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دوره آموزشی "آشنایی با ابزارهای کار مشارکتی" از موسسه انسان شهر3840 ،

 مدرک  HSEسال  3840از وزارت کار


دوره آموزشی " " Managed metapopulation strategy for Cheetah conservationدر آفریقای
جنوبی3844 ،



دوره آموزشی  GISپیشرفته سال 3846



مدرک نرم افزار حسابداری هلو  3834از شرکت طرفه نگار

 مدرک راهنمای گردشگری  3833فرهنگی و تاریخی ،از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مقاالت و کارگاه ها:



گواهی حضور در "  " 2017 MAB Youth Forumبا رویکرد توسعه پایدار در کشور ایتالیا.
پایان نامه کارشناسی ارشد " :ارزیابی تغییرات در زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی و اثرات آن به منظور شناسایی
تعارض ها"



مقاله در مرحله داوری" niche pattern of the Asiatic cheetah, influence prey and :
" competitor
گزارش طرح پایش یوزپلنگ آسیایی درایران) فازسوم (برای سازمان محیط زیست.



گواهی حضور در کارگاه" تاالب ها "ارائه شده توسط دانشگاه تهران.



گواهی حضور در کارگاه آموزشی" مدیریت پسماندها "ارائه شده توسط دانشکده محیطزیست.





مطلب چاپ شده در فصلنامه یوزنامه با عنوان "ثبت طرالن در زیستگاه یوزپلنگ آسیایی".



مطلب چاپ شده در خبرنامه زیستبوم با عنوان "تخریب جنگلهای هیرکانی با پروژههای راهسازی"

سوابق کاری:


سال  :3840مشارکت در طراحی استارت آپ فرهنگی با عنوان "تئاتر شهروندی" حمایت شده توسط ستاد
سمنهای تهران.



از سال  :3844مشارکت طراحی و اجرای استارت آپ با عنوان " روایت متفاوت شهر من" حمایت شده توسط
معاونت گردشگری شهرداری تهران.



از سال  :3844معاون ارتباط با تشکل های ستاد سمن های شهر تهران.



از سال  :3844عضو هیئت مدیره انجمن یوزپلنگ ایرانی



از سال  : 3844همکاری و عضو موسسه "  " Endangered Wildlife Trustآفریقای جنوبی.



از سال  : 3844مدیریت بخش" گردشگری پایدار برای حفاظت "در انجمن یوزپلنگ آسیایی.



سال  : 3844همکاری در پروژه" بررسی تغییرات جنگلهای حرای استان هرمزگان در سه دهه گذشته و
اولویت بندی زیست بومهای تخریب یافته آن به منظور اجرای پروژههای احیاء "با سازمان حفاظت محیط
زیست به عنوان مشاور و ارائه آن در نشست جهانی یونسکو در ونیز با عنوان 2017 MAB Youth
.Forum



سال  : 3842همکاری با انجمن یوزپلنگ آسیایی در پروژه گوشتخوارن قفقاز به عنوان مدیر پروژه.



از سال  : 3842تسهیلگر اصلی و کارشناس مشارکتهای مردمی پروژه مشترک  IUCNهلند و انجمن
یوزپلنگ با عنوان" مشارکت مردمی در زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی و کاهش تعارضات انسانی.



سال  : 3846همکاری با انجمن یوزپلنگ آسیایی به عنوان کارشناس میدانی در فاز سوم پایش یوزپلنگ.



از سال  3845تا  : 3842همکاری با انجمن خزنده شناسان پارس به صورت داوطلبانه برای حفاظت.



ازسال  3847تا  : 3846کارشناس  ، RS ، GISنمونه برداری میدانی ،آنالیز فنی در شرکت معدنی کرومیت
نایین.



از سال  3830تا  : 3833کارشناس فنی و  HSEدر شرکت فنی مهندسی پدیده بخار.



از سال  3834تا کنون :به صورت پاره وقت اجرای انواع تورهای طبیعت گردی و تاریخی باالخص برای
گردشگران خارجی جهت آشنایی با مناطق طبیعی و حیات وحش ایران.



سال  : 3834همکاری در راه اندازی کانون فرهنگی ایران زمین دانشگاه علم و فرهنگ و تدوین قوانین و
اساسنامه.

مهارت ها:
زبان های خارجی :
انگلیسی در حد مقدماتی  IELTSو مترجمی
کامپیوتر:
تسلط کامل بر نرم افزار های،SPSS ،Auto CAD ،Corel ،Photo Shop ،Office :
نرم افزارهای حسابداری مانند (هلو)،
نرم افزارهای محیطزیست و سنجش از دور مانند، aucklandcouncil ،Envi ،Arc Map ،Terrset ،Idrisi :
MatLab ،GARP ،MaxEnt ،Erdas Imagine
نرم افزارهای  HSEمانند  ALOHAو Phast
مهارت های تخصصی :
تسلط بر :
طراحی و راه اندازی استارت آپ های محیط زیست ،گردشگری و فرهنگی
مدیریت پروژه های گروهی ،کار گروهی و داوطلبانه.
قوانین و اصول راهبردی سازمان های مردم نهاد.
آشنایی با جوامع محلی و ارتباط و مشارکت مردمی در مناطق روستایی و شهری.
فعالیتهای ارزیابی زیست محیطی و آمایش سرزمین با رویکرد حفاظت پایدار از منابع سرزمین
مطلوبیت زیستگاه ،پیمایش میدانی .و مدلسازی ) پروژه های کاربردی سازمان حفاظت محیط زیست(
سجش از دور چند زمانه ) بیش از  37منطقه از ایران پروژه کاربردی و پژوهشی همراه با کار میدانی(
اکوتوریسم ،ژئو توریسم ) اجراری تور در همه استان های ایران و آشنایی با کلیه پتانسیل های گردشگری(.
زمین شناسی و خاک شناسی ) کار میدانی زمین شناسی و پروژه های اجرایی توسعه با رویکرد زیست محیطی(.
آشنایی با مناطق حفاظتشده ایران و اجرای پروژههای پژوهشی و آموزشی در بیش از  57منطقه حفاظت شده.
مهارت های ورزشی:
سنگنوردی طبیعت،
کوهنوردی :صعود به  35قله باالی  6777متر کشور
دوچرخه سواری :کوهستان و کویر ،گواهی حضور برای رکاب زدن  47کیلومترکویر سمنان و حمایت از هوبره آسیایی
طبیعت نوردی :گواهی حضور در دوره های زندگی در شرایط سخت.

