
 رم گزارش برنامهف

  جنگل شناسی مقدماتی نام برنامه

 09/04/1401 برنامه تاریخ اجرای گردیمدیریت کمیته طبیعت مجری برنامه
 

 290.000سایر:  170.000 اعضا: هزینه برنامه گردیطبیعت نوع برنامه

 هدف اجرای برنامه

جنگل ها اکوسیستم با موضوعات جنگل های ایران، جنگل های هیرکانی،  ارائه آموزش و انتقال دانش در حوزه جنگل شناسی در سطح مقدماتی 

 و گیاهان مناطق هیرکانی  برای راهنمایان طبیعت گردی معرفی انواع درختان
 

 فرزاد پورفرزانه سرپرست برنامه

 انصاریلیال اقدم /مهدی  راهنما/سخنران

 مهدی انصاری/احسان جعفری عکس/فیلم

 مهدی انصاری/لیال اقدم تیم اجرایی

 مهدی انصاری مسئول ثبت نام

 تشکر و قدردانی
نرگس حمیده بنیادی، حمید درودیان، لیال اقدم،  مهدی انصاری، احسان جعفری،، فرزاد پورفرزانهمحمد حسین یزدانی، 

 خیرود جناب دکتر وحید اعتمادمدیریت محترم جنگل پژوهشی اکرمی، 

 

 مازندران، نجارده، جنگل پژوهشی خیرود.  محل اجرا

 با مدیریت دکتر وحید اعتماد_دانشکده منابع طبیعی دانشگاه نهران  مدیریت مجموعه

 توضیح در خصوص محل بازدید / ویژگی های خاص

 مازندران، روستای نجارده. در ؛ واقعجناب آقای دکتر وحید اعتمادبه مدیریت جنگل پژوهشی خیرود 

 1345جنگل تاریخچه تاسیس 

هکتار در حدود هفت کیلومتری شرق نوشهر قرار گرفته است. پایین ترین قسمت آن که مرز  10.000جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود به مساحت 

 2200مجاورت روستای نجارده شروع شده و تا ارتفاع حدود متر باالتر از سطح دریای آزاد در  10شمالی آن را نیز تشکیل می دهد با ارتفاع حدود 

برای انجام کارهای آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم و فنون  15/11/1345مورخ  13581متر در ییالق باال می رود. این جنگل طی قرارداد شماره 

نابع طبیعی دانشگاه تهران )دانشکده جنگلداری آن زمان( جنگل و اجرای طرح های جنگلداری نمونه و بهره برداری اصولی و غیره به دانشکده م

 37اده واگذار گردید. طی موافقتنامه منعقده بین سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به استناد م

 : قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها به عنوان

 شی و تحقیقاتی در کلیه رشته های جنگلالف : جنگل آموزشی و پژوه

 ب : جنگل تعلیماتی برای دانشجویان

 ج : جنگل الگو جهت ارائه راهکارهای فنی و اجرایی در سطح کشور

 .سال قرارداد مذکور تمدید گردید 30نیز به مدت  1375سال به دانشکده منابع طبیعی واگذار و در سال  30به مدت  1375تا  1345از سال 
 

 جنگل پژوهشی خیرود مقصد تهران امبد

 17:00 ساعت پایان 08:00 ساعت آغاز

 :مسیر بازدید و زمانبندی

 و جاذبه های منطقه مسیرهای جنگلی در جنگل خیرودبازدید از   - مجتمع خیرود

 ترانسفر محلی داخل جنگل - روستای نجاردهتا  شخصی خودرو حمل و نقل

 20 نفراتتعداد 

مشکالت و موانع 

 برنامه

 



 حاضر در برنامهاعضای 

 نوع عضویت نام و نام خانوادگی ردیف نوع عضویت نام و نام خانوادگی ردیف

    تیم اجرایی لیال اقدم 1

    تیم اجرایی فرزاد پورفرزانه 2

    تیم اجرایی محمد پرکاری 3

    تیم اجرایی مهدی انصاری 4

    عضو سیامک شایان پور 5

    عضو حمید درودیان ۶

    عضو سارا چمن دار 7

    عضو احسان جعفری 8

    عضو فرزانه مرادی 9

    عضو الهام خادم حسینی 10

    عضو لیلی ثقفی 11

    عضو منیر مهربان 12

    عضو محمود رضا زین الدین 13

    عضو الهام وحیدی 14

    عضوغیر  گلنار فدایی فرد 15

    عضوغیر  عباس حسینی 1۶

    عضوغیر  بصیرت لیدا 17

    عضوغیر  حمیرا میرزا زاده 18

    عضو غیر سعید فتوحی 19

20      

      

 مهدی انصاری تهیه و تنظیم گزارش

 


