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  آموزشیآموزشیسوابق سوابق 
  
 1378سال در 68/19با معدل  ندیپلم در رشته تجربی از دبیرستان عالمه حلی شهر تهرا  
 1382سال در2/16محیط زیست از دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه صنعتی اصفهان با معدل -مهندسی منابع طبیعی 

  در مقطع کارشناسی 2کسب رتبه  
  در رشته محیط زیست 1383سال در آزمون کارشناسی ارشد  2کسب رتبه 

 1385ان، سال کارشناسی ارشد محیط زیست از دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهر 

  84/17در مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست از دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران با معدل  1کسب رتبه 
 1385در سال 

  آلودگی دانشگاه تربیت مدرس -در آزمون ورودي دکتراي محیط زیست 1کسب رتبه 

 1391سال  دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده منابع طبیعی -آلودگی –زیست دکتري محیط  
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  ها و عالیق تحقیقاتی:ها و عالیق تحقیقاتی:زمینهزمینه
 ریزي حفاظت و انتخاب مناطق حفاظتیبرنامه 
 هاي حیات وحش و ارزیابی زیستگاهسازي پراکنش گونهمدل 

  کاربردGIS وحشو یادگیري ماشین در مطالعات حیات  
 بندي آنآمار در پهنهآلودگی خاك و کاربرد زمین 

 ا در محیطهشناختی آالیندهارزیابی خطر بوم 
 هاي طبیعیها در محیطسم شناسی و ردیابی آالیندهبوم 

 زیستکاربرد ارزیابی چندمعیاره در علوم محیط  
  

  مقاالت علمی پژوهشی مقاالت علمی پژوهشی 
) در حاشیه Lutra lutra. بررسی پراکنش گونه شنگ (1387کار، ا. و عبدلی، ا. ؛ کرمی، م.؛ دانهمیرزایی، ر -1

 .42-33)، صص 2(6رودخانه جاجرود، مجله علوم محیطی، 
) به روش هاي Lutra lutra. ارزیابی مقدماتی زیستگاه شنگ (1392ا.  ،عبدلی و. ا کار،؛ دانهر ،ییرزایم -2

 مجله علوم و تکنولوژي محیط زیست ( داراي پذیرش چاپ) -اوتینو و توزون  در رودخانه جاجرود
 ینبیشیپ. 1392همامی، م. و رضایی، ح.  ؛  اسماعیلی ساري، ع.؛ قربانی، ه.؛ حافظی مقدس، ن.؛میرزایی، ر - 3

، زیست هاي محیط، مجله پژوهشاستان گلستان یکروم و مس در خاك سطح ک،یآرسن وم،یکادم یمکان عیتوز
 . 45- 35، صص 7

کوچک  جهدلی پراکنش سازي. مدل1392ح.  ،ییو رضا. ع ،يسار یلیاسماع؛ م.  ،ی؛  همامر ،ییرزایم -4
)Falco naumanniچاپ رشیپذ ي(دارا ستزیطیمح هايمجله پژوهش، ن گلستان) در استا( 

5- Karami,M., Mirzaei, R. & Hamzehpour, M. 2006. Status of Eurasian Otter (Lutra 
lutra) in Iran IUCN Otter Spec. Group Bull. 23 (1): 27 - 33 

6- Mirzaei, R.; Karami,M.; Danehkar,A. and Abdoli, A. 2009. Habitat selection of 
Eurasian Otter, Lutra lutra, in Jajrud river, Iran,  Zoology in the Middle East, 
47:1, 13-19 

7- Mirzaei, R.; Karami,M.; Danehkar,A. and Abdoli, A. 2009. Habitat Quality 
Assessment for Otters (Lutra lutra) on the River Jajrood, Iran, Hystrix It. J. 
Mamm. (n.s.) 20(2) ,161-167 

8- Mirzaei, R.; Conroy,J and Yoxon. 2010. Otters in the Hawr Al Azim Wetland, 
Iran, Hystrix It. J. Mamm. (n.s.) 21(1), 83-88 

9- Mirzaei, R.; Karami,M.; Danehkar,A. and Abdoli, A. 2010. Prey size selection of 
the Eurasian Otter, Lutra lutra, at Jajrood River, Iran , Zoology in the Middle 
East, 50:1, 19-26 

