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   در دهه اول صده  حاضر با توسعه راه آهن و گسترش شهر نشینی 
و نیز تغییر تدریجی الگوی زندگی مردم به خصوص در شهر ها از یک 
سو و روند رو به رشد تأسیس مدارس و دانشگاه ها، از سوی دیگر، به 
مرور مصرف چوب و کاغذ در کشور زیاد شد. با ایجاد تشکیالت اداری 
 1۳1۶ سال  در  ساعی  مهندس  مرحوم  ورود  با  که  جنگل ها  مدیریت 
از  جنگل داری  طرح های  قالب  در  صنعتی  بهره برداری  گرفت،  سرعت 
با  بعد  سال های  در  کرد.  پیدا  بیشتری  شدت  کشور  شمال  جنگل های 
هدف خودکفایی در تولید محصوالت چوب و کاغذ، کارخانجات چوب 
و کاغذ در شمال کشور تأسیس و انواع صنایع چوبی توسعه پیدا کرد. این 
تحوالت موجب شد علم مهندسی صنایع چوب به عنوان یکی از علوم 
وابسته به مهندسی جنگل شکل بگیرد. به عالوه برخی از دانش آموختگان 
علوم جنگل با هدف بهره برداری از محصوالت جنگلی، به فراگیری این 
علم عالقه مند شدند. در این میان آقای دکتر عبدالرحمن حسین زاده یکی 
از نخستین افرادی بود که تحصیالت دانشگاهی خود را در آموزشگاه 
عالی جنگل و مرتع گرگان شروع کرد و پس از اخذ لیسانس از این 
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می شوند، این ابالغ کنسل و به سازمان مذکور مأمور به خدمت شد. 
در زمان مأموریت در سازمان اصالحات ارضی مدتی را در شهرستان 
به  در نهایت  کرد.  خدمت  فارس  استان  و  لرستان(  )استان  بروجرد 
به  موجب حکم صادره توسط سازمان اصالحات ارضی کل کشور، 
در  مأمور  به عنوان  ماه   ۳ مدت  به  تا  می شود  داده  مأموریت  ایشان 
استان آذربایجان شرقی خدمت کند. این مأموریت چند بار تمدید و 
تا دو سال و نیم ادامه می یابد. پس از اعزام به آذربایجان شرقی، در 
مشغول  مرند  شهرستان  ارضی  اصالحات  و  عمران  کشاورزی،  اداره 
دفتر  متصدی  سمت  به   ۴۷/۹/1۷ مورخ  حکم  طی  سپس  می شود. 
استان  تعاون روستایی  و  ارضی  اداره کل اصالحات  رمز و محرمانه 
آذربایجان شرقی منصوب و به تبریز منتقل می شود. در اسفند 1۳۴۷ 
از اداره کل اصالحات ارضی و تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی 
تقاضای سه ماه مرخصی می کند تا برای معالجه پدر بزرگوارشان به 
ایاالت متحده آمریکا سفر کنند. پس از موافقت با مرخصی ایشان از 
تاریخ ۴۸/2/1۵ به این سفر می رود، در همین زمان موفق می شود از 
دانشگاه ایالتی لوئیزیانا آمریکا پذیرش تحصیلی بگیرد. بدین جهت، 
ارضی  اصالحات  سازمان  رئیس  و  مزبور  کل  اداره  از  نامه ای  طی 
اخذ  تا  ایشان  می کند.  حقوق  بدون  تحصیلی  مرخصی  درخواست 
از  سال  این  در  و  می مانند  آمریکا  در   1۳۵0 سال  در  فوق لیسانس 
دانشگاه ایالتی لوئیزیانا موفق به اخذ فوق لیسانس تکنولوژی چوب با 
 Some Wood Properties of loblolly pine in seed« عنوان

source plantation in south-eastern Louisiana« می شود.

آموزشگاه، تحصیالت تکمیلی را در ایاالت متحده آمریکا در زمینه 
اولین  از  یکی  ایشان  داد.  ادامه  چوب  صنایع  و  جنگلی  محصوالت 
افرادی است که علم مهندسی صنایع چوب را در کشور بنیان نهادند و 

آن را در زمینه تحقیقاتی و آموزشی بسط و گسترش دادند. 
     دکتر عبدالرحمن حسین زاده متولد 1۷ بهمن سال 1۳1۹ در شهر 
در  را  دبیرستان  و  ابتدایی  دوران  ایشان  است.  فارس  استان  کازرون 
دبیرستان  از  متوسطه  دیپلم  اخذ  به  موفق  و  کرد  سپری  شهر  همین 
شاپور کازرون شد. در تاریخ دهم دی ماه 1۳۳۹ به خدمت سربازی 
اعزام و تا 12 تیر ماه 1۳۴1 به مدت یک سال و نیم در ارتش خدمت 
کردند. دکتر حسین زاده ورودی دوره ششم آموزشگاه عالی جنگل و 
مرتع گرگان بود که پس از اتمام موفقیت آمیز دروس و دوره های این 
مرتع  و  عالی جنگل  آموزشگاه  از  سال 1۳۴۳  مرداد  در  آموزشگاه 
گرگان فارغ التحصیل شد. با توجه به آنکه آموزشگاه عالی جنگل و 
مرتع گرگان به طور مستقیم زیر نظر سازمان جنگلبانی بود، براساس 
مصوبه 1۳۴۳/۳/2۷ سازمان امور استخدامی، ایشان به همراه نوزده  تن 
دیگر از فارغ التحصیالن دوره ششم این آموزشگاه در تاریخ 2۸ مهر ماه 
سال 1۳۴۳ در سازمان جنگلبانی ایران استخدام  شدند. سرجنگل داری 
گیالن، به عنوان محل خدمت ایشان تعیین و به سمت عضو گروه شماره 

یک تهیه طرح جنگل داری منصوب گردیدند. 
به عنوان  تیر ماه 1۳۴۴ قرار بود از طرف سازمان جنگلبانی      در 
کمک ناظر طرح جنگل داری لیره سر به نوشهر منتقل شود -اگرچه ابالغ 
آن نیز صادر شد- ولی به دلیل آنکه به سازمان اصالحات ارضی مأمور 

                      تصویر آقای دکتر حسین زاده در سال 1۳۳۷                                   تصویر آقای دکتر حسین زاده در سال 1۳۴1
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 پس از پس از بازگشت از آمریکا در 1۵ مهر سال 1۳۵1 در مؤسسه 
بازنشستگی  زمان  تا  و  می شوند  مشغول  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
مدت  این  در  و  می کنند  خدمت  مؤسسه  این  در   )1۳۸۴ آبان  )اول 
ادامه  برای  ایشان  بسیاری می شوند.  اقدامات و کارهای علمی  منشأ 
به   1۳۵۵ سال  شهریور  اول  تاریخ  در  دکتری  مقطع  در  تحصیل 
آمریکا بازمی گردند و در تاریخ 21 شهریور 1۳۵۹ از دانشگاه ایالتی 
کارولینای شمالی فارغ التحصیل می شوند. عنوان رساله دکتری ایشان 

عبارت بود از: 
The anatomical properties of hornbeam wood grown at 
different elevations in the Caspian Region of Iran, 1980.

