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 بسمه تعالی

 1399 سازمان حفاظت محیط زیستاولویت ها و محورهای مورد نیاز 

 ردیف
و موضوعات  محورها

 مورد نیاز

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
 مکان

عنوان واحد 

 پذیرنده

تسهیالت و امکانات 

 پیش بینی شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 شهر استان هردو مرد زن
نام و نام 

 دگیخانوا
 ایمیل دورنگار شماره تلفن

1 

بررسی وضعیت 

کیفیت آبهای 

زیرزمینی در دشت 

 تبریز

   
 آذربایجان

 شرقی
 تبریز

 کل اداره

 محیط حفاظت

استان  زیست

 آ.شرقی

 حق التحقیق در

 تخصیص صورت

 پژوهشی اعتبارات

 لیدا پرتو نیا

09144085279 

33343600 -

041 

33343600 -

041 
L_partonia@yahoo.com 

2 

بررسی و طراحی مدل 

جامع مشارکتهای 

مردمی در امر 

 حفاظت محیط زیست

  ایالم  * 

 کل اداره

 محیط حفاظت

استان  زیست

 ایالم

 09183451852 ژاله نادمی توافقی
3337831-

0841 
zh nademi@gmail.com 

3 

بررسی و تعیین فون 

انگلی و میکروبی گونه 

های جانوری وحشی 

شاخص در حیات 

 وحش استان )کل و

 ( میش و قوچ –بز 

 

  ایالم  * 

 کل اداره

 محیط حفاظت

استان  زیست

 ایالم

 09183451852 ژاله نادمی توافقی
3337831-

0841 
zh nademi@gmail.com 

4 

گیری و بررسی اندازه

تعیین فلزات سنگین 

 منابع آبدر 

محدوده قابل کشت 

 در شهرستان ری

  تهران  * *

اداره کل 

یط زیست مح

استان تهران / 

امور  دفتر

 آزمایشگاهها

 توافقی
خدیجه 

ئیکره  

09122349832 

 
 s.korehei@gmail.com 
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 محورها و موضوعات مورد نیاز ردیف

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
 مکان

 عنوان واحد پذیرنده

تسهیالت و 

امکانات پیش 

 بینی شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 شهر استان هردو مرد زن
نام و نام 

 دگیخانوا
 میلای دورنگار شماره تلفن

5 

 تعیین و گیریاندازه بررسی

 خاک منابع در سنگین فلزات

 در کشت قابل محدوده

 ری شهرستان

  تهران  * *

اداره کل محیط 

 زیست استان تهران /

هادفتر امور آزمایشگاه  

ئیخدیجه کره توافقی  09122349832  s.korehei@gmail.com 

6 

 صوتی آلودگی پایش بررسی

 کالنشهر گانه 22 مناطق در

 و ری شهرستان و تهران

 پذیر آسیب هایپهنه شناخت

 آن کاهش راهکارهای و

  تهران  * *

اداره کل محیط 

 زیست استان تهران /

هادفتر امور آزمایشگاه  
ئیخدیجه کره توافقی  09122349832  s.korehei@gmail.com 

7 

تعیین سهم کمی و کیفی 

های روانابهای سطحی آالینده

تهران جهت آبیاری اراضی 

 کشاورزی جنوب

  تهران  * *

اداره کل محیط 

 زیست استان تهران /

هادفتر امور آزمایشگاه  
ئیخدیجه کره توافقی  09122349832  s.korehei@gmail.com 

8 

تعیین کمیت و کیفیت 

پسماندهای صنعتی در استان 

 تهران

  تهران  * *

 محیط کل اداره

 / تهران استان زیست

حیط زیست اداره م

 انسانی

ئی   خدیجه کره توافقی     09122349832  s.korehei@gmail.com 

9 

تعیین کمیت و کیفیت 

پسماندهای ویژه در استان 

 تهران

  تهران  * *

 محیط کل اداره

 / تهران استان زیست

اداره محیط زیست 

 انسانی

ئیخدیجه کره توافقی  09122349832  s.korehei@gmail.com 

10 
گی خاک تهیه اطلس آلود

 شهرستان تهران
  هران  * *

 محیط کل اداره

 / تهران استان زیست

اداره محیط زیست 

 انسانی

ئیخدیجه کره توافقی  09122349832  s.korehei@gmail.com 
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 ردیف
محورها و موضوعات مورد 

