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 :مطخصبت( الف

  1337: تبریخ تًلذ       673:    ضمبرٌ ضىبسىبمٍ       هغؼَد ًایة ػثاعی: وبم ي وبم خبوًادگی

 0043751660کذ ملی        تْزاى: صبدرٌ      تْزاى:  محل تًلذ

 masoud.nayeb37@yahoo.com: آدرس الکتريویکی

 : تحصیالت( ة

مقطع 

 تحصیلی

رضتٍ 

 تحصیلی

 وبمٍ بنیپبعىًان  گرایص

زمبن 

 لیالتحص فبرغ

وبم ضُر ي مًسسٍ 

 آمًزضی

 تْزاى 1356 - - ریاضی  دیپلن

 هاسًذراىداًؾگاُ  1363 - ٍ آتخیشداری تغهز هٌاتغ طثیؼی لیغاًظ

 

 

 

 فَق لیغاًظ

 

 

 

 آتخیشداری هٌاتغ طثیؼی

اس تزآٍرد ضزیة رٍاى آب 

 طزیك هذل ؽوارُ هحٌی در

 هاهِاحَسُ هؼزف 

 تزتیت هذرطداًؾگاُ  1372

 داًؾگاُ واؽاى 1397  تیاتاى سدایی هٌاتغ طثیؼی دوتزا
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 عضً َیبت مذیرٌ تعبيوی خذمبت رفبَی:  مسئًلیت فعلی -

 مبٌ حضًر در جبٍُ 92: سببقٍ ایثبرگری 

 :سًابق کبری ي تجربی

 عىبيیه مسئًلیت
تبریخ ضريع 

 بٍ کبر

تبریخ 

 پبیبن کبر

 تًضیحبت

  1370 1365 وویتِ وؾاٍرسی جْاد عاسًذگی رئیظ پزٍصُ هذیزیت ٍ آهَسػ -1

هؼاًٍییت  درعییی هٌییاتغ طثیؼییی یشیییر تزًاهییِرئیییظ ٍ ػ ییَ ّغییتِ  -2

 آهَسػ ٍ تحمیمات ٍسارت جْاد

1368 1393 

 

هزاتیغ ٍ   ّا جٌگلًوایٌذُ رعوی ٍسارت جْاد وؾاٍرسی ٍ عاسهاى  -3

ِ خیشداری در وویتِ تیذٍیي  آت تَعیؼِ اٍل تیا پیٌون ٍ عیٌذ      یّیا  تزًاهی

 1404افك  در اًذاس چؾن

1368 1393 

 

هؼاٍى دفتیز آهیَسػ ٍ تیزٍی  ٍ هؾیاروت ّیای هزدهیی عیاسهاى         -4

 جٌگلْا ٍ هزاتغ
1388 1393 

 

لائن همام دفتز آهَسػ ٍ تزٍی  ٍ هؾاروت ّیای هزدهیی عیاسهاى     -5

 جٌگلْا ٍ هزاتغ
1388 1393 

 

  1397 1393 ػ َ ؽَرای ػالی جٌگل ٍ هزتغ ٍخان عاسهاى جٌگلْا هزاتغ   -6

ًوایٌذُ رعوی ٍسارت جْیاد وؾیاٍرسی در تیذٍیي وتیة درعیی       -7

 ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ

1368 1372 

 

  تاوٌَى 1375 هذیز هولِ جٌگل ٍ هزتغ -8

  1390 1388 ػ َ ؽَرای تَعؼِ فزٌّگ هٌاتغ طثیؼی عاسهاى -9
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  1393 1390  َ وویتِ تحمیمات عاسهاىػ -10

  1393 1380  ییسدا اتاىیتًوایٌذُ تزٍی  ٍ آهَسػ عاسهاى در وویتِ هلی   -11

حثلیِ رٍد    یالوللی  يیت یّا پزٍصُوویتِ ػلوی ٍ اجزایی  تیػ َ -12

 (Jica)ٍ جایىا (Menarid)تزعیة وزتي  هٌاریذ
1378 1393 

 