10- Mirzaei, R.; Danehkar,A. and Abdoli, A. Diet of Otter (Lutra lutra) In Jajrood 
River system, Iran , Journal of Mammal study (Accepted).  
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  ترویجیترویجی  --مقاالت علمی مقاالت علمی 
  .47-36، صص 24، شماره مجله موج سبز، رفی کوتاه گونه شنگ مع . 1386.ر ،ییرزایم -1
مجله ، طبقه بندي زیستگاه شنگ در رودخانه جاجرود . 1386ا.  ،عبدلی و. ا کار،م.؛ دانه ،ی؛ کرم.ر ،ییرزایم -2

 .35- 29، صص 26، شماره موج سبز
الب واحدهاي مسکونی کشور بررسی آماري محل دفع فاض  .1388، م.و حداد سلیمانی ، ر.میرزاییر.؛ وزیري،  -3

 93-75، صص 74مجله بررسی هاي آمار رسمی ایران، شماره ، بر حسب جمعیت
. مقدمه اي بر آمار محیط زیست و چارچوب هاي بین المللی 1388و حداد سلیمانی، م. میرزایی، ر.وزیري، ر.؛  -4

 289-271، صص 75مجله بررسی هاي آمار رسمی ایران، شماره ، مربوط به آن
  

  همایشیهمایشیالت الت اامقمق
) طبق EPIررسی عملکرد زیست محیطی ایران (. ب1387 ، م.و حداد سلیمانی ، ر.میرزاییر.؛ وزیري،  -1

 ، دانشگاه تهراندومین کنفرانس روز جهانی محیط زیست،  2008و  2006هاي هاي سالگزارش

رایند تحلیل سلسله مراتبی در کاربرد ف. 1388و فراشی ، ا.  ا.  ،عبدلی ؛. ا کار،م.؛ دانه ،ی؛ کرمر ،ییرزایم -2
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همایش انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، ارزیابی مقدماتی زیستگاه شنگ

 همدان

، معرفی شاخص هاي زیست محیطی توسعه شهري. 1388؛ وزیري، ر. و حداد سلیمانی، م. میرزایی، ر. -3
 گاه آزاد اسالمی واحد همدانهمایش انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، دانش

هاي ملی بندي پاركتدوین معیارهاي حفاظتی براي پهنه. 1388و فالح باقري، ف.  میرزایی، ر.فراشی، ا.؛  -4
 همایش انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، در ایران

 ، المللی تاالب هورالعظیمبررسی اهمیت ملی و بین.  1389، ف.فالح باقري، ا.  و یفراش.؛ ، رییرزایم -5
 مایش ملی دانشجویی اکولوژي حفاظت، دانشگاه شهید بهشتیاولین ه

مایش اولین ه ، آشنایی با گردشگري حیات وحش . . 1389، ف.فالح باقري، ا.  و یفراش.؛ یی، ررزایم -6
 ملی دانشجویی اکولوژي حفاظت، دانشگاه شهید بهشتی

حفاظتی پناهگاه حیات وحش لوندویل  بنديپهنه. 1389.، رییرزایمو  ، م.ريیقدم.؛  ،یعتیشر، ا؛ یفراش -7
مایش ملی دانشجویی اکولوژي حفاظت، دانشگاه شهید اولین ه ، با رویکرد ارزیابی چند معیاره مکانی 

 بهشتی

ي سیماي سرزمین استفاده از شاخص ها. 1389، ف.و الله زاري .ف ،فالح باقري؛ ر. ،ییرزایم، ا.؛ یفراش -8
مایش ملی دانشجویی اکولوژي حفاظت، دانشگاه اولین ه ، در مدلسازي زیستگاه گونه هاي حیات وحش 

  شهید بهشتی

ک خزري ، تهدیدات و راهکارهاي جلوگیري از ف. 1389، ر.ییرزایم ، ا. ویفراشف.؛ فالح باقري،  -9
 ظت، دانشگاه شهید بهشتیمایش ملی دانشجویی اکولوژي حفااولین ه ، کاهش تنوع زیستی 