 نیاز

 تعداد هیات علمی

رد نیازمو  
 مکان

عنوان واحد 

 پذیرنده

ت تسهیال

و 

امکانات 

پیش 

بینی 

 شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 شهر استان هردو مرد زن
نام و نام 

 خانوادگی
ردورنگا شماره تلفن میلای   

11 

تهیه اطلس آلودگی خاک 

های جنوب و شهرستان

 جنوب غرب استان تهران

  تهران  * *

 کل اداره

 زیست طیمح

/  تهران استان

 محیط اداره

 انسانی زیست

 توافقی
خدیجه 

ئیکره  09122349832  s.korehei@gmail.com 

12 

 حذف های¬روش بررسی

 ویژه به) سنگین فلزات

 از( کروم و کادمیم

 صنعتی های¬پساب

  سمنان   

 کل اداره

 زیست محیط

 سمنان استان

 توافقی
خانم پویا 

 متحدین
09123326239  mottahedinpouya@gmail.com 

13 

امکان سنجی احیاء 

جمعیت و معرفی مجدد 

 گونه آهو در طبیعت

 فارس  * 

 ملی پارک

 منطقه بختگان،

 شده حفاظت

 گور بهرام

 کل اداره

 زیست محیط

استان فارس 

دفتر حیات 

 وحش

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

14 

بررسی دالیل روند رو به 

کاهش جمعیت جبیر در 

منطقه حفاظت شده بهرام 

 گور

 فارس  * 

 ملی پارک

 منطقه بختگان،

 شده حفاظت

 گور بهرام

 کل اداره

 زیست محیط

استان فارس 

دفتر حیات 

 وحش

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 
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 محورها و موضوعات مورد نیاز ردیف

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
 مکان

 عنوان واحد پذیرنده

تسهیالت و 

 امکانات پیش

ی شدهبین  

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 شهر استان هردو مرد زن
نام و نام 

 خانوادگی
ردورنگا شماره تلفن میلای   

15 

زیست شناسی ماهی تیالپیا، تعیین 

روش های کنترل جمعیت و اجرای 

 کاهش جمعیت گونه مهاجم

 فارس   

 تاالب

 هیرم،

 شهرستان

 الرستان

 محیط کل اداره

 فارس استان زیست

 وحش حیات دفتر

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

16 

تدوین برنامه مدیریت تعارضات 

گوشتخواران با اولویت پلنگ ایرانی 

 و خرس قهوه ای

  فارس  * *

 محیط کل اداره

 فارس استان زیست

 وحش حیات دفتر

خانم  گل  توافقی

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

17 

 رفتارهای و هاآگاهی پایش طرح

 استان شهروندان محیطی زیست

 نیازهای ارزیابی منظور به فارس

 زیست رفتارهای با مرتبط آموزشی

 هدف گروه سه ویژه) محیطی

 عرصه ردارانببهره و زنان معلمان،

 دامداران، کشاورزان،) طبیعی های

 چهار حوزه در...(  و دارانمرتع

 (شهرستان

 توافقی   فارس  * *
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

18 

 جمعیت پایدار برداشت های¬روش

 زمانی، سنجی¬مکانا با پرندگان

 تعیین صید، های¬روش مکانی،

 برآورد و شکار قابل های¬گونه

 فارس استان در شکار تقاضای

  فارس  * *

 محیط کل اداره

 فارس استان زیست

 وحش حیات دفتر

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 
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 ردیف
محورها و موضوعات 