  1393 1386 (اوَتَریغن) گزدی ؼتیطثًوایٌذُ عاسهاى در وویتِ هلی  -13

  1393 1390 دتیز ٍ ػ َ وویتِ راّثزی آهَسػ ٍ تَاًوٌذعاسی عاسهاى -14

ػ َ وویتِ راّثزدی تزرعی ٍ تذٍیي لیاًَى جیاهغ هٌیاتغ طثیؼیی      -15

 وؾَر
1390 1393 

 

  1393 1390 ػ َ وارگزٍُ تغییز اللین عاسهاى -16

هغیوَل اًتؾیارات دفتیز تیزٍی  ٍ      ػ َ وویتِ اًتؾارات عاسهاى ٍ -17

 آهَسػ
1385 1393 

 

  1393 1390 آتخیش وؾَر یّا حَسُػ َ  تذٍیي عٌذ هذیزیت جاهغ  -18

  دتیز ّیویت اهٌیا ٍ هؼیاٍى آهَسؽیی داًؾیگاُ      هؤعظػ َ ّیوت  -19

 هْز اران
1386 1393 

 

 هؼاًٍیت راّثیزدی ٍ    آهَسؽیی   وویتِ تْییِ پَدهیاى   ػ َیت در -20

 جوَْری در تْیِ ٍ تصَیة پَدهاى آهَسؽی عاسهاى  ًظارت ریاعت
 تاوٌَى 1379

 

اًوویي   -اًوویي آتخییشداری  : ّیای  ػ َیت در هواهغ ٍ تؾیىل  -21

اًوویي صیٌفی    -عاسهاى ًظام هٌْذعیی  -اًووي جٌگلثاًی -یدار هزتغ

 ...ًگاراى ٍ  رٍسًاهِ

  تاوٌَى 1370

  1365 1363 ٍ عتاد وزتال اءیاالًث خاتنهغوَل ٍاحذ ّیذرٍلَصی جٌگ لزارگاُ -22
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  1393 1385 دتیز ٍ ػ َ وویغیَى اًتخاب اعاتیذ عاسهاى -23

جْییاد ٍ  یّییا خاًییِػ ییَ وویتییِ اجییزای لییاًَى تفىیییه ٍسارت  -24

 وؾاٍرسی

1368 1371  

 

 : خبرج از کطًر یَب تیمأمًر

 تیمأمًرَذف  تیمأمًرزمبن  تیمأمًرمًضًع  وبم کطًر

 –زتغ هذیزیت پایذار ه ًیَسلٌذ

 آگزٍفارعتزی ٍ تىٌَلَصی تذر

هاِّ آهَسػ  3ؽزوت در دٍرُ  1368

 پایذار یدار هزتغرٍیىزدّای ًَیي در 

 

 آمًزضی یَب ديرٌ

 صبدرکىىذٌمرکس  مذت ديرٌ عىًان ديرٌ

 Meseyداًؾگاُ   –وؾَر ًیَسیلٌذ  هاُ 3 ء ٍ اصالح ٍ تَعؼِ هزاتغاحیا

 داًؾگاُ لیٌىلي -ٌذوؾَر ًیَسیل هاُ 3 ذٍر هزتؼیتىٌَلَصی ت

  MAFهزوش تحمیمات هٌاتغ طثیؼی -وؾَر ًیَسیلٌذ هاُ 3 یزآگزٍفارعت

 Meseyداًؾگاُ   –وؾَر ًیَسیلٌذ  هاُ 3 هذیزیت هزاتغ وَّغتاًی

Pcbs & pops 1 ِغتیس طیهحعاسهاى  هلل ٍ عاسهاى  ّفت 

 غتیس طیهحعاسهاى  -UNEP- JEF ّفتِ 2 تٌَع سیغتی

RFLDL 18 عاػت FAO 

 هزوش آهَسػ هٌاتغ طثیؼی دوتز جَاًؾیز عاػت 18 هثاًی هالىیت فىزی

 ٍدّْا ػٌَاى اهَسؽی هزتثط دیگز
 عاػت 3000حذٍد

 داًؾگاّْا ٍهزاوش اهَسؽی تیي الوللی ٍداخلی
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 َب وبمٍ بنیپب، تحقیق ي مطبرکت در َب طرحمطبلعبت، 

