
 :پژوهشي داخلي مرتبط با حوزه فعالیت گروه -علمي  مقاالت چاپ شده در مجالت -1

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 اموزش عالي محيط زيست در ايران ۱
 (۱731) ۱1شماره  محيط شناسي

۲ 

بررسي مقايسه اي ارزيابي استراتژيك محيط زيست و ارزيابي 

محيطي و بيان پيش شرطهاي الزم براي افزايش  نشانزدهاي زيست

 "اثر بخشي ان

 (۱731) ۱شماره  مجله محيط و توسعه

7 
برآورد ارزش عملکرد جذب گاز آالينده گوگرد دي اکسيد توسط 

 مطالعه موردي جنگلهاي خيرود کنار نوشهر -اکوسيستم جنگلي 

 ۱733 شماره سوم علوم محيطي

۴ 
مکاني کارکرد جذب گاز دي اکسيد کربن ارائه الگوي ارزش گذاري 

 در جنگل هاي خزري ايران

 ۱733 1۱ محيط شناسي

1 
نقش بوم سازگان جنگلي در حفاظت از منابع آبي و براورد ارزش اين 

 عملکرد در جنگل هاي خزري ايران

 ۱731 7 مجله جنگل ايران

1 

 هاي ارزش ايجاد در ها اکوسيستم عملکرد و ساختار نقش

ويژه   اقتصادي محيط شناسي و اکولوژيکي ديدگاه دو اکوسيستمي،از

 نامه مديريت و برنامه ريزي محيط زيست

 ۱731  دانشگاه تهران

3 
اي هکمن در بررسي عوامل موثر بر ارزش کاربرد روش دومرحله

 تفرجي منطقه کوهستاني درکه

 ۱731 ۱ پژوهشهاي محيط زيست

3 

 هاي ارزش ايجاد در ها اکوسيستم عملکرد و ساختار نقش( 

ويژه   اقتصادي محيط شناسي و اکولوژيکي ديدگاه دو اکوسيستمي،از

 نامه مديريت و برنامه ريزي محيط زيست

 ۱731  دانشگاه تهران

 .چگونگي برآورد ارزش حفاظت از منابع خاک در مناطق جنگلي 1
 ۱731 ۲ پژوهشهاي محيط زيست

۱۱ 
دومقوله ارزيابي آثار توسعه و ارزش گذاري امکان سنجي تلفيق 

 نخدمات اکوسيستمي در ايرا

 7 ۱71۱ 

۱۱ 
بررسي تاثير ناشي از آلودگي هوا در تعيين کارامد ترين بخشهاي 

 محيط زيستي در فرايند توسعه صادرات –اقتصادي 

 

 محيط شناسي

11 ۱71۱ 

۱۲ 
اي و  ارائه چارچوب روش شناختي به منظور ارزيابي محيطي منطقه

 ۲۱اجرايي نمودن دستود کار محلي 

 ۱71۱ ۴ مجله علوم محيطي

۱7 
توسعه شاخص هاي پايداري شبکه سبز راهها بر اساس اصول بوم 

 .علوم و تکنولوژي محيط زيست شناسي سيماي سرزمين

- ۲ ۱71۲ 

۱1 
براورد ارزش تفريحي منطقه کوهستاني توچال با استفاده از الگوي 

 مرحله اي هکمن محيط شناسي،اقتصاد سنجي دو 

- ۴ ۱71۲ 
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 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

۱ 
تحليل چند معياره روشي مناسب در منظور کردن ارزش خدمات اکوسيستمي 

 زيستدر فرايند ارزيابي  محيط 

 ۱731 ۱ محيط زيست و توسعه

۲ 
تلفيق ارزش گذاري اقتصادي و ارزيابي اثرات محيط زيستي در ايران، چالشها 

 و راهکارها

 ۱71۱ 1 محيط زيست و توسعه

7 
مروري بر مدل هاي کاربردي در برنامه ريزي فضاي باز با رويکرد حفاظت از 

 ارزش هاي طبيعي

 ۱717 1 فصلنامه محيط زيست و توسعه

۴ 
چگونگي کاربرد ارزش گذاري اقتصادي منابع زيستي در ارزيابي اثرات توسعه 

 منفعت –بر محيط و تحليلهاي هزينه 

ششمين همايش ملي  ارزيابي محیيط  

 زيستي ايران

 ۱733 

 

 :كتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه -3

 انتشارات محل انتشار موضوع و رشته كتاب عنوان كتاب رديف
 سال

 چاپ
 نوبت چاپ

 اول ۱731 انتشارات دانشگاه امام صادق تهران اسالم و محيط زيست (رهیافتي اسالمي) اخالق و محیط زيست  ۱

 تهران محيط زيست   قوانین و مقررات حفاظت از كیفیت منابع آب ايران ۲
ناشر سازمان مديريت منابع آب 

 ايران
 اول ۱71۱

7 
منفعت و سیاست ارزشگذاری طبیعت، تحلیل هزينه 

 زيست گذاری محیط
 تهران محيط  زيست  

انتشارات   -

دانشگاه شهيد 

 بهشتي

 

 اول ۱711

 

 


