نشریه طبیعت ایران (دوماهنامه)
جلد ،2شماره  ،5آذر -دی 1396
صاحب امتیاز :مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر اجرایی :پریسا پناهی

مدیرمسئول :عادل جلیلی

سردبیر :عباس قمریزارع

دیدگاه /دبیرتخصصی :عادلجلیلی.مدیرداخلی :فرحنازرشیدی .اعضایگروه )1 :فاطمهسفیدکن )2،علیاصغرمعصومی،
 )3مصطفی جعفری )4 ،علی احسانی )5 ،خسرو ثاقبطالبی )6 ،محمد خسروشاهی )7 ،محمد فیاض و  )8احمد رحمانی
نامههای علمی /دبیر تخصصی :عباس قمریزارع .مدیر داخلی :پریسا پناهی .اعضای گروه )1 :فاطمه سفیدکن،
 )2زیبا جمزاد )3 ،مصطفی جعفری )4 ،حسین میرزایی ندوشن )5 ،خسرو ثاقبطالبی )6 ،محمد متینیزاده )7 ،محمد
خسروشاهی )8 ،ابوالفضل کارگرفرد و  )9پریسا پناهی
گفتوگوهای چالشی /دبیر تخصصی :عباس قمریزارع .مدیر داخلی :ندا رضایی .عضو گروه :عادل جلیلی.
کارشناس خبری :فیروزه حاتمی
نگاهی به طبیعت ایران /دبیر تخصصی :زیبا جمزاد .مدیر داخلی :محمد محمودی .اعضای گروه )1 :ولیاهلل مظفریان،
 )2مصطفی خوشنویس )3 ،فرهنگ قصریانی )4 ،محمد درویش و  )5هاشم کنشلو
تصاویر بدون شرح /دبیر تخصصی :مصطفی خوشنویس
ستونها /دبیر تخصصی :عباس قمریزارع .اعضای گروه :اقلیم :مصطفی جعفری ،گیاهان دارویی :فاطمه سفیدکن،
توسعه پایدار :عادل جلیلی
دانشمندان ایرانی /دبیر تخصصی :علیاصغر معصومی .مدیر داخلی :ندا رضایی .اعضای گروه )1 :پرویز باباخانلو،
 )2ابوالقاسم متین )3 ،بهرام پیمانیفرد )4 ،تقی شامخی )5 ،شاهرخ جباری ارفعی و  )6محمدابراهیم عامری
معرفی گونههای در معرض خطر انقراض /دبیر تخصصی :زیبا جمزاد .مدیر داخلی :محمد محمودی
اخبار علمی -تحلیلی /دبیر تخصصی :محمد متینیزاده .مدیر داخلی :مریم معصومتمیمی .اعضای گروه )1 :خلیل
کریمزاده )2 ،احسان زندی اصفهان )3 ،پروین صالحی شانجانی و  )4سمانه اسدی صنم
نقد کتاب /دبیر تخصصی :حسین ارزانی .مدیر داخلی :علیرضا افتخاری .اعضای گروه )1 :یونس عصری )2 ،حسین
لباسچی و  )3مهدی پورهاشمی
طراح گرافیک و صفحهآرا :ساره ملکی ویراستار فارسی :فرزاد ولینژاد ویراستار انگلیسی :احسان زندیاصفهان
مسئول پشتیبانی :سیدمحسن صادقیانمطهر
کارشناس نشریه :مریم معصومتمیمی
عکس روی جلد :مریم خدابخش
شمارگان 5000 :نسخه قیمت 50000 :ريال چاپ :عمرانی
وبگاه نشریه i rannature.areeo.ac.i r :پست الکترونیکIrannature@areeo.ac.ir :
وبگاه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورwww.rifr-ac.ir :
نشانی :کیلومتر  15اتوبان تهران -کرج ،خروجی پیکانشهر ،شهرک سرو آزاد ،خیابان شهید گودرزی ،بلوار باغ
گیاهشناسی ملی ایران ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،نشریه طبیعت ایران كد پستي14968 13111 :
صندوق پستي 13185-116 :تلفن 44787280-6 :دورنگار44787216 :
پذیرش آگهی ،021 44787290 :مریم خدابخش