برخی از فعالیت های آموزشی:
کارشناسی  متعدد  پایان نامه های  در  داور  و  راهنما، مشاور  استاد    -
ارشد و تز دکتری در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده 
منابع طبیعی گرگان و  دانشگاه  تربیت مدرس،  دانشگاه  منابع طبیعی 

دانشگاه آزاد اسالمی.
-  براساس ابالغ رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، در سال 
به عنوان عضو هیئت همکاری های علمی- پژوهشی مشترک   1۳۷۷

مؤسسه با دانشگاه تهران معرفی شدند. 
-  تدریس دروس فیزیک چوب، چوب خشک کنی، حفاظت چوب، 
شیمی چوب، تشریح و تشخیص چوب و تخته خرده چوب در دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد کرج و سایر دانشگاه ها.

-  مدیر گروه آموزشی رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کرج در مقطع کارشناسی.

در  عضویت  و   1۳۷2 سال  در  پرورش  و  آموزش  با  همکاری    -
کمک درسی  و  درسی  کتب  تألیف  و  برنامه ریزی  تخصصی  کمیسیون 

رشته صنایع چوب و کاغذ.

فعالیت های تحقیقاتی )طرح های تحقیقاتی انجام شده(:
•  مباره با آفات و بیماری های قارچی گرده بینه های موجود در محوطه 

کارخانه چوب توسط مواد شیمیایی، 1۳۵2
در سال های   ... سالیانه چوب  دوایر  پهنای  و  فیبر  تغییرات طول    •

مختلف جنگل های اسالم، 1۳۵۴
•  طرح بررسی تغییرات وزن مخصوص 10 گونه از پهن برگان مهم در 

سه منطقه ارتفاعی جنگل های اسالم، 1۳۵۴
اتمی(،  انرژی  با سازمان  از مازوج )مشترک  پیروگالل  تهیه  •  طرح 

1۳۵۴
•  بررسی کیفیت چوب کلن های موفق صنوبر در آذربایجان، 1۳۵۵

•  تعیین خواص فیزیکی مکانیکی و شیمیایی چوب گونه ها ی تجارتی 
جنگل های شمال ایران، 1۳۵۵ تا 1۳۶۴

•  مطالعه خواص فیزیکی مکانیکی و اشباع پذیری گونه های مناسب 
و  کیفیت  استاندارد  تدوین  و  برق  تیر  برای  جنگلی  و  )دست کاشت 

درجه بندی تیرها، 1۳۶0 تا 1۳۶1
•  مطالعه اشباع پذیری چوب گونه های جنگلی و دست کاشت ایران، 

اوایل دهه 1۳۸0، بازدید از ایستگاه های تحقیقاتی در ارزشیابی استان ها
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1۳۶1
• بررسی اثرات میزان رطوبت چوب بر اشباع پذیری تراورس های 

راه آهن، 1۳۶1
•  بررسی امکان تولید چوب مداد در ایران، 1۳۶1

کلن های  روی خواص چوب  کاشت  فواصل  تأثیر  بررسی    •
موفق صنوبر در صفرابسته، 1۳۷0-1۳۶2

کمک  به  ایران  چوب های  کیفیت  بهبود  بررسی   •
اتمی(،  انرژی  سازمان  با  مشترک  )طرح  رادیوپولیمریزاسیون 

1۳۶2
موفق  کلن های  روی خواص چوب  کاشت  فواصل  تأثیر  بررسی    •

صنوبر در صفرابسته، 1۳۶2 تا 1۳۷0
•  بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه های درختی موفق 
)خوزستان(،  ایران  مختلف  مناطق  سازگاری  آزمایش  اول  درمرحله 

1۳۶۴ تا 1۳۶۶ 
•  بررسی خواص مهندسی چوب های ایران )طرح مشترک با دانشکده 

منابع طبیعی دانشگاه تهران(، 1۳۶۴ تا 1۳۷۶
Euramericana( ،بررسی خواص تکنولوژی چوب کلن های صنوبر  •

 p.x(، 1۳۶۶ تا 1۳۶۷ 
مقاومت  بر  فرم آلدئید  رزین  پلیمریزاسیون  شرایط  تأثیر  بررسی    •

اتصال، 1۳۶۶ تا 1۳۶۹
درختی  گونه های  چوب  مکانیکی  و  فیزیکی  خواص  بررسی    •

اکالیپتوس موفق در مرحله سازگاری خوزستان، 1۳۶۶ تا 1۳۷1
•  بررسی خواص تکنولوژی چوب کلن های موفق صنوبر اورآمریکن 

در خوشامیان، 1۳۶۶ تا 1۳۷1
•  طرح بهبود کیفیت چوب به کمک پرتو گاما )چوب– پالستیک(، 

1۳۶۸
•  تهیه برنامه چوب خشک کنی برای گونه های تجارتی ایران، 1۳۶۷ 

تا 1۳۷۳
اکالیپتوس  چوب  کاغذدهی  و  خمیر  خصوصیات  بررسی    •

کاملدولنسیس، 1۳۷0-1۳۶۸
خواص  تعیین  و   )LB, LvL( الیه ای  چوب های  ساخت  بررسی    •

کاربردی آنها، 1۳۷1-1۳۶۹
انجیلی،  و  ممرز  کاغذدهی چوب  مقایسه ای خصوصیات  بررسی    •

1۳۷0 تا 1۳۷2
•  بررسی خواص اولیه چوب چهار گونه گز، 1۳۷0 تا 1۳۷۳

•  بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه های درختی موفق 
ایران  مختلف  مناطق  سازگاری  آزمایش  اول  مرحله  در  اکالیپتوس 

)فارس(، 1۳۷۴ تا 1۳۷۷ 
مواد  ضایعات  از  سلولزی  فراورده های  تولید  بررسی  ملی  طرح    •

لیگنوسلولزی چوبی و غیرچوبی در ایران، 1۳۸0 تا 1۳۸۵
•  بررسی امکان استفاده از چوب گونه آکاسیا در تولید فراورده های 

مرکب چوبی، 1۳۸۴ تا 1۳۸۵
•  دسترسی به منابع سلولزی جایگزین )آلترناتیو( برای صنایع چوبی 

کشور )زیرپروژه خودکفایی مواد سلولزی(، 1۳۸2 تا 1۳۸۵ 

کتاب ها، گزارش های علمی و مقاالت منتشرشده:
دکتر حسین زاده کتاب های تخصصی متعددی را تألیف و تعداد زیادی 
گزارش علمی را منتشر کرده است. همچنین ایشان بیش از صد مقاله 
علمی را به تنهایی، یا با همکاری سایر همکاران بخش تحقیقات صنایع 
چوب و کاغذ مؤسسه، یا اساتید دانشگاه ها تدوین و منتشر کرده است. 
در ذیل برخی از این کتاب ها، گزارش ها و مقاالت به اختصار معرفی 

می شود. 

