صیست دس ستثِ سَم تٌَع صیستگاّی،

ایجاد آلَدگی َّا وِ تیص اص  53دسغذ

ٍجَد  053گًَِ جاًَسی ٍ  1006گًَِ

سٍصّا دس سال َّا ًاسالن ٍ تخشیة

گیاّی ،لشاس گشفتي دس هسیش خغَط

صیستگاّْای حیات ٍحص ضذُ است.

داوشكذٌ كشايرزي ي مىاطبع طبيعي

اًشطی وطَس (گاصً ،فت ،تشق )ٍ ،جَد

گريٌ مُىذسي محيط زیست

تٌَعی اص جارتِ ّای گشدضگشی(فشٌّگی
 .هزّثی ٍ تاسیخی ) ٍ عثیعت گشدی (

داًطگاُ اسان تا پزیشش داًطجَ دس همغع

هٌاعك حفاظت ضذُ ّفتاد للِ تاالب
ًگشی،

ٍ اص سال  1091تاوٌَى ًیض دس همغع واسضٌاسی

طئَتَسیسن ،غاسًَسدی ،وَیش گشدی،

اسضذ تا دٍ گشایص آلَدگی ٍ اسصیاتی هحیظ

تاالتْا ،وَّْا ،سٍدخاًِ ّا ٍ ، )...توشوض

صیست داًطجَ پزیشفتِ است.

غاسًخجیش،

پشًذُ

تیص اص یه هیلیَى ٍ چْاسغذ ّضاس ًفش
جوعیت ٍ ،جَد فعالیتْای غٌعتی تضسي

 -1محيط زیست استان مركسي

گشٍُ هٌْذسی هحیظ صیست داًطىذُ وطاٍسصی
واسضٌاسی دس سال  1088واس خَد سا ضشٍع ًوَدُ

هیماى

پازن تىًع زیستي استان مركسي

 -2گريٌ مُىذسي محيط زیست

ٍ هتٌَع ٍ تالمَُ آالیٌذُ تا تیص اص 0333

 -3پتاوسيل َاي گريٌ محيط زیست
 6عضَ ّیات علوی هتخػع ،یه واسضٌاع
گشٍُ  ،دٍ آصهایطگاُ تٌَع صیستی ٍ آلَدگیْا(آب
ٍ فاضالب ٍ َّا ٍ خان) تا تجْیضات هَجَد ٍ

استاى هشوضی تا تَجِ تِ هَلعیت خاظ

ٍاحذ غٌعتی ٍ  033هعذى تضسي ٍ

جغشافیایی ،تٌَع اللیوی دس هشوض وطَس ٍ

هجلِ

وَچه ٍ لغة وطاٍسصی وطَس ٍ اثشات

) Biodiversity (JWBاص هْوتشیي پتاًسیلْای

تالغثع تٌَع صیستی غٌی تا  11هٌغمِ

آًْا تش سٍی هحیظ صیست استاى تاعث

گشٍُ هٌْذسی هحیظ صیست ّستٌذ.

تحت هذیشیت ساصهاى حفاظت هحیظ
1

Journal of Wildlife and

مشخصات اعضاي گريٌ مُىذسي محيط زیست

علَم ٍ داًص پایِ دس صهیٌِ هسائل هحیظ

 -دٍسع پایِ ٍ 03احذ

وام ي وام خاوًادگي

تخصص

مرتبٍ/سمت

صیست ،هذیشیت ٍ تْشُ تشداسی پایذاس اص

 -دسٍع تخػػیٍ 78:احذ

اهیش اًػاسی

تٌَع صیستی

استادیاس

هشتضی ًادسی

تٌَع صیستی

استادیاس

هٌاتع عثیعی حفاظت اص تٌَع صیستی،

 -دسٍع اختیاسی ٍ 13 :احذ

آصادُ واظوی

آلَدگی ّا

استادیاس

آلَدگی ّای هحیظ صیست ،اسصیاتی

 -هجوَعٍ 143:احذ

اهیش ّذایتی

اسصیاتی

استادیاس

اثشات تَسعِ تش هحیظ صیست ٍ آهایص



هْشداد ّادیپَس

GIS

داًطیاس

سعیذ ضشفی

اگشٍاوَلَظی

استادیاس

هْذی ستَدُ ًیا

هحیظ صیست

واسضٌاع گشٍُ

سشصهیي وسة هی وٌٌذ.
ّ ذف اص سضتِ واسضٌاسی اسضذ سضتِ
علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست تشتیت
ًیشٍّای هتخػػی است وِ تا وسة

 -4رشتٍ علًم ي مُىذسي محيط زیست

ّ ذف اص سضتِ واسضٌاسی سضتِ علَم ٍ
هٌْذسی

هحیظ

صیست

تشتیت

واسضٌاساًی است وِ ضٌاخت ٍ آگاّی
ولی ًسثت تِ فشایٌذّا ٍ استثاعات دس
اوَسیستن ّای عثیعی ٍ هحیظ ّای
اًساى ساص وسة ًوایٌذ ٍ تتَاًٌذ دس
تشًاهِ ّای حفاظت اص هحیظ صیست
هطاسوت ًوایٌذ داًطجَیاى دس ایي دٍسُ

داًص ٍ فٌاٍسیْای تخػػی دس یىی اص
گشایص ّای سضتِ تتَاًٌذ دس صهیٌِ ّای
آهَصضی ،پظٍّطی ،تْشُ تشداسی اص هحیظ

هجوَع ٍاحذّای دٍسُ واضٌاسی
اسضذ سضتِ علَم ٍ هٌْذسی هحیظ
صیست ٍ 01احذ تِ تشتیة صیش است:

 دسٍع تخػػی هطتشن گشایص ّا:ٍ 13احذ
 دسٍع تخػػی اختیاسی گشایصٍ 16:احذ

صیست وطَس ٍ ّوچٌیي اهش اجشایی

 -پایاى ًاهِ ٍ 6 :احذ

هحیظ صیست فعالیت ًوایٌذ.

 -هجوَع ٍ 01 :احذ

 -5تعذاد ي وًع ياحذَاي درسي
 هجوَع ٍاحذّای دٍسُ واضٌاسی
سضتِ علَم ٍ هٌْذسی هحیظ صیست
ٍ 143احذ تِ تشتیة صیش است:
 دسٍع عوَهیٍ 11:احذ2

تُيٍ ي تذيیه :دوتش اهیشاًػاسی
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