى ؽبًظ ثمبی پزًسگبى ؽىبری ثِ ٌّگبم رّبعبسی زر طجیعت
–هْبرت زر طزاحی ٍ عبذت هزاوش ًگْساری اعتبًسارز پزًسگبى ؽىبری
–تجحز زر في ًشزیه ؽسى ثِ حیبت ٍحؼ ذقَؿ پزًسگبى ؽىبری ٍ عىبعی پیؾزفتِ
–تغلط ًغجی ثِ سثبى اًگلیغی
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