کتاب ها
1( روش های مقدماتی آمار در علوم جنگل، نشریه شماره ۴۶، مؤسسه 

تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۶۵
2( بهبود کیفیت چوب به کمک پرتو گاما )چوب– پالستیک(، مؤسسه 

تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۶۸
۳( روش های مقدماتی نمونه گیری در جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها 

و مراتع، 1۳۶۸
۴( تکنولوژی تولید تخته فیبر، نشریه علمی و فنی شماره ۸0، مؤسسه 

تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۷1
۵( بهبود کیفیت چوب به کمک پرتو گاما )چوب– پالستیک(، کتاب 

علمی و فنی شماره ۷۶، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۷1
۶( تکنولوژی تولید خمیر کاغذ به روش شیمیایی )قلیایی(، مؤسسه 

تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۷۳
۷( خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، وزارت آموزش و پرورش، 1۳۷۳
۸( خشک کردن و نگهداری چوب،  وزارت آموزش و پرورش، 1۳۷۳

۹( تکنولوژی سازه های چوبی، وزارت آموزش و پرورش، 1۳۸۷
10) Ghasemian, A.J., Latibari, G., Ebrahimi, A., Hos-
seinzadeh, A. and Fakhrian Roghani; A., 1369. Mathe-
matical Modeling of Tensile Strength of Paper. Islamic 
Republic of Iran, Researh Organization of Agriculture 
and Natural Resources, Research Institute of Forests 
and rangelands, Tehran, No. 59.
11) Particleboard an annotated Bibliography of wood par-
ticleboard manofacture, Louisiana State University, 1970
12) Short-Rotation Battomland Hardwood Forestry, 
North Carolina State University, 1977.
13) A Review of the effect of certain sivlicultural treat-
ments on wood properties, North Carolina State Uni-
versity, 1978.
14) Structural variation in the pit border of softwood 
tracheids, North Carolina State University, 1978.
15) The Anatomical properties of hanbeam wood (Carpi-
nus betolus) grown of different elevation in the Caspian 
region of Iran, North Carolina State University, 1980
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گزارش های علمی:
کمک  به  ایران  نامرغوب  چوب های  انواع  کیفیت  بهبود   )1
رادیوپلیمریزاسیون، سازمان انرژی اتمی ایران،  مرکز تحقیقات هسته ای، 

گزارش علمی فنی مشاره ۷۴، 1۳۵۶
2( اهداف و سیاست های پیشنهادی صنایع چوب و کاغذ کشور، گروه 
چوب و کاغذ کمیسیون کشاورزی نخست وزیری، شماره ۶2۴-1۹، 

1۳۶0
۳( روش تعیین وزن مخصوص و میزان رطوبت تخته چندالیه، مؤسسه 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره 2۳۳۴، 1۳۶2
در  )نئوپان(  تخته خرده چوب  و  فیبر  تخته  مقاومت  تعیین  روش    )۴
برابر کشش موازی با سطح رویه، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

ایران، شماره 2۳۳1، 1۳۶2
یکدیگر،  به  چندال  تخته  الیه های  چسبندگی  چگونگی  آزمون   )۵

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره 2۳۳۵، 1۳۶2
۶( روش تعیین مقاومت تخته فیبر و تخته خرده چوب در برابر کنش 
عمود بر سطح رویه، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره 

1۳۶2 ،2۳۳2
۷( روش تعیین مقاومت تخته چندالیه در برابر دمای خشک، مؤسسه 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره 2۳۳۳، 1۳۶2
۸( روش آزمون تعیین مقاومت تخته چندالیه در برابر آتش سوزی، 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره 2۳۳0، 1۳۶2
۹( استاندارد ویژگی های کاغذ توالت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران، 1۳۶2
10( استاندارد ویژگی های حوله کاغذی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران، 1۳۶2
11( روش آزمون مقاومت میخ در برابر نیروی جانبی در تخته خرده 

چوب و فیبر، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1۳۶2
تخته خرده  در  انفصال  بار  برابر  در  میخ  مقاومت  آزمون  روش   )12

چوب و فیبر، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1۳۶2
12( روش تعیین مقاومت خمشی تخته خرده چوب، مؤسسه استاندارد 

و تحقیقات صنعتی ایران، 1۳۶2
1۳( تعیین مقاومت فشار بر تخته خرده چوب در جهت موازی با سطح 

رویه آن، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1۳۶2
1۴( بررسی تغییرات وزن مخصوص 10 گونه از پهن برگان مهم جنگلی 
در منطقه اسالم، نشریه علمی شماره 2۸، مؤسسه تحقیقات جنگلها و 

مراتع، 1۳۶2
منطقه  سه  در  ممرز  سالیانه  دوائر  پهنای  و  فیبر  طول  بررسی   )1۵
ارتفاعی جنگل های اسالم، نشریه علمی شماره ۳۶، مؤسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع، 1۳۶۳
1۶( بررسی کیفیت چوب کلن های موفق صنوبر در آذربایجان، نشریه 

علمی شماره ۴2، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۶۳
رادیو  کمک  به  ایران  نامرغوب  چوب های  کیفیت  بهبود   )1۷
ایران،  اتمی  انرژی  سازمان   ،۷۴ فنی  علمی  گزارش  پلیمریزاسیون، 

1۳۶۵

نشریه علمی  کتاب،  در علوم جنگل،  آمار  مقدماتی  1۸( روش های 
شماره ۴۶، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۶۵

نشریه  کتاب،  علوم جنگل،  در  نمونه گیری  مقدماتی  1۹( روش های 
علمی شماره ۵1، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۶۶

20( تأثیر درصد رطوبت و عمق نفوذ محلول اشباع در تراورس های 
راه آهن، نشریه علمی شماره ۴۹، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 

1۳۶۷
21( بررسی روش های تأمین چوب کارخانه های کبریت سازی، کمیته 

جنگل و صنعت، وزارت صنایع، 1۳۶۷
22( مدل های ریاضی مقاومت کششی کاغذ، دومین سمینار جنگل و 

صنعت، ۳0-2۸ آذر 1۳۶۸، دانشکده فنی دانشگاه تهران
فنی  و  علمی  نشریه  کاغذ،  کششی  مقاومت  ریاضی  مدل های   )2۳

شماره ۵۹، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۶۹
2۴( خصوصیات کاغذسازی چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس، نشریه 

