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عنوان

تاریخ
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وؼت ٌٛاٞیٙبٔ ٝوبسٚس ػٕٔٛی سایب٘ ٝؿخصی

1383/12/27
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وؼت دا٘ـٙبٔ ٝوبسؿٙبػی پیٛػت ٝسؿت ٝخغشافیبی ا٘ؼب٘ی -ؿٟشی ثب ٔؼذَ 15/63
ػضٞ ٛیئت سئیؼ ٝا٘دٕٗ ػّٕی ٌش ٜٚخغشافیب
پبیبٖ ٘بٔٔ :ٝمبیؼ ٝتطجیمی ؿٟشػتبٖ ٞبی اػتبٖ خشاػبٖ خٛٙثی اص ٘ظش تٛػؼ ٝیبفتٍی
(اػتبد سإٙٞب :دوتش سحٕت اهلل فشٛٞدی ،اػتبدیبس ثبص٘ـؼت ٝدا٘ـٍب ٜتٟشاٖ)
ٔمبِ :ٝثشسػی ثشخٛسداسی ػٕٗ ٞب) (NGOاص ٚیظٌی ٞبی یه ػبصٔبٖ یبدٌیش٘ذٜ
(ٔطبِؼٛٔ ٝسدی :ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد صیؼت ٔحیطی اػتبٖ خشاػبٖ خٛٙثی)
٘ٛیؼٙذٌبٖ :ػیذ٘ ٜبص٘یٗ حؼیٙیبٖ ،ػیذ ػّی ٔحٕٛدی
ٔمبِ :ٝثشسػی ػّٕىشد ؿٟشٞبی خذیذ ثیٙبِٛد ٌّ ٚجٟبس دس تحمك پزیشی ثش٘بٔٝ
پیؾ ثیٙی ؿذٜ
٘ٛیؼٙذٌبٖ  :ػیذ ػّی ٔحٕٛدی ،ػیذ٘ ٜبص٘یٗ حؼیٙیبٖ

1390/11/30
اص اسدیجٟـت 89
تب ث91 ٕٟٗ

دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٔـٟذ

ؿٟشیٛس93

دا٘ـٍب ٜػّ ْٛتحمیمبت تٟشاٖ

اػفٙذ 92

اِٚیٗ ٕٞبیؾ خغشافیب ،ؿٟشػبصی
 ٚتٛػؼ ٝپبیذاس ،تٟشاٖ

آرس 92

7

ٔمبِ : ٝتحّیّی ثش ٔجب٘ی ٘ظشی ٘مؾ ٌشدؿٍشی سٚػتبیی دس تٛػؼ ٝسٚػتبیی
٘ٛیؼٙذٌبٖ  :ػٕیشا ثشاتپٛس ،ػیذ ػّی ٔحٕٛدی ،ػیذ٘ ٜبص٘یٗ حؼیٙیبٖ

آثبٖ 92

8

ٔمبِ :ٝثشسػی ٔجب٘ی ٘ظشی ٌشدؿٍشی سٚػتبیی ٔ ٚؼشفی ٔٙطم ٝپتشٌبٖ لبیٗ
٘ٛیؼٙذٌبٖ  :ػیذ ػّی ٔحٕٛدی ،ػیذ٘ ٜبص٘یٗ حؼیٙیبٖ ،اثشاٞیٓ تمی صادٜ

ؿٟشیٛس 93

9

وؼت ٌٛاٞیٙبٔ ٚ ٝؿشوت دس ٘ٛصدٞیٕٗ وبسٌب ٜآٔٛصؿی یه سٚصٜ
تشٚیح اوِٛٛطی ا٘ؼب٘ی  ٚچشخٞ ٝبی ػبصٌبس ثب طجیؼت

اػفٙذ92

1

محل  -مرکز
ػبصٔبٖ فٙی  ٚحشف ٝای خشاػبٖ
خٛٙثی
دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٔـٟذ

