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 کاری و تحصیلیرزومه 

  

  بازقندی ملیحه :ینام خانوادگو نام 

  :7631متولد 

  :سبزوارمحل تولد 

 کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:ن آخری 

  زیستمحیط  –مهندسی منابع طبیعی  رشته:عنوان 

 خطر انقراض و مشمول شرایط گونه های حیات وحش در معرض  تصادیاقارزشگذاری  پایان نامه: موضوع

 (برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی سازمان حفاظت محیط زیستمنطبق با قاچاق)

  انگلیسی با زبان های خارجی:آشنایی 

  موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی خدمت:محل 

____________________________________________________________________ 
 

 

 تاریخ اخذ مدرک نام واحد آموزشی گرایش رشته تحصیلی یمقطع تحصیل

 منابع طبیعیمهندسی  کارشناسی

 )محیط زیست(

 7631 دانشگاه حکیم سبزواری محیط زیست

 مهندسی منابع طبیعی کارشناسی ارشد

 )محیط زیست(

 7613 سراسری یزددانشگاه  محیط زیست

 

 

 

 ابزار و نرم افزارها، فعالیت    

  ی اسآجی(GIS) )از مجتع فنی تهران( 

 جی پی اس(GPS) (از )سازمان نظام مهندسی 

  یآاچ اس(HSE) از اکادمی((CCPL)) 

 شنایی با سنجش از دورآ 

 تصادی: شازماق نرم افزار اآشنایی ب (SHAZAM) 

 نرم افزار آماری اآشنایی ب(SPSS)(MAPLE) 

  تصادیارزشگذاری اق هایروش با آشنایی 

 پرسشنامه طراحی اآشنایی ب  

  های هفت گانه مهارتآشنایی بهICDL             

  (یدر کشاورز یتخالق ینی،فرآ)اشتغال، کار یموزشآدوره 

 

 

مشخصات فردی -1  

سوابق تحصیلی -2  

های تخصصیمهارت -3  
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 یتمسئول فعالیتسال  / موسسه / نشریه شرکتعنوان 

بخش محیط زیست س کارشنا 7611  ستاره شرق سبزواردر نشریه فعالیت 

 نشریه

 GISارشناس ک 11فروردین -13خرداد  فعالیت در شرکت مهندسین خیزران )تهران(

 GISکارشناس  11مهر -11خرداد  فعالیت در شرکت مهندسی مهد رایانه شرق )سبزوار(

  میدانیمحقق  – عمومیروابط  تا کنون 11مهر  در موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیاییفعالیت 
 

 

 

 محل پذیرش تحقیق و دریافت گواهی بین المللی سال  عناوین مقاالت منتشر شده
A CONTINGENT VALUATION 

PRACTICE WITH RESPECT TO 

WILDLIFE TRAFFICKING LAW 

ENFORCEMENT IN IRAN (CASE 

STUDY: Panthera pardus saxicolor) 

7611-7613 A. Sanei (Ed.). Research and Management 

Practices for Conservation of the 

Persian Leopard in Iran. New York: 

Springer. 

پرسنل ارزش حفاظتی پلنگ ایرانی از نظر 

 محیط زیست ایران

 

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و  7611-7613

 شکی )دانشگاه اردکان(دامپز

اقتصادی  -تحلیل آماری متغیرهای اجتماعی

پرسنل محیط زیست ایران در جهت حفاظت 

 پلنگ ایرانی

 

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و  7611-7613

 دامپزشکی )دانشگاه اردکان(

گذاری های رایج ارزشمقایسه تکنیک

  های طبیعی و نیمه طبیعیاقتصادی اکوسیستم
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و  7611-7613

 دامپزشکی )دانشگاه اردکان(

 

 

پژوهشی وسوابق علمی  -6  

   شغلی سوابق -5