علمی و فنی شماره ۷0، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1۳۶۹
2۵( مرفولوژی الیاف چوب، چوبکا، 1۳۷1

نئوپان،  ساخت  برای  جنگلی  چوب های  بهینه  ترکیب  بررسی   )2۶
گزارش طرح وزارت صنایع، 1۳۷2

مقاالت:
1( اندازه گیری خواص مهم مکانیکی و مطالعه اثر ارتفاع بر این خواص 
در ناحیه ویسر، مجله منابع طبیعی، شماره ۴۵، دانشگاه تهران، 1۳۷0

امکان مصرف صنعتی آن،  2( مطالعه خواص مکانیکی چوب گز و 
مجله منابع طبیعی، شماره ۴۵، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 

1۳۷0
۳( پیشرفت تکنولوژی تولید و رنگ بری خمیرکاغذ، مجله پژوهش و 

سازندگی، شماره 1۵، 1۳۷1
۴( بیوتکنولوژی در صنایع خمیر و کاغذ، مجله پژوهش و سازندگی، 

شماره 1۴، 1۳۷1
و  پژوهش  مجله  سروتاالب،  چوب  کاغذدهی  خصوصیات   )۵

سازندگی، شماره 1۸، 1۳۷2
اوره-  اتصال رزین  مقاومت  بر  پلیمر شدن  تأثیر شرایط  بررسی   )۶
فرم آلدئید و تخته خرده چوب ممرز؛ احمدجهان لتیباری، عبدالرحمن 
حسین زاده و تقی طبرسا؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 

دوره 1، شماره 1۴۸، شماره پیاپی 1، 1۳۷۵.
۷( بررسی ویژگی های تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل؛ 
احمدجهان لتیباری، عبدالرحمن حسین زاده، امیر نوربخش، ابوالفضل 
کاغذ  و  علوم چوب  تحقیقات  فصلنامه  گلبابائی؛  فرداد  و  کارگرفرد 

ایران، دوره 1، شماره 1۴۸، شماره پیاپی 1، 1۳۷۵
 T. meyer,( درختی  گز  گونه  سه  چوب  ویژگی های  بررسی   )۸
T.aphylla, T.stricta(؛ عبدالرحمن حسین زاده، احمدجهان لتیباری، 
حسین فامیلیان، سعید مهدوی و سیدجواد سپیده دم؛ فصلنامه تحقیقات 

علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 2- 2، شماره 1۶۶، 1۳۷۶
۹( بررسی مقایسه ای خصوصیات فیزیولوژیکی و آناتومیکی و فیزیکی 
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و شیمیایی نی در نیزارهای هورالعظیم و تاالب انزلی؛ حسین 
احمد  و  حسین زاده  عبدالرحمن  پارساپژوه،  داوود  فامیلیان، 
ایران،  کاغذ  و  علوم چوب  تحقیقات  فصلنامه  لتیباری؛  جهان 

دوره 2 و 2، شماره 1۶۶، 1۳۷۶
صنعتی  چوب های  اسیدیته  و  بافرکنندگی  ظرفیت  تعیین   )10
امیر  حسین زاده،  عبدالرحمن  لتیباری،  جهان  احمد  ایران؛ 
فصلنامه  عرب تبار؛  حبیب اله  و  کارگرفرد  ابوالفضل  نوربخش، 
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره2 و 2، شماره 1۶۶، 

.1۳۷۶
عبدالرحمن  نوربخش،  امیر  چوب؛  صوتی  ویژگی های  بررسی   )11
و  تحقیقات علوم چوب  فصلنامه  لتیباری؛  احمد جهان  و  حسین زاده 

کاغذ ایران، دوره 2 و ۳، شماره 1۷۴، پاییز 1۳۷۶
12( بررسی تأثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب 
عبدالرحمن  فائزی پور،  محمدمهدی  نوربخش،  امیر  صوت؛  عایق 
و  تحقیقات علوم چوب  فصلنامه  لتیباری؛  احمد جهان  و  حسین زاده 

کاغذ ایران، دوره 2 و ۳، شماره 1۷۴، پاییز 1۳۷۶
کاج  از چوب  کرافت  کاغذ  خمیر  کاربردی  ویژگی های  بررسی   )1۳
الداریکا؛ فرداد گلبابائی، احمدجهان لتیباری، عبدالرحمن حسین زاده، 
سیدجواد سپیده دم و امیر نوربخش؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و 

کاغذ ایران، دوره ۳ و ۵، شماره 1۸2، تابستان 1۳۷۷
1۴( بررسی تأثیر شرایط ساخت تخته خرده چوب بر ویژگی های خرده 
چوب؛ مسعودرضا حبیبی، احمد جهان لتیباری،  عبدالرحمن حسین زاده 
و محمدمهدی فائزی پور؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 

دوره ۳ و ۴، شماره 1۸1، بهار 1۳۷۷
1۵( بررسی ویژگی های تخته تراشه چوب از ضایعات روکش راش؛ 
لتیباری،  جهان  احمد  فائزی پور،  محمدمهدی  حبیبی،  مسعود رضا 
عبدالرحمن حسین زاده و فرداد گلبابائی؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب 

و کاغذ ایران، دوره ۳ و ۴، شماره 1۸1، بهار 1۳۷۷
1۶( بررسی تأثیرpH چوب و ویژگی های تخته خرده چوب؛ ابوالفضل 
کارگرفرد، علی اکبر عنایتی، احمد جهان لتیباری، عبدالرحمن حسین زاده 
و امیر نوربخش؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره ۳ 

و ۴، شماره 1۸1، بهار 1۳۷۷
خنثی  سولفیت  نیمه شیمیایی  کاغذ  خمیر  ویژگی های  بررسی   )1۷
فارس؛  و  زاغمرز  رویشگاه  دو  کاملدولنسیس  اکالیپتوس  چوب  از 
سیدجواد سپیده دم، احمدجهان لتیباری، عبدالرحمن حسین زاده و فرداد 
گلبابائی؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره ۳ و ۵، 

شماره 1۸2، تابستان 1۳۷۷
عباس  کاغذ؛  صنایع  در  برنج  کلش  از  استفاده  قابلیت  بررسی   )1۸
فخریان، احمد جهان لتیباری، عبدالرحمن حسین زاده، فرداد گلبابائی و 
سعید مهدوی؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره ۳ و 

۶، شماره 1۸۳، پاییز 1۳۷۷
1۹( بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حالل آلی؛ سعید 
مهدوی، عبدالرحمن حسین زاده، احمدجهان لتیباری، حسین رسالتی و 
عباس فخریان روغنی؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 

دوره ۳ و ۶، شماره 1۸۳، پاییز 1۳۷۷
20( بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از منابع لیگنوسلولزی 
خرده  تخته  صنایع  در  گز  چوب  از  استفاده  )پتانسیل  ایران  جنوب 
چوب(؛ امیر نوربخش، عبدالرحمن حسین زاده،  ابوالفضل کارگردفرد، 
حسین حسینخانی و کامیار صالحی؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و 

