
 شرکت زیست پاوان سبز                                           

 

ز محیط زیست و و بهینه سازی استفاده از توان های محیطی اه خدمات مشاوره ای در جهت حفاظت هدف ارائ باشرکت زیست پاوان سبز 

 ثبت گردید .  1400در سال 

                                                                                     وزه فعالیت شرکت  زیست پاوان سبز ح

 دهما ،صنعتی ی،تولید یطرحها دیقتصاا- فنی یابیو ارز توجیهی یها مینهدر ز هشیوپژو  مطالعاتیای،  ورهمشا تخدماانجام کلیه  -

  یتولید ،معدنی

   معدنی – اثحدا محلو  لوله طخطو -  ها دهجا - ئدزا ادمو فعد یابی نمکا،  عیزرا ضیارا یها نقشه تهیه- 

  یشگردگرو  ورزیکشا ،صنعتی یحدهاوا صنعتی یطرحها ایجرا سنجی نمکاا-

  طبیعی یبالیاو  ادثحو اتثرا یابیو ارز مطالعه -

 ورزی،کشاو  معدنی ،صنعتی یحدهاوا محیطی یستز اتثرا یابیارز-

  ،محیطی یستز یسکر یابیارز ،یستیز چرخه یابیارز 

  یستیز محیط یها هالیندآ پایش -،گانهرچها مناطق مدیریت حطر مطالعه-

  گیاهی پوشش دیجاو ا یانیزروبا تبامطالعا ها کوسیستما حیاو ا یپیشگیر جامع یطرحها رفلوو  نفو تمطالعاو  ژیکولوا-

 ،مینیز یرو ز سطحی یبهاآ ،خاکها کیفیو کمی یگیر ازهندو ا پایش،  بسیال ،ییزدا نبیابا داری،بخیزا تمطالعا یکیژکولوا یحیاا -

 کخا ریشو،  ضیارا یبررکا اتتغییر،  یشهر بناروا

-  وریپر یبزو آ میداری ، دا جنگل-  ورزیکشا یها وژهپر،  دنمعاو  صنایع الیندگیآ یابیو ارز رتنظا،  پایش-  تعامرو  جنگلها - 

  تعامرو  جنگلها زیسو تشو آ طبیعی منابع-داری   بخیزآ یسکر مدیریتو  یابیو ارز تحلیل-  فرینیرآکا

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیر عامل :وهشی ژعلمی پ سوابق 

 خاک رایش مطالعات آب و گ GISسنجش از دور و  کارشناسی ارشد :

 

 

  27آذربایجان شرقی ، تبریز ،خیابان آزادی  ، خیابان ملت ، پالک: شرکت تماس اطالعات

 09039262271-   0413-4778953 تلفن تماس :

 

 عنوان ردیف
 سال خاتمه شروعسال  مسئولیت

 همکار مجری

1 
اثر خشکی بر پوشش جانوری و گیاهی در شرق 

 دریاچه ارومیه
 1۳۹۹ 1۳۹۸ همکار 

2 
تعیین حریم کیفی و هیدرولوزیکی تاالب قره 

 قشالق
 1۳۹۹ 1۳۹۸ همکار 

 1۳۹۹ 1۳۹۹ همکار  بررسی پوشش گیاهی ارتفاعات سهند ۳

4 

رطوبتی تحلیل همبستگی شوری خاک و ذخیره 

سطح خاک با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره 

 ای )حاشیه غربی دریاچه ارومیه(

 

پایان نامه 

کارشناسی 

 ارشد

1۳۹۷ 1۳۹۷ 

5 

تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر پوشش گیاهی با 

 RSاستفاده از 

 دامنه سهند در شهرستان بستان آباد

  1400 1400 مقاله 

6 
استخوان گاوی  طرح توجیهی تولید ژالتین از 

 شهرستان شبستر )کارخانه شیرین وطن(
 1400 1۳۹۹ همکار 

۷ 
طرح برنامه عملیاتی مدیریت پسماند شرکت 

 تولیدی رنگ و روغن ارکو
 1400 1400 همکار 

۸ 
طرح پدافند غیر عامل واحد صنعتی آلتین پینار 

 سهند )شهرک شهید سلیمی(
 1400 1400 همکار 

 1400 1400 همکار  پسماند مبین پالست آذر برنامه مدیریت عملیاتی ۹

10 
طرح توجیهی آهک دانه بندی شده سهند 

 سیلیس
 1400 1400 همکار 