 مورد نیاز

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
 مکان

عنوان واحد 

 پذیرنده

تسهیالت 

و امکانات 

پیش 

 بینی شده

 خگوییمشخصات مسئول هماهنگی و پاس

 شهر استان هردو مرد زن
نام و نام 

 خانوادگی
 میلای دورنگار شماره تلفن

19 
 انتشار مدلسازی

 هوا آلودگی
 فارس  * *

 -شیراز

 زرقان

 زیست محیط

 فارس استان

انسانی محیط  

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

20 

 و کربن مدیریت

 عصنای سهم تعیین

 و تولید در آالینده

 کربن انتشار

  فارس  * *

 محیط کل اداره

 استان زیست

 معاونت-فارس

 نظارت و پایش

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

21 

 زیست اثرات بررسی

 و نواحی محیطی

 صنعتی شهرکهای

 شهرها کالن بر

 شیراز فارس  * *

 محیط کل اداره

 ناستا زیست

 معاونت-فارس

پایش و نظارت  

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

22 

 زباله شیرابه بررسی

 روشهای و ها

 آن تصفیه مناسب
  فارس  * *

 زیست محیط

 معاونت فارس

پایش و نظارت  

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

23 

نابع شناسایی م

آالینده خاک استان 

 ها Hot Spotو 
  فارس  * *

 زیست محیط

-فارس استان

 و نظارت معاونت

 پایش

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

24 

بررسی اثرات زیست 

محیطی صنایع 

شیمیایی بر روی 

مناطق مسکونی و 

زراعی و پیرامون آن 

و ارائه راهکارهای 

 علمی و عملی

  فارس  * *

 زیست محیط

-فارس استان

 و نظارت معاونت

 پایش

 توافقی
خانم  گل 

 آفرین زارع
09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 
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 محورها و موضوعات مورد نیاز ردیف

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
 مکان

عنوان واحد 

 پذیرنده

تسهیالت 

و امکانات 

پیش 

 بینی شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 شهر استان هردو مرد زن
نام و نام 

 خانوادگی
 میلای رنگاردو شماره تلفن

25 

تصفیه فاضالب : بررسی روشهای 

کارآمد و مناسب جهت واحدهای 

فاضالبزا به منظور دستیابی به 

خروجیهای مطابق با استانداردها 

 و ضوابط زیست محیطی

  فارس  * *

 محیط

 زیست

 استان

-فارس

 معاونت

 و نظارت

 پایش

 توافقی

خانم  گل 

آفرین 

 زارع

09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

26 

در  بررسی غلظت عناصر سنگین

محصوالت کشاورزی همجوار 

 مجتمع پتروشیمی شیراز
 فارس  * *

 شهرستان

 مرودشت

محیط 

زیست 

استان 

-فارس

معاونت 

نظارت و 

 پایش

 توافقی

خانم  گل 

آفرین 

 زارع

09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

27 

امکان سنجی تعیین سطوح 

استاندارد آالینده های نوپدید در 

 محیط های مختلف
 فارس   

 شهرستان

 مرودشت

محیط 

زیست 

استان 

-فارس

معاونت 

نظارت و 

 پایش

 توافقی

خانم  گل 

آفرین 

 زارع

09173086481  golafarin_zare@yahoo.com 

28 

بررسی میزان انتشار گازهای 

گلخانه ای در مجتمع های 

فوالدسازی استان کرمان و  نحوه 

 کاهش آن

  
حداقل 

نفر 4  
 کرمان

 -زرند

 -سیرجان

 کرمان

اداره کل 

محیط 

زیست 

استان 

 کرمان

 توافقی
خانم  

 آنیتا بابکی
09132419965 

32810503-

034 
amoozeshmohitzist@gmail.com 
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 ردیف
محورها و موضوعات 

 مورد نیاز

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
 مکان

عنوان واحد 

 پذیرنده

یالت تسه

و 

امکانات 

پیش 

بینی 

 شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 شهر استان هردو مرد زن
نام و نام 

 خانوادگی
 میلای دورنگار شماره تلفن

29 

بررسی میزان انتشار 

در واحد  so2 گاز

های گندله سازی و 

آهن اسفنجی استان 

کرمان و راهکارهای 

 کاهش آن

* * 
 حداقل

نفر 4  
 کرمان

 -ندزر

 -سیرجان

 کرمان

اداره کل محیط 

 زیست کرمان
 توافقی

خانم  آنیتا 

 بابکی

09132419965 

32810503-

034 
amoozeshmohitzist@gmail.com 

30 

تعیین وضعیت 

آلودگی هوا در 

شهرک های صنعتی 

بزرگ و مناطق ویژه 

اقتصادی در 

شهرهای کرمان، 

سیرجان ، رفسنجان 

 و بم

* * 
 حداقل

نفر 4  
 کرمان

 -زرند

 سنجانرف

-سیرجان  

محیط زیست 

 فارس کرمان
 توافقی

خانم  آنبتا 

 بابکی

09132419965 

32810503-

034 
amoozeshmohitzist@gmail.com 

31 

بررسی و تعیین نوع 

و میزان تولید 

آالینده های هوا در 

کارگاههای تولید 

مس بلیستر از 

سرباره های معادن 

مس سرچشمه 

 استان کرمان

* * 
حداقل 

 نفر 4
 رفسنجان انکرم

اداره کل محیط 

زیست استان 

 کرمان

 توافقی
خانم  آنیتا 

 بابکی
09132419965 

32810503-

034 
amoozeshmohitzist@gmail.com 
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 ردیف
محورها و موضوعات 