کاغذ ایران، دوره ۳ و ۷، شماره 1۹۹، زمستان 1۳۷۷
چوب  از  شده  ساخته  چوب  تخته خرده  ویژگی های  بررسی   )21
تولیدی صنوبر در دوره کوتاه مدت بهره برداری سه ساله؛ عبدالرحمن 
حسین زاده، امیر نوربخش و فرداد گلبابائی؛ فصلنامه تحقیقات علوم 

چوب و کاغذ ایران، دوره ۳ و ۷، شماره 1۹۹، زمستان 1۳۷۷
22( اثر فاصله کاشت روی تولید و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی 
گیالن؛  در   )Populus deltoides( صنوبر  موفق  کلن  دو  چوب 
فرداد  نیرالسادات صدرایی،  طغرایی،  نوشین  عبدالرحمن حسین زاده، 
گلبابائی و احمد همتی؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران؛ 

دوره ۴ و ۸، شماره 21۷، پاییز 1۳۷۸
2۳( امکان بالقوه استفاده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس در صنایع 
امیر  تخته خرده چوب؛ رضا حاجی حسنی، عبدالرحمن حسین زاده، 
تحقیقات  فصلنامه  گلبابائی؛  فرداد  و  کارگرفرد  ابوالفضل  نوربخش، 

علوم چوب و کاغذ ایران، دوره ۵ و ۹، شماره 22۵، بهار 1۳۷۹
2۴( بررسی مقایسه ای ویژگی های کاغذدهی چوب گونه های ممرز و 
انجیلی؛ عبدالرحمن حسین زاده، عباس فخریان روغنی، امیر نوربخش 
و فرداد گلبابائی؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره ۵ 

و ۹، شماره 22۵، بهار 1۳۷۹
از  ممرز  گونه  چوب  مکانیکی  و  فیزیکی  ویژگی های  بررسی   )2۵
رویشگاه ویسر مازندران؛ فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 

دوره ۵ و ۹، شماره 22۵، بهار 1۳۷۹
گونه های  چوب  شیمیایی  و  مکانیکی  فیزیکی،  ویژگی های   )2۶
اول:  گزارش  سازگاری،  اول  مرحله  در  اکالیپتوس  موفق 
عبدالرحمن  کشور؛  جنوب  در   Eculyptus camaldulensis
نیرالسادات  و  گلبابائی  فرداد  روغنی،  فخریان  عباس  حسین زاده، 
صدرایی؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۵ و 10، شماره 2۳2، 

تابستان 1۳۷۹
2۷( استفاده از باگاس و ضایعات برداشت چوب اکالیپتوس در تولید 
تخته خرده چوب؛ حسین حسینخانی، عبدالرحمن حسین زاده، فرداد 
حبیبی؛  مسعودرضا  و  نیرالسادات صدرایی  نوربخش،  امیر  گلبابائی، 
تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۵ و 11، شماره 2۴۳، پاییز 1۳۷۹

گونه های  چوب  شیمیایی  و  مکانیکی  فیزیکی،  ویژگی های   )2۸
اکالیپتوس در مرحله اول سازگاری، گونه دوم: موفق 

حبیب اله  حسین زاده،  عبدالرحمن  Eucalyptus streiaticalyx؛   
و  صدرایی  نیرالسادات  فامیلیان،  حسین  گلبابائی،  فرداد  عرب تبار، 
 ،11 و   ۵ دوره  ایران،  کاغذ  و  چوب  تحقیقات  حبیبی؛  مسعودرضا 

شماره 2۴۳، پاییز 1۳۷۹
با  آنها  مقایسه  و  دولنگه  تراورس های  ساخت  و  طراحی   )2۹
حسین زاده،  عبدالرحمن  عرب تبار،  حبیب اله  معمولی؛  تراورس های 
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علی رضانژاد و قنبر ابراهیمی؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۵ 
و 12، شماره 2۵1، زمستان 1۳۷۹

گونه  چوب  شیمیایی  و  مکانیکی  فیزیکی،  ویژگی های   )۳0
بهرام )استان فارس(؛  )Eucalyptus intertexta( در منطقه سراب 
عباس  صالحی،  کامیار  فامیلیان،  حسین  حسین زاده،  عبدالرحمن 
نیرالسادات  و  عرب تبار  حبیب اله  گلبابائی،  فرداد  روغنی،  فخریان 
صدرایی؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۵ و 12، شماره 2۵1، 

زمستان 1۳۷۹
گونه های  چوب  شیمیایی  و  مکانیکی  فیزیکی،  ویژگی های   )۳1
گونه  چهارم،  گزارش  سازگاری،  اول  مرحله  در  اکالیپتوس  موفق 
)Euclyptus microtheca(؛ عبدالرحمن حسین زاده، نوشین طغرایی، 
فرداد گلبابائی و نیرالسادات صدرایی؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، 

دوره ۵ و 1۳، شماره 2۵۵، زمستان 1۳۷۹
در جنگل های  راش  گونه  مهندسی چوب  ویژگی های  تغییرات   )۳2
اسالم )گیالن(؛ عبدالرحمن حسین زاده، فرداد گلبابائی، امیر نوربخش 
و حسین حسینخانی؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۶ و 1۴، 

شماره 2۷2، پاییز 1۳۸0
۳۳( ویژگی های تخته خرده چوب ساخته شده از چوب تولیدی صنوبر 
عبدالرحمن  کرج؛  در  )چهارساله(  مدت  کوتاه  بهره برداری  دوره   در 
و  کارگرفرد  ابوالفضل  گلبابائی،  فرداد  نوربخش،  امیر  حسین زاده، 

همایون سلیمانی آشتیانی؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۶ و 
1۴، شماره 2۷2، پاییز 1۳۸0

نی شیمیایی  ترکیب های  میزان  و  الیاف  بیومتری  مقایسه   )۳۴
مهدوی،  سعید  کاغذسازی؛  از نظر   Phragmites australis  
عبدالرحمن حسین زاده،  عباس فخریان روغنی و مسعودرضا حبیبی؛ 
تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۶ و 1۴، شماره 2۷2، پاییز 1۳۸0

دلتوئیدس  صنوبر  آناتومیکی  و  فیزیکی  شیمیایی،  خصوصیات   )۳۵
کلن ۷۷-۵1؛ عباس فخریان روغنی، عبدالرحمن حسین زاده و فرداد 
گلبابائی؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۶ و 1۵، شماره 2۷۸، 

پاییز 1۳۸0
ایرانی-  ۳۶( خواص چوب ارس Juniperus exersa درمحدوده 
تورانی؛ نوشین طغرایی، عبدالرحمن حسین زاده و خشایار کی موسی؛ 
تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۶ و 1۵، شماره 2۷۸، پاییز 1۳۸0

