کاربرگ دریافت اطالعات و مشخصات مشاوران و منتورهای تخصصی
آبانماه 1400

1

عکس

2

نام و نام خانوادگی

ساجده مدنی

3

رشته و مدرک تحصیلی و
دانشگاه محل تحصیل

دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4

عنوان شغل و یا پست سازمانی
فعلی

کارشناس کشاورزی کلینیک آبزیان جهاد دانشگاهی
کارشناس اطالع رسانی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی (پست قبلی)

5

تخصصها و مهارتهای اصلی

انجام پروژه های ارزیابی و آمایش سرزمین (در حوزه محیط زیست)
ویراستاری و صفحه ارایی کتاب و مجله علمی – مدیریت انتشارات پژوهشی
مدیریت سایت و تبلیغات -آشنایی نسبی با تولید محتوا

6

عنوان سوابق و عناوین شغلی
قبلی

 کارشناس پژوهش در گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی به مدت  7سال
 مسئول اجرایی دوفصلنامه پژوهش و فناوری محیط زیست (پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی) به مدت  5سال
 مدیر سایت پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی مدیر سایت نشریه پژوهش و فناوری محیط زیست همکار درپروژه ها و طرح های ارزیابی محیط زیست ویراستار فنی و صفحه آرای کتابهای چاپ شده مرکز انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهیکارشناس و ویراستار مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (دانشگاه تربیت مدرس) بهمدت  5سال
 مسئول پروژه در انجمن مدیریت سبز ایران مسئول اجرایی نشریات علمی پژوهشی در بخش انتشارات پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحدالهیجان به مدت یکسال

 -ویراستار فنی و صفحه آرای نشریات و کتابهای چاپ شده مرکز انتشارات پژوهشی دانشگاه آزاد الهیجان

 عضو کمیته علمی ،داوری و اجرایی چندین همایش ملی و بین المللی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی از اعضای هیات مدیره انجمن علمی تخصصی محیط زیست دانشگاه عالمه محدث نوری سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه علمی تخصصی امید سبز(کاری از انجمن حمایت از تنوع زیستی ایران) عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران عضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست7

میزان سابقه کار

 11سال

8

زمینههای مورد عالقه برای
مشاوره و منتورینگ

ویراستاری و صفحه ارایی کتاب و مجله علمی – مدیریت انتشارات پژوهشی
مدیریت سایت و تبلیغات -آشنایی نسبی با تولید محتوا
انجام پروژه های ارزیابی و آمایش سرزمین (در حوزه محیط زیست)

9

سایر توضیحات ضروری

عالقمند به کارهای غیرحضوری و دورکاری در حوزه انتشارات پژوهشی و فرهنگی می باشم

10

تاریخ تکمیل و ارائه کاربرگ

 24ابان 1400