 مورد نیاز

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
عنوان  مکان

واحد 

 پذیرنده

تسهیالت 

و امکانات 

پیش 

بینی 

 شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 شهر استان هردو مرد زن
نام و نام 

 خانوادگی
 میلای دورنگار شماره تلفن

32 

بررسی میزان و شدت 

لودگی خاکهای آ

سطحی اطراف 

مجتمع گل گهر و 

مس سرچشمه به 

 فلزات سنگین

* * 
 حداقل

 نفر 4
 سیرجان کرمان

اداره کل 

محیط 

زیست 

 کرمان

 توافقی

خانم  

آنیتا 

 بابکی

09132419965 32810503-034 amoozeshmohitzist@gmail.com 

33 

بررسی تبعات زیست 

محیطی احتمالی 

ناشی از استقرار 

تکمیل صنایع فوالد و 

زنجیره فوالد در 

 استان کرمان

* * 
 حداقل

 نفر 4
 کرمان

 -زرند

 -سیرجان

 کرمان

محیط 

زیست 

فارس 

 کرمان

 توافقی

خانم  

آنبتا 

 بابکی

09132419965 32810503-034 amoozeshmohitzist@gmail.com 

34 

بررسی معضالت 

زیست محیطی 

مجتمع معدنی 

 زرتشت

* * 
 حداقل

 نفر 4
 کهنوج کرمان

اداره کل 

حیط م

زیست 

 کرمان

 توافقی

خانم  

آنیتا 

 بابکی

09132419965 32810503-034 amoozeshmohitzist@gmail.com 
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 ردیف
موضوعات  محورها و

 مورد نیاز

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
 مکان

 عنوان واحد پذیرنده

تسهیالت و 

امکانات پیش 

 بینی شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 میلای دورنگار شماره تلفن نام و نام خانوادگی شهر استان هردو مرد زن

35 

ارزیابی اجرای طرح 

های جنگلداری و 

تی در اقدامات مدیری

خصوصیات کمی و 

 کیفی جنگل

 کل سطح استان مازندران  1 2
اداره کل حفاظت محیط 

 زیست مازندران
   09111579439 روح اهلل اسماعیلی توافقی

36 
ارزیابی نقش جنگل 

های شمال کشور در 

 جذب و انتشار کربن

 کل سطح استان مازندران  1 3
 اداره کل حفاظت محیط

 زیست مازندران
 توافقی

 روح اهلل اسماعیلی

 کامران نصیراحمدی

09111579439 

09111172105 
  

37 

مکانیابی مناطق 

مناسب گردشگری 

-پایدار با رویکرد محیط

زیستی بر اساس اصول 

آمایش سرزمین و به 

گیری روش تصمیم

 معیارهچند

 کل سطح استان مازندران  1 2
اداره کل حفاظت محیط 

 زیست مازندران
 توافقی

 روح اهلل اسماعیلی

 کامران نصیراحمدی

09111579439 

09111172105 
  

38 

مقایسه اثر حفاظت در 

های جنگلی عرصه

-تحت حفاظت محیط

های زیست با عرصه

برداری و تحت بهره

 اجرای طرح جنگلداری.

 کل سطح استان مازندران   2
اداره کل حفاظت محیط 

 زیست مازندران
   09111579439  اسماعیلیروح اهلل توافقی
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 ردیف

محورها و 

موضوعات مورد 

 نیاز

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
 مکان

 پذیرندهعنوان واحد 
تسهیالت و امکانات 

 پیش بینی شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 میلای دورنگار شماره تلفن نام و نام خانوادگی شهر استان هردو مرد زن

39 

بررسی روند 

تغییرات سطوح 

های طبیعی عرصه

استان با استفاده 

-از تصاویر ماهواره

ای در طی بیست 

 سال اخیر.

انمازندر  1 2  کل سطح استان 
اداره کل حفاظت محیط زیست 

 مازندران
 توافقی

 روح اهلل اسماعیلی

 کامران نصیراحمدی

09111579439 

09111172105 
  

40 

-شناسایی شاخص

های مؤثر محیطی 

-بر زیستگاه گونه

های شاخص نظیر 

 مرال و شوکا.