 )Carpinus betulus l( تغییرات ویژگی های مهندسی چوب گونه ممرز )۳۷
در سه منطقه ارتفاعی جنگل های اسالم )گیالن(؛ فرداد گلبابائی، عبدالرحمن 
حسین زاده، امیر نوربخش، حسین حسینخانی و عباس فخریان روغنی؛ 
تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۶ و 1۵، شماره 2۷۸، پاییز 1۳۸0

۳۸( بررسی امکان ساخت تخته خرده از منابع لیگنوسلولزی جنوب 
بالقوه استفاده از ضایعات نخل و چوب کهور پاکستانی  ایران )توان 
در صنعت تخته خرده چوب(؛ امیر نوربخش، عبدالرحمن حسین زاده، 

اعضای گروه ارزشیابی استان مازندران، سال 1۳۷۸
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و  کارگرفرد  ابوالفضل  گلبابائی،  فرداد  لتیباری،  جهان  احمد 
و  ایران، دوره ۶  کاغذ  و  تحقیقات چوب  حسین حسینخانی؛ 

1۵، شماره 2۷۸، پاییز 1۳۸0
صنوبر  چوب  کاغذسازی  و  لیگنین زدایی  خصوصیات   )۳۹
دلتوئیدس کلن ۵1/۷۷ در سه دوره بهره برداری؛ عباس فخریان 
حسین  و  گلبابائی  فرداد  حسین زاده،  عبدالرحمن  روغنی، 
حسینخانی؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۷ و 1۶، شماره 

2۹۳، تابستان 1۳۸1.
با  فیبر  تخته  کیفیت  بر  باگاس  الیاف  ویژگی های  تأثیر   )۴0
دانسیته متوسط )MDF(؛ مسعودرضا حبیبی، عبدالرحمن حسین زاده، 
مهدوی؛  سعید  و  سپیده دم  جواد  حسینخانی،  حسین  گلبابائی،  فرداد 
ایران، دوره ۷ و 1۶، شماره 2۹۳، تابستان  تحقیقات چوب و کاغذ 

1۳۸1
رویشگاه  در  بلوط  گونه  مکانیکی  و  فیزیکی  خواص  بررسی   )۴1
گلبابائی؛  فرداد  جنگل های سنگده ساری؛ عبدالرحمن حسین زاده و 
تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۷ و 1۷، شماره ۳00، پاییز 1۳۸1

۴2( بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از چوب تاغ و کاه گندم؛ 
علی  و  نوربخش  امیر  حسین زاده،  عبدالرحمن  کارگرفرد،  ابوالفضل 
فتح اهلل زاده؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره ۷ و 1۷، شماره ۳00، 

پاییز 1۳۸1
گونه  در  شدن  لیگنینی  و  تولید چوب  بر  محیطی  عوامل  تأثیر   )۴۳
طغرایی،  نوشین  خوزستان؛  در  رشدیافته  کاملدولنسیس  اکالیپتوس 
عبدالرحمن حسین زاده، داوود پارساپژوه و فرداد گلبابائی؛ تحقیقات 

چوب و کاغذ ایران، دوره 1۸ شماره 1، تابستان 1۳۸2
تخته خرده  ساخت  فرایند  در  چوب  اسیدیته  بر  حرارت  تأثیر   )۴۴
نوربخش،  امیر  حسین زاده،  عبدالرحمن  کارگرفرد،  ابوالفضل  چوب؛ 
ایران،  فرداد گلبابائی و رضا حاجی حسنی؛ تحقیقات چوب و کاغذ 

دوره 1۸ شماره 1، تابستان 1۳۸2
با  فیبر  بر کیفیت تخته  تأثیر مقدار رزین و زمان پرس  ۴۵( بررسی 
)MDF( دانسیته متوسط؛ مسعودرضا حبیبی، عبدالرحمن حسین زاده، 
حسین حسینخانی و سعید مهدوی؛ تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره 

1۸ شماره 1، تابستان 1۳۸2
منطقه  در  تاغ  آناتومی چوب  و  شیمیایی  فیزیکی،  ویژگی های   )۴۶
و  پارساپژوه  داوود  حسین زاده،  عبدالرحمن  طغرایی،  نوشین  کرمان؛ 
 ،1 شماره   1۸ دوره  ایران،  کاغذ  و  چوب  تحقیقات  گلبابائی؛  فرداد 

تابستان 1۳۸2
۴۷( بررسی مقایسه ای ویژگی های آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب 
کنار دون ریز در دو منطقه از استان بوشهر؛ حسین فامیلیان، عبدالرحمن 
حسین زاده، محمدحسن عصاره، سعید مهدوی، سیدموسی صادقی و 
 ،1 شماره   1۸ دوره  ایران،  کاغذ  و  تحقیقات چوب  صالحی؛  کامیار 

تابستان 1۳۸2
شیمیایی  و  فیزیکی  آناتومی،  ویژگی های  مقایسه ای  بررسی   )۴۸
چوب کنار در دو منطقه استان بوشهر؛ حسین فامیلیان، عبدالرحمن 
حسین زاده، محمدحسن عصاره، سید موسی صادقی و کامیار صالحی؛ 

فصلنامه تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره 1۸، شماره 2، پاییز 1۳۸2
)پیسه  نوئل  درخت  چوب  کاغذسازی  و  لیگنین زدایی  بررسی   )۴۹
آبیس(؛ عباس فخریان روغنی، عبدالرحمن حسین زاده، فرداد گلبابائی 
و حسین حسینخانی؛ فصلنامه تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره 1۸، 

شماره 2، پاییز 1۳۸2
۵0( بررسی خصوصیات بنیادی چوب ساقه پنبه رقم ورامین جهت 
استفاده در صنایع سلولزی؛ کامیار صالحی، عبدالرحمن حسین زاده و 
 ،1۸ دوره  ایران،  کاغذ  و  چوب  تحقیقات  فصلنامه  فامیلیان ؛  حسین 

شماره 2، پاییز 1۳۸2
کلن های  چوب  از  شده  ساخته  چوب  تخته خرده  ویژگی های   )۵1
مختلف صنوبر تولید شده در دوره بهره برداری دو ساله؛ عبدالرحمن 
و  گلبابائی  فرداد  کارگرفرد،  ابوالفضل  نوربخش،  امیر  حسین زاده، 
ایران، دوره 1۹،  کاغذ  و  تحقیقات چوب  فصلنامه  ناظریان؛  مرتضی 

