
دوماهنامه طبیعت ایران
جلد2، شماره 4، مهر- آبان 1396 

  صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  مدیرمسئول: عادل جلیلی  سردبیر: عباس قمری زارع
  مدیر اجرایی: پریسا پناهی

          دیدگاه/  دبیر تخصصی:   عادل جلیلی. مدیر داخلی:   فرحناز رشیدی.  اعضای گروه:   1(   فاطمه سفیدکن، 2(   علی اصغر معصومی، 
3( مصطفی جعفری، 4( علی احسانی، 5( خسرو ثاقب طالبی، 6( محمد خسروشاهی، 7( محمد فیاض و  8( احمد رحمانی

 نامه های علمی/ دبیر تخصصی: عباس قمری زارع. مدیر داخلی: پریسا پناهی. اعضای گروه: 1( فاطمه سفیدکن، 
2( زیبا جم زاد، 3( مصطفی جعفری، 4( حسین میرزایی ندوشن، 5( خسرو ثاقب طالبی، 6( محمد متینی زاده، 7( محمد

 خسروشاهی، 8(  ابوالفضل کارگرفرد و 9( پریسا پناهی
جلیلی.   عادل  گروه:  عضو  رضایی.  ندا  داخلی:  مدیر  قمری زارع.  عباس  تخصصی:  دبیر  چالشی/  گفت وگوهای   

     کارشناس خبری: فیروزه حاتمی 
 نگاهی به طبیعت ایران/ دبیر تخصصی: زیبا جم زاد. مدیر داخلی: محمد محمودی. اعضای گروه: 1( ولی اهلل مظفریان، 

2( مصطفی خوشنویس، 3( فرهنگ قصریانی، 4( محمد درویش و 5( هاشم کنشلو
 تصاویر بدون شرح/ دبیر تخصصی: مصطفی خوشنویس 

 ستون ها/ دبیر تخصصی: عباس قمری زارع. اعضای گروه: اقلیم: مصطفی جعفری، گیاهان دارویی: فاطمه سفیدکن، 
توسعه پایدار: عادل جلیلی 

 دانشمندان ایرانی/ دبیر تخصصی: علی اصغر معصومی. مدیر داخلی: ندا رضایی. اعضای گروه: 1( پرویز باباخانلو، 
2( ابوالقاسم متین، 3( بهرام پیمانی فرد، 4( تقی شامخی، 5( شاهرخ جباری ارفعی و 6( محمدابراهیم عامری

 معرفی گونه های در معرض خطر انقراض/ دبیر تخصصی: زیبا جم زاد. مدیر داخلی: محمد محمودی 
 اخبار علمی- تحلیلی/ دبیر تخصصی: محمد متینی زاده. مدیر داخلی: مریم معصوم تمیمی. اعضای گروه: 1( خلیل

 کریم زاده، 2( احسان زندی اصفهان، 3( پروین صالحی شانجانی و 4( سمانه اسدی صنم 
 نقد کتاب/ دبیر تخصصی: حسین ارزانی. مدیر داخلی: علیرضا افتخاری. اعضای گروه: 1( یونس عصری، 2( حسین 

لباسچی و 3( مهدی پورهاشمی 
 طراح گرافیک و صفحه آرا: ساره ملکی  ویراستار فارسی: فرزاد ولی نژاد  ویراستار انگلیسی: احسان زندی اصفهان 

 مسئول پشتیبانی: سید محسن صادقیان مطهر
 کارشناس نشریه: مریم معصوم تمیمی

 عکس روی جلد: آسیه شامخی
 شمارگان: 5000 نسخه   قیمت: 50000 ریال  چاپ: عمرانی 
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