در استان  پرندگان تاالب هورالعظیم .بررسی1389، ف.و فالح باقري ، ا.یفراش، ن.؛ یفضلعل؛ ، ر.ییرزایم -10
 مایش ملی دانشجویی اکولوژي حفاظت، دانشگاه شهید بهشتیاولین ه ،  خوزستان
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ملی و بین المللی و  روند -مناطق حفاظت شده. 1389ر. ،ییرزایمو  .م ،یمانیحداد سل.؛ ر ري،یوز -11
 مایش ملی دانشجویی اکولوژي حفاظت، دانشگاه شهید بهشتیاولین ه ، جایگاه ایران در جهان

مایش ملی اولین ه ، بررسی و مروري بر روشهاي سریع ارزیابی تاالب . 1389، ا.یفراشو  ، ر.ییرزایم -12
  دانشجویی اکولوژي حفاظت، دانشگاه شهید بهشتی

شناسایی و برآورد جمعیت ماهیان رودخانه امامزاده .  1389ن. ،یفضلعلو  ر.،ییرزایم ، ف.؛چهرزاد -13
 مایش ملی دانشجویی اکولوژي حفاظت، دانشگاه شهید بهشتیاولین ه ، ابراهیم در استان گیالن 

 یپراکنش سارگپه معمول نییتع.  1392ح. ،ییع. و رضا ،يسار یلیم. ؛ اسماع ،ی؛  همام. ر ،ییرزایم  -14
)Buteo buteoاولین ، نهیشیب یانتروپ تمی) و عوامل موثر بر آن در استان گلستان با استفاده از الگور

 ، اصفهان.نیسرزم يمایس ياکولوژ یالملل نیکنفرانس ب

،  )PM10به ذرات معلق( زیشهر تبر يهوا یآلودگ یبررس. 1392؛ ذراتی، ل. و دواشی، ل. . میرزایی، ر -15
 زیست. تهران. ریزي و مدیریت محیطالمللی برنامهسومین کنفرانس بین

 
 

  سسییسوابق تدرسوابق تدر
  زیستتاکنون در مقطع کارشناسی ارشد محیط 1391تدریس در دانشگاه کاشان از سال 

  داران و مناطق حفاظت شده، آمایش سرزمین، آلودگی صنعتیدروس روش تحقیق، مدیریت مهره
  

  هاي تحقیقاتیهاي تحقیقاتیطرحطرح
 در خاك، مطالعه  ات سنگین (سرب، کادمیوم، مس، روي و نیکل)شناختی فلزتعیین الگوي مکانی ریسک بوم

  موردي: شهرستان آران و بیدگل، صندوق  حمایت از پژوهشگران، در حال انجام
 در حال انجامدانشگاه کاشان، ، دگلیدر آران و ب یدر پر ، فضله جوجه و تخم زاغ نیغلظت فلزات سنگ نییتع  
 دانشگاه کاشان، نهیشیب یانتروپ تمیبا استفاده از الگور رینطقه دره انجدر م  وزپلنگی ستگاهیز تیمطلوب نییتع ،

 در حال انجام

  
  داور مجالت علمیداور مجالت علمی

  زیست طبیعی دانشگاه تهرانمجله محیط
  مجله علوم و فنون شیالت دانشگاه تربیت مدرس
  مجله اکولوژي کاربردي دانشگاه صنعتی اصفهان

  زیست دانشگاه تهرانهاي محیطمجله پژوهش
  زیست دانشگاه آزاد اسالمیمجله انسان و محیط
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  هاي علمی عضو هیات علمیهاي علمی عضو هیات علمینفر متخصص آشنا به فعالیتنفر متخصص آشنا به فعالیت  33سامی سامی اا
  دکتر عباس اسماعیلی ساري، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر اصغر عبدلی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
  دکتر محمودرضا همامی، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

  

  ویت در مجامع علمیویت در مجامع علمیعضعض
  )IALE-Iran( المللی اکولوژي سیماي سرزمینانجمن بین

  )IUCN Otter Specialist Groupگروه متخصصین شنگ (
  انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

  انجمن اکولوژي ایران
 

  افزاريافزارينرمنرم  هايهايتخصصتخصص
 ArcGis ،IDRISI ،MaxEnt ،Marxan،GS+ ،FRAGSTATSافزارهاي تسلط به نرم

 Marxan with zones ،Zonation ،C-PLAN ،Biomapper ،GARPافزارهاي آشنایی با نرم
  
  

  