شماره 1، بهار 1۳۸۳
۵2( مقایسه اثر مواد لیگنوسلولزی در سطوح مختلف انیدریدمالئیک 
پلی پروپیلنی )MAPP( در چند سازه  الیاف و آرد چوب/ پلی پروپیلن؛ 
حسین زاده،  عبدالرحمن   ،Bohuslav V.Kokta نوربخش،  امیر 
احمدجهان لتیباری و ابوالفضل کارگرفرد؛ فصلنامه تحقیقات چوب و 

کاغذ ایران، دوره 1۹، شماره 1، بهار 1۳۸۳
۵۳( بررسی همبستگی ابعاد الیاف و جرم مخصوص با میزان رویش 
E.camaldulensis Dehnh؛  اکالیپتوس  چوب  در  سن  و  قطری 
سعید مهدوی، عبدالرحمن حسین زاده، حسین فامیلیان و مسعودرضا 
حبیبی؛ فصلنامه تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره 1۹، شماره 1، 

بهار 1۳۸۳
۵۴( بررسی دوام چوب های توسکا، چنار، اکالیپتوس کاملدولنسیس و 
کرت در مقابل حفاران دریایی در ساحل بندر بوشهر؛ علی رضانژاد، 
فصلنامه  حسین زاده؛  عبدالرحمن  و  فیروزجایی  عرب تبار  حبیب اهلل 

تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره 1۹، شماره 1، بهار 1۳۸۳
۵۵( تأثیر گرادیان رطوبت کیک خرده چوب بر ویژگی های فیزیکی 
عبدالرحمن  کارگرفرد،  ابوالفضل  چوب؛  خرده  تخته  مکانیکی  و 
حسین زاده، کاظم دوست حسینی، احمدجهان لتیباری و امیر نوربخش؛ 
فصلنامه تحقیقات چوب و کاغذ ایران، دوره 20، شماره 1، بهار 1۳۸۴

۵۶( ساخت تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات پشت الی چوب 
دوست حسینی،  کاظم  حسین زاده،  عبدالرحمن  نوربخش،  امیر  راش؛ 
ابوالفضل کارگرفرد و مازیار رادکیان؛ فصلنامه تحقیقات چوب و کاغذ 

ایران، دوره 20، شماره 1، بهار 1۳۸۴
 Eucalyptus interlexta R.T.Baker چوب  دوام  بررسی   )۵۷
عرب تبار  حبیب اهلل  Trametes versicolor L.ex؛  قارچ  برابر  در 
فیروزجایی، علی رضانژاد و عبدالرحمن حسین زاده؛ فصلنامه تحقیقات 

چوب و کاغذ ایران، دوره 20، شماره 1، بهار 1۳۸۴

برخی از سوابق اجرایی و فعالیت های علمی:
• عضو کمیته آبخیز و شیالت وزارت فرهنگ و آموزش عالی

• شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی برای ایجاد دوره کارشناسی 
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ارشد در رشته جنگل در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج به 
براساس در خواست  از سازمان تحقیقات در سال 1۳۶2  نمایندگی 

سرپرست گروه کشاورزی ستاد انقالب فرهنگی
سازمان  کشاورزی  برنامه ریزی  و  هماهنگی  کمیسیون  عضو   •
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1۳۶۵

تحقیقات  مؤسسه  در  مختلف  استان های  ارزشیابی  گروه  عضو   •
جنگلها و مراتع کشور 

•  ناظر بر اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه مرتع )به عنوان مسئول 
بخش تحقیقات مرتع(

• عضو شورای تحقیقات و کمیته فنی مؤسسه
• عضو کمیته انتشارات مؤسسه

• عضویت در کمیسیون هماهنگی و برنامه ریزی تحقیقات کشاورزی 
و منابع طبیعی در فروردین سال 1۳۶۸ )با ابالغ معاون وزیر و رئیس 

سازمان تات(
پژوهشی  معاونت  شیالت  و  طبیعی  منابع  تخصصی  کمیته  عضو   •

وزارت فرهنگ و آموزش عالی از سال 1۳۶۷
• عضویت در کمیته تخصصی جنگل و مرتع دبیرخانه شورای تحقیقات 
اداره کل تحقیقات جهاد سازندگی، طی ابالغ رئیس وقت مؤسسه در 
تاریخ اسفند 1۳۶۹ به همراه دکتر حسن لطفیان به عنوان نمایندگان مؤسسه 
پژوهشی  معاونت  طبیعی حوزه  منابع  گروه  تخصصی  کمیته  • عضو 
معاون  ابالغ  )با   ،1۳۷0 سال  در  عالی  آموزش  و  فرهنگ  وزارت 

پژوهشی و دبیر شورای پژوهش های علمی کشور(
• عضویت در کمیته بررسی عملکرد مؤسسه و عضو شورای تحقیقات 

در سال 1۳۷1 )با ابالغ رئیس مؤسسه(
• عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران در شاخه مرتع و 

آبخیز گروه کشاورزی از سال 1۳۷0
• عضو گروه برنامه ریزی آموزشی دوره دکتری مرتع، وزارت فرهنگ 

و آموزش عالی
طبیعی  منابع  پژوهشکده  راه اندازی  برای  مؤسسه  از سوی  معرفی   •

به عنوان استاد مرتع
توسعه  دوم  برنامه  در  تحقیقات  استراتژی  تدوین  در  همکاری   •

اقتصادی-اجتماعی کشور
• عضویت در کمیته تشویق وتنبیه کادر پژوهشی مؤسسه

• همکاری با دانشکده منابع طبیعی در زمینه راهنمایی دانشجویان و 
عنداللزوم تدریس در کالس های تخصصی

شرکت در مجامع علمی:
• شرکت در کنفرانس توسعه جنگلبانی در کشور ترکیه در تاریخ های 

هجدهم تا بیست و دوم خرداد سال 1۳۴۹
• شرکت در نوزدهمین اجالسیه کمیته فرعی کشاورزی و دامپروری 
وابسته به سازمان پیمان مرکزی، 1۴ الی 1۷ آذرماه سال 1۳۵0 در تهران 
• شرکت در سمپوزیوم بین المللی درباره بوته های مقاوم تحت شرایط 

آب و هوای خشک در دانشگاه یوتا آمریکا در تابستان 1۳۵0 
• عضو و دبیر کمیته انتشارات مؤسسه در سال 1۳۵2

به مدت یک سال  تاریخ 1۳۵۶/10/1۵  از  آمریکا  به  مأموریت   •
به منظور مطالعه در زمینه مدیریت مراتع از سوی مؤسسه

منطقه  کشورهای  در  جنگل  توسعه  سیاست  کنفرانس  در  شرکت   •
در  همکاری  بابت  ایشان  از  مؤسسه  رئیس  تقدیر  و  )آنکارا(  سنتو 

این سمینار
روز   ۷ مدت  به   1۳۶۶ فروردین  در  سوریه  کشور  به  مأموریت   •
بین المللی  مرکز  با  تحقیقاتی  همکاری های  برنامه  بررسی  به منظور 

