
 بسمه تعالی

 

 مشخصات :

 1349پدر: سیدمیرزا                       تاریخ تولد: نام                        سید مجتبی ایزدی 

 09121487866تلفن همراه:                    1189841398کدملی: 

 سال  30سابقه کار   -  لیسانس علوم سیاسی

 سوابق کاری :

 1370سال  مطبوعات روابط عمومی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشورمسئول اطالعات و  ✓

 1373کارشناس دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور ✓

 1375کشور   جنگلها،مراتع و آبخیزداریسازمان   انتخاب به عنوان کارشناس نمونه در جشنواره شهید رجایی ✓

 1378رئیس اداره استعالم و تعیین صالحیت دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری  ✓

 1385عضو کارگروه کمیته ارتقاء سالمت اداری سازمان ✓

 1386 دبیر شورای هماهنگی دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور ✓

 1386زداری سراسر کشور های منابع طبیعی و آبخی رئیس منطقه یک حراست  ✓

 1386 های تابعه دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری مسئول گروه ارزیابی حراست ✓

 1387حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران مدیر مشاور مدیر کل و ✓

 1387 تهرانعضویت در گروه تعیین خسارات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان   ✓

 1387  عضو ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ✓



 1387 ناظر کمیسیون مناقصات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ✓

 1388 عضو کمیته تدوین آئین نامه چگونگی تشکیل و به کارگیری رابطین حراست منابع طبیعی ✓

 1389کمیته برنامه ریزی و اجرایی روز جهانی بیابان  عضویت در  ✓

 1390 عضو شورای فرهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ✓

 1390دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور ها حفاظت فیزیکی و امور استانمعاون  ✓

 1390 جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور  عضویت در کمیته فناوری اطالعات سازمان ✓

 1390 جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور  عضو شورا و مسئول اطالعات پایگاه مقاومت بسیج سازمان ✓

 1391کشور    جنگلها،مراتع و آبخیزداری عضو کمیسیون راهبری مطالعات سازمان ✓

   1391 آبخیزداری کشور عضو اتاق فکر دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها،مراتع و  ✓

 1394دبیر کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ستاد سازمان ✓

 1394 سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداریدر   بازرس کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم ✓

 1395 دفتر مرکزی حراست سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور  معاون حفاظت فن آوری اطالعات ✓

 دوره آموزشی :

 آشنایی با قوانین مقررات منابع طبیعی  ✓

 ها شناسی حراستآسیب ✓

 پدافند غیرعامل   ✓

 امنیت ملی  ✓

 



 

 تقدیرنامه : 

 1371 -مهندس فالح  –معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور  ✓

 1375 –مهندس صمدی   –معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور  ✓

 1377 –مهندس کالنتری   -معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور ✓

 1390 –مهندس اورنگی   -معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور ✓

 1394 – مهندس جاللی –لها مراتع و آبخیزداری کشور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگ  ✓

 مقاالت : 

 درج شده در مجله هادی سازمان حراست کل کشور <<شناسی شایعهآسیب >> ✓

 درج شده در مجله هادی سازمان حراست کل کشور <<مدیریت بحران >> ✓

 های عمومی سالمت اداری شاخص ✓

 هارسان و تهدیدکننده حراستعوامل آسیب ✓

 ها و مشکالت اعتباری ناشی از تحریم در حوزه منابع طبیعی کشورتبعات، چالش ✓

  

 

 

 

 



 