 محل ارائٍ ي اوتطبر َذف اقذام زمبن ارائٍ عىًان مطبلعٍ

 ؽوال آسادٍاحذتْزاى داًؾگاُ اعتاد راٌّوا 1382 یی در هٌطمِ اؽتْارد وزجسدا اتاىیتیی ٍ سا اتاىیتتزرعی 

 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا 1381 ی ؽْزعتاى ؽْزیارطیهح غتیستزرعی اجوالی هغائل 

 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا 1381 ؽٌاعایی تزخی اس گیاّاى دارٍیی ارتفاػات ؽوال تْزاى

 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا 1381 تَعؼِ آى یّا راُ ٍارسیاتی ٍضؼیت هَجَد پارن پزدیغاى 

اوَلَصیىی طزح تَعؼِ ف ای عثش ؽْزداری  َاىتزرعی ت

 ّا تفزجگاُجْت وارتزی  20هٌطمِ 
 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا 1379

 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا 1381  یطیهح غتیسثیؼی ایزاى ٍ جایگاُ ٍضؼیت هٌاتغ ط

 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا 1380 تحلیلی تز ػَاهل تخزیة هزاتغ ایزاى

 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا 1380 در هزاتغ دؽت الر یدار هزتغ یّا طزح یاجزا زیتأثتزرعی 

گیاّی  یّا گًَِاوَلَصیىی  یاسّایًٍ تزرعی ؽٌاعایی 

 ًوا جْاىپارن 

1380-

1379 
 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا

تزرعی فیشیىی ٍ ؽیویایی آب رٍدخاًِ اهاهِ در حَسُ عذ 

 لتیاى

1381-

1380 
 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا

تٌِ ٍ ًمؼ آى در التصاد  یطیهح غتیستزرعی جایگاُ 

 در اعتاى وزدعتاى تزداراى تْزُ

1383-

1382 

 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا

هٌاعة جْت ایواد ٍ تَعؼِ  یّا درختچِتزرعی درختاى ٍ 

 ف ای عثش ؽْز تْزاى

1381-

1380 

 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری اعتاد راٌّوا

 عتاى ؽْزیار ؽْز یطیهح غتیسل تزرعی اجوالی هغائ
1381-

1380 

 داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری راٌّوا اعتاد
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 ، مقبالت ي ترجمٍفبتیتأل