تحقیقات دیم )ایکاردا( 
• اعزام به کنگره بین المللی مرتع داری در کشور فرانسه در سال 1۳۶۸ 
)1۳۶۸/۸/2۶( از سوی وزارت کشاورزی و ارائه سخنرانی با عنوان 
«Overall Quality and Quantity Evaluations of Native 
Ecotypes of Crested Wheat grasses of Iran» 

برخی از سوابق شغلی و پژوهشی:
- عضو گروه تهیه طرح جنگل داری در سازمان جنگلبانی ایران- 

۴۳/۷/2۸ تا 1۳۴۷.
تا   ۴۷/1/1 کشور،  ارضی  اصالحات  سازمان  به  انتقال   -
ایشان  تاریخ  این  از  قبل  نیم  و  )البته در حدود دو سال   ۴۹/۷/1۵
از سازمان جنگلبانی به سازمان اصالحات ارضی مأمور به خدمت 

شده  بودند(.
- استخدام در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در 1۵ مهر سال 

1۳۵1
- کارشناس تحقیقات صنایع چوب و کاغذ در مؤسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع کشور از ۵1/۷/1۵ تا ۵2/۷/1۵
در  چوب(  صنایع  تحقیقات  )کارشناس  یک  پایه  پژوهشگر   -

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع؛ ۵2/1/1
تحقیقات  مؤسسه  در  چوب  صنایع  تحقیقات  قسمت  رئیس   -

جنگلها و مراتع؛ از ۵2/12/1 تا زمان بازنشستگی
- راه اندازی آزمایشگاه صنایع چوب مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع و انتصاب به عنوان ریاست این آزمایشگاه از ۵۸/۷/2۳ تا 

 ۶1/10/۴
- معاون بخش تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 

از سال ۶0 تا 1۳۶۶
- معاون فنی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در امور 

پژوهشی استان ها به مدت دو سال از سال 1۳۶۷
- عضو کمیته تخصصی منابع طبیعی وزارت جهاد سازندگی
- عضو شورای پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
- عضو شورای تحقیقات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  پژوهشی  شورای  فنی  کمیته  - عضو 
و مراتع 

- عضو کمیته انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
- عضو کمیته ممیزی و ارزیابی مشاغل پژوهشی مؤسسه

- عضو کمیته خرید کتب و تجهیزات فنی از کشورهای خارج 
مؤسسه

10۹ طبیعت ایران/ جلد ۵، شماره ۶، پیاپی 2۵، بهمن- اسفند  1۳۹۹



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 110

جلسه ارزشیابی طرح های تحقیقاتی در اوایل دهه 1۳۸0

سه دوست و همکار قدیمی 
از چپ آقایان دکتر حسین زاده، دکتر معصومی و دکتر مدیر رحمتی



111 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 6، پیاپی 25، بهمن- اسفند  1399

- عضو هیئت رسیدگی بدوی انتظامی مؤسسه در سال 1۳۵۳ 
- معرفی از سوی مؤسسه در سال 1۳۷1 به همراه دکتر لتیباری 

جهت همکاری با شرکت کاغذسازی کارون 
ایران  کاغذ  و  چوب  علوم  تحقیقات  پژوهشی  مجله  سردبیر   -

براساس ابالغ مورخ 1۳۷2/10۳ از سوی رئیس مؤسسه
دهه  در  استاندارد  مؤسسه  در  استاندارد  فنی  کمیسیون  - عضو 

1۳۶0
در دهه 1۳۶0 و 1۳۷0 و  اتمی  انرژی  با سازمان  - همکاری 
اتفاق  به  از برخی مراکز علمی کشور فنالند در سال 1۳۶۳  بازدید 

کارشناسان این سازمان
- معرفی از سوی مؤسسه به عنوان عضو ستاد هماهنگی آموزش 

فنی و حرفه ای وزارت کشاورزی
- بازدید از کارخانجات صنایع چوب کشور اطریش و فنالند به 

مدت 2 هفته به همراه نمایندگان وزارت نیرو در خرداد سال 1۳۶0
هسته  در  عضویت  برای  مؤسسه  رئیس  سوی  از  معرفی   -
خودکفایی تحقیقاتی صنایع نئوپان فیبر و روکش وزارت صنایع در 

سال 1۳۶۶
- همکاری در راه اندازی کارخانه تولید خمیر و کاغذ با استفاده 

از چوب اکالیپتوس در استان فارس در سال 1۳۶۷
- همکاری با مجتمع مس سرچشمه کرمان به همراه دکتر لتیباری 
صنایع چوب  فنی  دفتر  کل  مدیر  تقاضای  براساس   1۳۶۷ سال  در 

سازمان جنگل ها و مراتع
کارخانه  احداث  مقدماتی  طرح  تدوین  و  تهیه  در  همکاری   -

 

تولیدی خمیر و کاغذ با استفاده از چوب اکالیپتوس در استان فارس 
به همراه دکتر جهان لتیباری، براساس درخواست مدیر کل دفتر فنی 

صنایع چوب سازمان جنگل ها و مراتع در خرداد 1۳۶۷
فیبر  نئوپان  صنایع  تحقیقاتی  خودکفایی  هسته  در  عضویت   -
از  نمایندگی  به  وزارت صنایع  تحقیقات صنعتی  کل  اداره  و روکش 

مؤسسه با معرفی رئیس وقت مؤسسه در خرداد سال 1۳۶۶ 
ز  ا  تعدادی  همراه  به  رومانی  و  بلغارستان  کشور  از  بازدید   -
مدیران و کارشناسان سازمان جنگل ها و وزارت کشاورزی در سال 

1۳۶۸
- همکاری علمی با شرکت نکا چوب مازندران در سال  1۳۶۸ در 
برگزاری سمینار علمی با عنوان طرح و بررسی مسائل جنگل شناسی 

و جنگل داری جنگل های تحت پوشش شرکت سهامی نکا چوب
- مأموریت به کشور آلمان برای شرکت در نمایشگاه ماشین آالت 

و تجهیزات چوب و جنگل در اردیبهشت 1۳۷0
دکتر عبدالرحمن حسین زاده در سال 1۳۷۴ با رأی هیئت داوران 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان محقق نمونه انتخاب 
شدند. ایشان پس از چهار دهه خدمات علمی فراوان در تاریخ اول 
از  پس  سال  چند  و  آمدند  نائل  بازنشستگی  افتخار  به  آبان 1۳۸۴ 
بازنشستگی به همراه خانواده به آمریکا مهاجرت نمودند. بخش زیادی 
از اطالعات این مقاله براساس مطالعه مستندات موجود در مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به دست آمده است، بدین وسیله از 
پرسنل  و  علیزاده  مهندس  آقای  مؤسسه  اداری  امور  وقت  ریاست 

زحمتکش این اداره سپاسگزاری می شود. 
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