نام نام خانوادگی  :سیذ هْذی ًبییبى
استاد درس :عنبسی
سوابق تحصيلی:
  ،1380مبرضٌبسی هٌْذسی هٌببع طبیعی (هحیط زيست)ٍ ،احذ ضوبل تْراى،داًطگبُ آزاد اسالهی .عٌَاى پبيبى ًبهِ :فٌَى تصَيربرداری از حیبت ٍحص،
1389
 مبرضٌبسی ارضذ هحیط زيست (زيستگبُ ّب ٍ تٌَع زيستی)ٍ ،احذ علَم تحقیقبت تْراى ،داًطگبُآزاد اسالهی .عٌَاى پبيبى ًبهِ :ارزيببی زيستگبُ گَر ايراًی

) (Equus onagerدر هٌطقِ

حفبظت ضذُ بْرامگَر ٍ ارائِ هذل هطلَبیت بب استفبدُ از رٍش HEP
سوابق کاری:
 مبرضٌبض هطبلعبت حیبت ٍحص "طرحّبی جبهع هذيريت هجوَعِ حفبظت ضذُ تَراى ،پٌبّگبُحیبت ٍحص خَشيیالق ،هٌطقِ حفبظت ضذُ گٌَ ،هٌطقِ حفبظت ضذُ سبس مَُ ،هٌطقِ حفبظت
ضذُ ّبهَى" ،هٌطقِ حفبظت ضذُ ٍ پبرك هلی ططل ٍ بختگبى" ،سبزهبى حفبظت هحیطزيست.
 مبرضٌبض عولیبت هیذاًی " هطبلعبت رفتبر ضٌبسی گًَِ در هعرض خطر اًقراض گَر ايراًی درهٌطقِ حفبظت ضذُ بْرام گَر" ادارُ مل حفبظت هحیط زيست استبى فبرض.
 مبرضٌبض هسئَل اًجبم هطبلعبت حیبت ٍحص ٍ زيستگبّْب ،هطبلعبت طرح جبهع سبيت دٍ پبرضجٌَبی ٍ هطبلعبت ارزيببی اثرات هحیط زيستی احذاث هٌطقِ ٍيصُ استقرار صٌبيع اًرشیبر.
 مبرضٌبض هسئَل هطبلعبت حیبت ٍحص ،طراحی ببغ پرًذگبى جسيرُ آة اَّاز. مبرضٌبض حیبت ٍحص هحیطزيست هٌطقِ آزاد قطن. مبرضٌبض گرٍُ علوی ٍ راٌّوبی تَرّبی طبیعتگردی ضرمت هتخصصیي طبیعتگردی (امَتَرايراى) - .مبرضٌبض حیبت ٍحص پرٍشُ اهنبى سٌجی حضَر يَزپلٌگ آسیبيی در هٌطقِ حفبظت
ضذُ بْرامگَر ،پرٍشُ هطترك دفتر حفبظت از يَزپلٌگ آسیبيی ٍ دفتر برًبهِ تَسعِ هلل هتحذ.
 ًَيسٌذُ ،مبرگرداى ٍ تصَيـربـردار فیلنّبی هستٌذ حیبت ٍحص پبرك هلی بوَ -هستٌذ حیبتٍحص هٌطقِ حفبظت ضذُ بْرامگَر -هستٌذ حیبت ٍحص هٌطقِ حفبظت ضذُ ططل ٍ بختگبى-
ادارُ مل حفبظت هحیطسيست استبى فبرض1388 -
 ًَيسٌذُ ،مبرگرداى ٍ تصَيربردار فیلن هستٌذ ايراى سرزهیي ّفت اقلین ( 2 ٍ 1هجوَعِ گردش)-ضبنِ چْبر سیوبی جوَْری اسالهی ايراى1389 -
هذرض عنبسی ٍ تصَيربرداری از حیبتٍحص ،هَسسبت آهَزضی ايراى گردی ٍ جْبى گردی
(هَسسِ آٍای طبیعت پبيذار-مبًَى ببزًطستگبى ّیئت مٌََّردی استبى تْراى-هَسسِ طبیعتگردی
توذى زاگرض -هَسسِ هتخصصیي طبیعت گردی)

تاليف:
 هَلف متبة فٌَى عنسبرداری از حیبتٍحص-اًتطبرات سبزهبى حفبظت هحیطزيست ،دیهبُ.1387
پست الکترونيکیmnabiyan@yahoo.com :