اِٚیٗ وٙفشا٘غ ّٔی ٔؼٕبسی ٚ
فضبٞبی ؿٟشی پبیذاس،
دا٘ـٍب ٜفشدٚػی ٔـٟذ
اِٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی ٌشدؿٍشی،
خغشافیب ٔ ٚحیط صیؼت پبیذاس،
دا٘ـىذ ٜؿٟیذ ٔفتح ٕٞذاٖ
اِٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی ٌشدؿٍشی-
فشصت  ٚدسآٔذ،
دا٘ـىذ ٜؿٟیذ ٔفتح ٕٞذاٖ
اداس ٜوُ حفبظت ٔحیط صیؼت
اػتبٖ ص٘دبٖ ،ص٘دبٖ

10
11
12
13
14

15
16
17

وؼت ٌٛاٞیٙبٔ ٚ ٝؿشوت دس وبسٌب ٜآٔٛصؿی یه سٚص ٜاستجبطبت ٔٛثش،
تىٙیه ٞبی خاللیت ،طٛفبٖ فىشی  ٚثبسؽ ٔغضی
وؼت ٌٛاٞیٙبٔ ٚ ٝؿشوت دس اِٚیٗ ٘ـؼت ػ ٝسٚص ٜتخصصی آٔٛصؿی
تٛإ٘ٙذ ػبصی  ٚاستمب ٔذیشیت ؿٟشی پبیذاس
ٔمبِ :ٝثشسػی تٟذیذ  ٚفشصت ٞبی ٌشدؿٍشی دس خشاػبٖ  ٚایشاٖ
٘ٛیؼٙذٌبٖ :ػیذ ػّی ٔحٕٛدی ،ػیذ٘ ٜبص٘یٗ حؼیٙیبٖ ،حبٔذ ؿجب٘ی
ٔمبِ :ٝثشسػی ثحشاٖ سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی وـٛسٞبی ایشاٖ  ٚػشاق
٘ٛیؼٙذٌبٖ :ػیذ ػّی ٔحٕٛدی ،ػیذ٘ ٜبص٘یٗ حؼیٙیبٖ ،ػیذٍ٘ ٜبس حؼیٙیبٖ
ٔمبِ :ٝثشسػی  ٚتحّیُ اثشات الّیٓ ثش ٔصشف ا٘شطی دس ػبختٕبٖ ٞبی تٟشاٖ
٘ٛیؼٙذٌبٖٛٙٔ :چٟش سیبحیٍ٘ ،بس حؼیٙیبٖ ،ػیذ٘ ٜبص٘یٗ حؼیٙیبٖ،
ػیذ ػّی ٔحٕٛدی
ٔمبِ٘ :ٝمؾ تؼب ٖٚدس تٛػؼٌ ٝشدؿٍشی ؿٟشی
٘ٛیؼٙذٌبٍٖ٘ :بس حؼیٙیبٖ ،ػیذ٘ ٜبص٘یٗ حؼیٙیبٖ ،اثشاٞیٓ تمی صاد،ٜ
ػیذ ػّی ٔحٕٛدی
تذسیغ دسٚع خغشافیب  ٚخبٔؼ ٝؿٙبػی
پبیٞ ٝبی د ،ْٚػ ٚ ْٛچٟبسْ دثیشػتبٖ (دٚس ٜد)ْٚ
دثیش ٘خؼتیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی وبسثشد ػّٛ٘ ْٛیٗ دس ٔطبِؼبت خغشافیبیی
ثب ٕٞىبسی دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع تٟشاٖ  ٚؿشوت ػبج ٌؼتش وبػپیٗ ٔ ٚـبسوت 35
دا٘ـٍبٟ٘ ٚ ٜبد دِٚتی  ٚخصٛصی دس ثشٌضاسی

ث92 ٕٟٗ

پبسن ػّٓ  ٚفٙبٚسی اػتبٖ
خشاػبٖ خٛٙثی ،ثیشخٙذ

اػفٙذ 92

دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع ،تٟشاٖ

ٟٔش 93
ؿٟشیٛس 93
دی 93

اسدیجٟـت 94
اص ٟٔش  93تب
خشداد 94
آثبٖ 3( 94سٚص)ٜ

18

ٔمبِٔ :ٝمبیؼ ٝتطجیمی ؿٟشػتبٖ ٞبی اػتبٖ خشاػبٖ خٛٙثی اص ٘ظش تٛػؼ ٝیبفتٍی
٘ٛیؼٙذٌبٖ :سحٕت اهلل فشٛٞدی ،ػیذ ػّی ٔحٕٛدی