 محل ارائٍ ي اوتطبر زمبن تُیٍ ي ارائٍ عىًان

 46ؽوارُ  -هولِ جٌگل ٍ هزتغ 1379 ی تیاتاًیّا تیزیهذتَعؼِ پایذار در 

آؽٌایی تا وویتِ هلی جٌگل ٍ هزتغ ٍ واّؼ اثزات 

 تالیای طثیؼی
 31ُ ؽوار -هولِ جٌگل ٍ هزتغ 1375

ی هختلف ّا رٍػیی ٍ سا اتاىیتّوایؼ هلی 

 ییسدا اتاىیت
 31ؽوارُ  -هولِ جٌگل ٍ هزتغ 1375

 32ؽوارُ  -هولِ جٌگل ٍ هزتغ 1375 ّوایؼ هلی هٌطمِ رٍیؾی ساگزط

 44ؽوارُ  -هولِ جٌگل ٍ هزتغ 1378 ی جلة هؾاروت هزدمّا راُتزرعی 

 تزرعی گیاّاى دارٍیی هَجَد در اعتاى تْزاى ٍ

همایغِ الگَی هصزف هزدم دٍ ًاحیِ ؽوالی ٍ جٌَتی 

 اتز ؽْز تْزاى

 51ؽوارُ -هولِ جٌگل ٍ هزتغ 1383

ی ٍ طیهح غتیسی عثش در وؾاٍرسی تا تاویذ تز هغائل ٍر تْزُ

 (راّثزدّاٍ  ّا چالؼهغائل  )هٌاتغ طثیؼی
 98ؽوارُ -هولِ جٌگل ٍ هزتغ 1392

هثتٌی تز )عزسهیيی ًَیي ارسیاتی التصادی تخزیة ىزدّایرٍ

 (فایذُ -الگَی تحلیل ّشیٌِ
   99ؽوارُ -هولِ جٌگل ٍ هزتغ 1392

ی جٌگل ّا یتؼاًٍی تزٍیوی در پیؾثزد اّذاف ّا آهَسػًمؼ 

 ًؾیي
1379 

ّای ؽوال ٍ  ّوایؼ هلی هذیزیت جٌگل

 راهغز -تَعؼِ پایذار

 وزهاى 1382 ؽزوت در ّوایؼ تاؽ ٍ تاؽ واری در ایزاى

 ًَتت چاج ّفتن  -اًتؾارات ؽَرا 1387 در هزتغ ط ًاهِ طثیؼتدروتاب  فیتأل

 ًَتت چاج ّفتن  -اًتؾارات ؽَرا 1387 در جٌگلدرط ًاهِ طثیؼت وتاب  فیتأل

 ًَتت چاج ّفتن  -اًتؾارات ؽَرا 1387 یسدا اتاىیتدر درط ًاهِ طثیؼت وتاب  فیتأل

 ًَتت چاج ّفتن -ؽَرااًتؾارات  1387 آتخیشداریدردرط ًاهِ طثیؼت وتاب  فیتأل

 ًَتت چاج ّفتن -اًتؾارات عثحاى 1388 وتاب ّؾذار فیتأل
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 اًتؾارات اًتخاب رعاًِ 1391 وتاب داًؼ تَهی

 1390 ی ػلوی ٍ ادتی وتاب آتؼ عزخ در جٌگل عثشزاعتاریٍ
ًَتت  -اًتؾارات اًتخاب رعاًِ

 چاج عَم

 ًَتت چاج دٍم -اًتؾارات عثحاى 1389 آى ی ػلوی ٍ ادتی وتاب ظزفیت هزتغ ٍ لشٍم رػایتزاعتاریٍ

 ًَتت چاج پٌون -اًتؾارات عثحاى 1386 ی ػلوی ٍ ادتی وتاب طثیؼت ٍٍظیفِ دیٌی هازاعتاریٍ

 ًَتت چاج دٍم -اًتؾارات عثحاى 1389 چزای دام  ی ػلوی ٍ ادتی وتاب هزاتغ ٍ چگًَگی زاعتاریٍ

ٍ اس آى ی ػلوی ٍ ادتی وتاب چگًَِ درخت تىارین زاعتاریٍ

 حفاظت وٌین
 ًَتت چاج عَم -اًتؾارات عثحاى 1386

ی هَفك اصالح ٍ احیای ّا رٍػی ػلوی ٍ ادتی وتاب زاعتاریٍ

 هزاتغ در هٌاطك هختلف رٍیؾی
 ًَتت چاج اٍل -اًتؾارات اًتخاب رعاًِ 1390

 

 یعلم ئتیَسًابق  

 سمت وبم مرکس

 هؼاٍى داًؾوَیی ٍدتیز ّیات اهٌا ٍ هؤعظ وتیّػ َ  داًؾگاُ هْز اران

 ٍ هذرط درٍط هٌاتغ طثیؼی غتیس طیهحهذیز گزٍُ هٌاتغ طثیؼی ٍ  داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری

داًؾگاُ جاهغ ػلوی وارتزدی 

 هزوش دوتز جَاًؾیز
 هذرط درٍط هٌاتغ طثیؼی ٍ یػلو وتیّػ َ 

داًؾگاُ جاهغ ػلوی وارتزدی 

 هزوش والرآتاد
 طثیؼیهذرط درٍط هٌاتغ  ٍ یػلو وتیّػ َ 
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 مراکس آمًزش عبلیداوطگبَُب يسًابق تذریس در 

