
                                                                                 
 

 :مشخصات فردي
 

 محمدرضا: نام

 وهابی: نام خانوادگی

 1333اصفهان سال  :متولد

 دکتراي مرتعداري: مدرك تحصیلی

 30پایه  دانشیار: مرتبه علمی

 

 

 ده منابع طبیعی،اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشک  :آدرس
      8415683111: کد پستی  گروه مرتع و آبخیزداري ، 

  031- 33913581  :محل کارتلفن دفتر

  031- 33912840 : محل کارنمابر

 cc.iut.ac.ir@iahabv                                   :پست الکترونیکی
                                  

 سروش، ایتا، :هايپیام رسان در کانال
 در فضاي مجازي و گپ پآي گ 
 

  :سروش
                            /drvahabittps://sapp.irh  

 :ایتا
                        ibahavrd/moc.aatie//:sptth 

 :آي گپ
                         ibahavrd/ten.paGi//:sptth 

 :گپ
                            ibahavrd/mi.pag//:sptth 
 

۱ 
 

mailto:vahabi@cc.iut.ac.ir
https://sapp.ir/drvahabi
https://eitaa.com/drvahabi
https://igap.net/drvahabi
https://gap.im/drvahabi


 :سوابق تحصیلی
 21/3، معدل 1357لغایت تیر  1353رتع و آبخیزداري، دانشگاه تهران، کرج ، ایران، مهر م :ناسیشکار

 10/18، معدل 1368لغایت آذر  1365مرتعداري، دانشگاه تهران، کرج، ایران، بهمن  :ارشدکارشناسی
 :ایان نامهپ عنوان

هاي وذ آب در وضعیتوشش گیاهی، ترکیب گیاهی، تولید علوفه و سرعت نفپبررسی و مقایسه تغییرات 
 .1368قرق و چرا در منطقه فریدن اصفهان، آذرماه 

 72/18، معدل 1384لغایت آبان  1380مرتعداري، دانشگاه تهران، کرج، ایران، مهر  :دکترا
 :رسالهعنوان 

برداري از دو گونه گون کتیرایی سفید و زرد در استان اصفهان، هاي رویشگاهی مؤثر براي بهرهتعیین شاخص
 .1384شهریور ماه 

 
 :زمینه هاي آموزشی

یر گیاهان مرتعی، رابطه دام و مرتع، ثشناسایی گیاهان مرتعی، مرتعداري، اصالح و توسعه مراتع، کشت و تک
تغذیه دام در مرتع، اکولوژي کمی  .دارویی و سمی –برداري از محصوالت فرعی مراتع، گیاهان صنعتی بهره

 کیاهان
 

 :هاي پژوهشیزمینه
 گیاهان دارویی،، ايگیاهان علوفه، احیاء و اصالح مرتع، پوشش گیاهی، گیري مرتعزیابی و اندازهار

 هاي مرتعداري، طرحتغذیه دام در مرتع، رابطه دام و مرتع، و سمیصنعتی 
 

 :سوابق اجرایی
 

 سال 5/4ن اصفهان به مدت اجهاد سازندگی استکشاورزي کارشناس کمیته  -1

 ).1362تا  1358هاي ظرف سال(    
 سال 3کارشناس آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت  -2

 ).1365تا  1363 هايظرف سال(    

   سال 20مدت  بع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان بهعضو هیئت علمی دانشکده هاي کشاورزي و منا -3
 .)1388تا  1368هاي ظرف سال(

 سال ویی دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت یکمدیر کل امور دانشج -4

 .)1370ت شتا اردیبه 1369ت شاز اردیبه(     

۲ 
 



سال  5اندازي، سرپرست و رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت مسئول راه -5
 ).1377تا  1372ظرف سال هاي (

 یکسالمدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداري دانشکده منابع طبیعی به مدت  -6

 .)1384تا آبان  1383از آبان (     
 سال 5/1مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به مدت  -7

 ).1385تا  1384هاي ظرف سال(     

 تید دانشگاه صنعتی اصفهانامسؤل بسیج اس -8

 ).1393شهریور تا  1386از شهریور (     

 سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده منابع طبیعی -9

 .)1395تا  1390هايظرف سا ل(    
 معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی -10

 ).تا کنون 1396از فرورین (     

 در ادوار مختلف دانشگاه مرتبط در هايها و شوراکارگروه برخی از عضویت در -11
 

 :سوابق پژوهشی
 راهنمایی و مشاوره پروژه هاي دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري: الف

 هاي کارشناسیپروژه مورد 23اهنماییر -1
 هاي کارشناسی ارشد  مورد پروژه 34راهنمایی -2
 هاي کارشناسی ارشد  مورد پروژه 8مشاوره  -3
 رساله دکتري هايمورد پروژه 4راهنمایی  -4
 رساله دکتري هايمورد پروژه 1 مشاوره -5

 
 مقاالت و گزارش هاي علمی -ب

 مورد ISI   50:و  ISCبا نمایه  مقاالت علمی -1
 مورد 32: همایشی و کنفرانسیمقاالت  -2
 مورد 1: گزارشات علمی -3

 
 جزوات درسینسخه  4تدوین :  تالیفات – ج

    

۳ 
 