آثبٖ 94

19

ٔمبِ :ٝثشسػی فشآیٙذ ٌؼتشؽ ػى٘ٛتٍبٞ ٜبی غیش سػٕی ثب تبویذ ثش حشیٓ ؿٟشی
٘ٛیؼٙذٌبٖ :ػیذ٘ ٜبص٘یٗ حؼیٙیبٖ ،ػیذ ػّی ٔحٕٛدی ،ػٕیشا ثشاتپٛس

آثبٖ 94

20

تذسیغ:
ٔجب٘ی  ٚسٚؿٟبی ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی  /ػٛا٘ح طجیؼی  ٚػى٘ٛتٍبٞ ٜبی ا٘ؼب٘ی

٘یٕؼبَ اٚ َٚ
د1394-95 ْٚ

2

اِٚیٗ ٕٞبیؾ ثیٗ إِّّی ػّٕی-
ساٞجشدی ٌشدؿٍشی،
خٟبد دا٘ـٍبٞی ٔـٟذ
دٔٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی ثحشاٖ آة،
ٔشوض تحمیمبت ٔٙبثغ آة ؿٟشوشد
اِٚیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی افك ٞبی
خذیذ دس ٔؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی،
دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع تٟشاٖ
اِٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی فش-ًٙٞ
ٛٞیت ؿٟشی ٌ ٚشدؿٍشی،
ٔٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػبِی ثیٙبِٛد ٔـٟذ
دثیشػتبٖ پؼشا٘ ٝػٕب ،صیش ٘ظش
دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی لبیٙبت
ٞتُ ٔیثبقٔ ،ـٟذ
٘خؼتیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی وبسثشد
ػّٛ٘ ْٛیٗ دس ٔطبِؼبت خغشافیبیی،
ٔـٟذ
٘خؼتیٗ وٍٙش ٜثیٗ إِّّی وبسثشد
ػّٛ٘ ْٛیٗ دس ٔطبِؼبت خغشافیبیی،
ٔـٟذ
ٔٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػبِی ثیٙبِٛد ٔـٟذ

سوابق فرهنگی و اجتماعی:

اص ث 86 ٕٟٗتبوٖٛٙ

محل  -مرکز
ٔذیشوُ حفبظت اص ٔحیط
صیؼت خشاػبٖ خٛٙثی
ٔذیشوُ حفبظت اص ٔحیط
صیؼت خشاػبٖ خٛٙثی
سیبػت اداس ٜحفبظت اص
ٔحیط صیؼت لبیٗ
فشٔب٘ذاس ؿٟشػتبٖ لبیٗ
ػبصٔبٖ حفبظت ٔحیط
صیؼت وـٛس
-

ردیف

عنوان

تاریخ

1

دسیبفت ِٛح ػپبع ثخبطش ثجت  ٚتبػیغ تـىُ صیؼت ٔحیطی آٛ٘ٛٞاص لبیٗ

1389/9/23

7

ػشدثیش فصّٙبٔ ٝػّٕی صیؼت ٔحیطی  ٚخغشافیبیی طجیؼت وبغزی

اص ٟٔش 89تب پبییض90

-

8

ػضٞ ٛیئت سئیؼ ٝتـىُ صیؼت ٔحیطی آٛ٘ٛٞاص لبیٗ

اص ٟٔش  89تبوٖٛٙ

-

9

ٔذیش ٔؼئ َٛفصّٙبٔ ٝػّٕی صیؼت ٔحیطی  ٚخغشافیبیی طجیؼت وبغزی

اص صٔؼتبٖ 90تبوٖٛٙ

-
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ٔذیش ٚثالي تـىُ صیؼت ٔحیطی آٛ٘ٛٞاص لبیٗ
ػشٔبیٌ ٝزاس ٔ ٚدشی طشح تفىیه صثبِ ٝاص ٔجذا دس ؿٟش لبیٗ ثشای اِٚیٗ ثبس دس
ػطح اػتبٖ خشاػبٖ خٛٙثی

اص تیش  90تب اػفٙذ 92

-

فشٚسدیٗ 91

لبیٗ

12

ػشٔبیٌ ٝزاس ٔ ٚدشی طشح سا ٜا٘ذاصی اِٚیٗ سٚص ثبصاس وتبة اػتبٖ (دٚؿٙج ٝثبصاس)