 سبل تحصیلی مقطع وبم درس مرکس آمًزش

 هزوش آهَسػ ػالی اهام خویٌی
پزٍصُ وارؽٌاعی داًؾوَیاى 

 هزتغ ٍ آتخیش
  1371 -1372 وارؽٌاعی

  1377 - 1382 وارؽٌاعی دُ ػٌَاى درٍط هٌاتغ طثیؼی داًؾگاُ ػالهِ هحذث ًَری

جاهغ ػلوی وارتزدی هزوش دوتز داًؾگاُ 

 جَاًؾیز
 درٍط هٌاتغ طثیؼی

 -وارداًی

 وارؽٌاعی
1393 - 1380 

 1381 وارؽٌاعی ًاهِ اىیپا ؽوال -داًؾگاُ آساد ٍاحذ تْزاى

 1380 - 1393 وارؽٌاعی درٍط ضوي خذهت هزوش آهَسػ هٌاتغ طثیؼی دوتز جَاًؾیز

  وارؽٌاعی هتدرٍط ضوي خذ هزوش آهَسػ هٌاتغ طثیؼی والر آتاد

  وارؽٌاعی پایاى ًاهِ ؽوال -داًؾگاُ آساد  ٍاحذ تْزاى 

 

 َب قیتطًي  َب روبمٍیتقذ 

 سبل سمت کىىذٌ قیتطًمقبم  عىًان

 1369 ٍسیز جْاد هٌْذط فزٍسػ تمذیزًاهِ اس ٍسارت جْاد

  ٍسیز ػلَم دوتز فزّادی ػلَم ٍسارتتمذیز ًاهِ اس

  هؼاٍى ٍسیز دوتز ػاللثٌذاى ػاهَسػ ٍپزٍر ٍسارتتمذیز ًاهِ اس

 هٌْذط اهاًپَر تمذیز ًاهِ اسٍسارت جْاد
 هؼاٍى ٍسیز ٍ رییظ عاسهاى 

 اهَسػ ئتحمیمات
 

تمذیز ًاهِ اس عاسهاى جٌگلْا ٍهزاتغ 
دوتز فالح  ٍهٌْذط 

صوذی ٍهٌْذط 

 ّا جٌگلٍسیز ٍ رییظ عاسهاى  اىهؼاًٍ

 ٍ هزاتغ ٍ آتخیشداری وؾَر
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والًتزی ٍهٌْذط  ٍاتخیش داری وؾَر

جاللی  ٍدوتز ؽزیفی ٍ 

دوتز عالجمِ ٍهٌْذط 

 هٌْذط الاییاٍرًگی ٍ

تمذیز ًاهِ اس عاسهاى جٌگلْا ٍهزاتغ 

 ٍاتخیش داری وؾَر

دوتز ؽزیؼت ًضاد 

 ٍدوتز همذعی

رییغاى ؽَرایؼالی جٌگل ٍهزتغ 

 ٍاتخیشداری
 

تمذیز ًاهِ اس عاسهاى جٌگلْا ٍهزاتغ 

 ٍاتخیش داری وؾَر

ی ٍدوتز دوتز رسال

گزؽاعثی ٍدوتز فارعی 

ٍهٌْذط پغیاى ٍهزحَم 

هطیؼی ٍهٌْذط هیزسایی 

 ٍهٌْذط هٌصَر

هؼاًٍاى عاسهاى جٌگلْا ٍهزاتغ 

 ٍاتخیشداری وؾَر
 

تمذیز ًاهِ اس عاسهاى جٌگلْا ٍهزاتغ 

 ٍاتخیش داری وؾَر
 هذیزاى ول

هذیزاى ول دفاتز عتادی عاسهاى 

 ؾَر جٌگلْا ٍهزاتغ ٍاتخیشداری و
 

 