 کل سطح استان مازندران   2
اداره کل حفاظت محیط زیست 

 انمازندر
 توافقی

 کوروس ربیعی

 کامران نصیراحمدی

09113112378 

0911172105 
  

41 

تعیین ظرفیت برد 

گردشگری مناطق 

تحت مدیریت با 

استفاده از 

متدهای متداول 

دنیا )مطالعه 

موردی پناهگاه 

حیات وحش 

 لهمیانکا

 کل سطح استان مازندران  1 2
اداره کل حفاظت محیط زیست 

 مازندران
   09111172105 کامران نصیراحمدی توافقی

 

 

 



11 
 

 ردیف
محورها و موضوعات 

 مورد نیاز

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
 مکان

 عنوان واحد پذیرنده
تسهیالت و امکانات 

 پیش بینی شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 میلای دورنگار شماره تلفن نام و نام خانوادگی شهر استان هردو مرد زن

42 
بندی منابع سهم

های آالینده آب

 سطحی

 کل سطح استان مازندران  2 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

   09112539411 طاهره اسکندری توافقی

43 
تأثیر تخلیه شیرابه 

زباله در آلودگی 

 خاک

 کل سطح استان مازندران  1 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

   09112539411 طاهره اسکندری توافقی

44 

مدل سازی )عدد 

انتشار آلودگی ( در 

پایش زیست 

 محیطی

 کل سطح استان مازندران  1 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

   09111172105 کامران نصیراحمدی توافقی

45 

رات یبررسی تغی

ماهانه دی اکسید 

کربن با استفاده از 

داده های ماهواره 

 ای

 کل سطح استان مازندران  1 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

 توافقی
 اسماعیلی روح اهلل

 کامران نصیراحمدی

09111579439 

09111172105 
  

 

 

 

 

 

 



12 
 

 ردیف
محورها و موضوعات 

 مورد نیاز

 میتعداد هیات عل

 مورد نیاز
 مکان

 عنوان واحد پذیرنده

تسهیالت و 

امکانات پیش 

 بینی شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 میلای دورنگار شماره تلفن نام و نام خانوادگی شهر استان هردو مرد زن

46 
طراحی و استقرار 

نظام پایش و ارزیابی 

 مدیریت پسماندها

 کل سطح استان مازندران  1 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

 توافقی
سید محمد جواد 

 نوربخش
09118904755   

47 

روش های منشاء 

یابی آلودگی های 

صنایع استان در 

اکوسیستم های آبی 

 خاکی

 کل سطح استان مازندران  2 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

 توافقی
سید محمد جواد 

 نوربخش
11890475509    

48 

 هایپارامتر شناسایی

 و آلودگی شاخص

 پایش بندی اولویت

 هایزون در آنها

 صنعتی

 کل سطح استان مازندران  1 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

 توافقی
سید محمد جواد 

 نوربخش
09118904755   

49 

نیاز سنجی و 

جانمایی شبکه پایش 

آلودگی منابع 

تی)آب، هوا، زیس

 صدا، امواج(

 کل سطح استان مازندران  1 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

   09112539411 طاهره اسکندری توافقی
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 ردیف
محورها و موضوعات 

 مورد نیاز

 تعداد هیات علمی

 مورد نیاز
عنوان واحد  مکان

 پذیرنده

تسهیالت و 

امکانات پیش 

 بینی شده

 مشخصات مسئول هماهنگی و پاسخگویی

 میلای دورنگار شماره تلفن نام و نام خانوادگی شهر استان هردو مرد زن

50 

اثرات کم آبی بررسی 

بر روی اکوسیستم 

تاالب میانکاله با 

تاکید بر پارامترهای 

فیزیکو شیمیایی 

،میکروبی و مواد 

 مغذی

 کل سطح استان مازندران  1 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

 توافقی
 کامران نصیراحمدی

 طاهره اسکندری

09111172105 

09112539411 
  

51 

ر برآورد پتانسیل با

آلودگی ناشی از ورود 

فاضالب ها به دریای 

خزر با استفاده از 

ضرایب شاخص های 

آلودگی و ارائه راه 

کارهای مدیریتی و 

 اجرایی

 کل سطح استان مازندران  2 3

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

 توافقی
 کامران نصیراحمدی

 طاهره اسکندری

09111172105 

09112539411 
  

52 

عه روشهای مطال

احیاء و بازسازی 

مصبها )مطالعه 

 موردی: مصب هراز (

 کل سطح استان مازندران  2 2

اداره کل حفاظت 

محیط زیست 

 مازندران

   09111172105 کامران نصیراحمدی توافقی
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