صٔؼتبٖ 91

لبیٗ

13

ػضٔ ٛشوض سؿذ ٚاحذٞبی فٙبٚس لبیٗ  ٚپبسن ػّٓ  ٚفٙبٚسی خشاػبٖ خٛٙثی

اص تبثؼتبٖ  92تبوٖٛٙ

-

14

ػضٞ ٛیئت ٔٛػغ ٔ ٚذیشػبُٔ ؿشوت تؼب٘ٚی دا٘ؾ ثٙیبٖ وٕشآٚؽ

اص ثٟبس  92تبوٖٛٙ

-

15

تؼّط ثٔ ٝدٕٛػ٘ ٝشْ افضاسٞبی Microsoft Office

-

-

-

-

اص ٔشداد  93تب دی 93

ٔـٟذ

اص فشٚسدیٗ  93تب
اػفٙذ93

ٔـٟذ
ٔـٟذ

2
3
4
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11

دسیبفت ِٛح ػپبع ثخبطش ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍب ٚ ٜخـٛٙاس ٜتٛإ٘ٙذی ٞبی ػٕٗ ٞبی
خشاػبٖ خٛٙثی دس ثیشخٙذ  ٚوؼت ٔمبْ ثشتش خـٛٙاسٜ
دسیبفت ِٛح ػپبع ثخبطش ثشٌضاسی ٘خؼتیٗ ٕ٘بیـٍب ٜتخصصی ٔحیط صیؼت
خشاػبٖ خٛٙثی دس لبیٗ
دسیبفت ِٛح ػپبع ثخبطش ثشٌضاسی ؿـٕیٗ خـٛٙاسّٔ ٜی طالی ػشخ (صػفشاٖ)
دسیبفت ِٛح ػپبع ثخبطش ثشٌضاسی  ٚؿشوت دس ػیضدٕٞیٗ
ٕ٘بیـٍب ٜثیٗ إِّّی ٔحیط صیؼت تٟشاٖ
٘ٛیؼٙذ ٜدس ٔدالت ٘ ٚـشیبت اػتب٘ی اص خّٕ٘ ٝـشی ٝطّٛع خشاػبٖ خٛٙثی

1390/2/7
1390/7/20
1391/8/24
ث92 ٕٟٗ
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AutoCAD ٚ Photoshop

آؿٙبیی ث٘ ٝشْ افضاسٞبی
ػبثمٕٞ ٝىبسی ثب ؿشوت ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس طشح ٔثجت
(طشح ٞبدی سٚػتبیی)
ػبثمٕٞ ٝىبسی ثب ؿشوت ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس ٔؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی
ا٘ذیـ ٝػبص ٛٞس (آػ )ٝثبسثبٚا
(پشٚظٔ ٜىبٖ یبثی ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔٙبطك  8 ٚ 7ؿٟشداسی ٔـٟذ)
ػبثمٕٞ ٝىبسی ثب ؿشوت ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس طشح  ٚپظٞٚؾ پبد
(پشٚط ٜػبٔب٘ذٞی ٔحٛس ٚسٚدی  ٚخشٚخی ؿٟش لٛچبٖ)

اص دی  93تب
اسدیجٟـت 94

20

دسیبفت ِٛح ػپبع ثخبطش سٚص ٔؼّٓ

اسدیجٟـت 94

ٕ٘بیٙذٔ ٜشدْ ؿٟشػتبٖ
لبیٙبت دس ٔدّغ ؿٛسای
اػالٔی /أبْ خٕؼ ٝلبیٗ

ٔذیشػبُٔ ؿشوت ػبج ٌؼتش وبػپیٗ
(ٔدشی پشٚطٞ ٜبی ٘ ٚ GPS ،RS ،GISمـ ٝثشداسی ثب پٟپبد)
دسیبفت ِٛح ػپبع ثخبطش فؼبِیت دس حٛص ٜخجشی  ٚسٚص٘بٍٔ٘ ٝبسی

اص اسدیجٟـت 94
تبوٖٛٙ

ٔـٟذ

ٔشداد 94

اػتب٘ذاسی خشاػبٖ خٛٙثی
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