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تحصيالت:
مقطع
ليسانس
فوق ليسانس
دكتری

دانشگاه
شيراز
تهران
تهران

رشته تحصيلي
مهندسي خاكشناسي
برنامه ريزی و مديريت محيط زيست
برنامه ريزی و مديريت محيط زيست

سال
1371-1367
1378-1375
1388-1381

تخصص:










ارزيابي اثرات و پيامدهای محيط زيستي EIA
ارزيابي راهبردی محيط زيستSEA ،
مديريت بحران و ايمني و كاهش خطرات
برنامه ريزی بودجه كشوری
آمايش سرزمين
سرمميز ارشد ( TÜV CERTسازمان بينالــمللـي صدور گواهينامه  )TÜVدر سيستـمهای مديريت محيط زيست و ايمني و كاهش خطرات
مربي بين المللي ارزيابي اقتصادی – اجتماعي سازمان خوار و بار جهاني FAO
مدرس دورههای آموزشي برنامه ريزی  HRBAPسازمان ملل متحد در برنامه ريزی توسعه
مدرس رهيافتهای  PPCM،PCM ،PRAدر برنامه ريزی توسعه

خالصه كاري:
( )1371-1373وزارت جهاد كشاورزی؛ سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه.
 كارشناس ارزيابي اراضي
 رئيس اداره خدمات فني مديريت آبخيزداری استان
 رئيس اداره آبخيزداری شهرستان صحنه
( )1376-1373شركت مهندسين مشاور سنجش از دور
 مدير فني
( )1380-1376وزارت جهاد كشاورزی؛ معاونت آبخيزداری
 كارشناس ملي برنامه ريزی
 كارشناس ملي ارزيابي عملكرد پروژه های بين المللي
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( )1390-1381سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور
 كارشناس برنامه ريزی بودجه كشوری
( )1393 – 1390دانشگاه محيط زيست
 مدير بودجه و تشكيالت
 مدير فناوری و ارتباط با صنعت
( – 1393ادامه دارد) سازمان حفاظت محيط زيست
 مديركل دفتر بررسي آلودگي های دريايي

برخي تجارب كاري:





































مدير پروژه تهيه نقشه های اتوماتيك حساسيت سواحل به آلودگي نفتي – كارفرما :سازمان بنادر و دريانوردی
مدير پروژه پياده سازی نظام اطالعات دريای عمان ،خليج فارس و دريای خزر – كارفرما :وزارت دفاع
كارشناس مطالعات ارزيابي اجتماعي ) (SIAپروژه های نفت و گاز (فاز نه و ده عسلويه) از سوی شركت  ERMانگلستان
كارشناس ارزيابي  SIAفاز  9و  10پتروشيمي منطقه عسلويه :كارفرما POGC :؛ مشاور ERM :انگلستان
مدير مطالعات محيط زيست طرح جامع منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبي ،پارس كنگان و پارس شمالي
همكار مطالعات تدوين طرح  EMPشركت پتروشيمي زاگرس؛ مشاور :دانشكده محيط زيست ،وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست
مدير پروژه مطالعات متمم ارزيابي پيامدهای محيط زيستي پااليشگاه گاز خارک؛ كارفرما شركت نفت فالت قاره
كارشناس تدوين نظام پايش و ارزشيابي مديريت يكپارچه سواحل كشور ICZM
كارشناس تدوين راهنمای ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي سواحل كشور ICZM
كارشناس تدوين راهنمای ملي ارزيابي راهبردی محيط زيست سواحل كشور ICZM
همكار مطالعات محيط زيست مديريت يكپارچه سواحل كشور ICZM
مشاور ارزيابي اثرات محيط زيستي طرح های ساحلي و دريايي از جمله خارج كردن كشتي مغروق سونگ بونگ و احداث اسكله های كوچك صيادی
همكار تدوين و عضو كميته محيط زيست تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي كشور
همكار تدوين اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي كشور
همكار تدوين لوايح بودجه ساالنه كشور
همكاری در تدوين اسناد ملي آمايش سرزمين جمهوری اسالمي ايران
همكاری در تدوين اسناد منطقهای آمايش سرزمين غرب و شمال غرب ،محور شرق و جنوب شرقي ،استانهای سهگانهی شمال كشور
همكاری در تدوين راهنمای استاني مطالعات آمايش سرزمين استانهای كشور
ناظر مطالعات آمايش سرزمين استان اصفهان و آذربايجان شرقي
مدير پروژه مطالعات محيط زيست آمايش سرزمين استان مركزی
مدير پروژه پياده سازی سيستم جامع مديريت كيفيت آب كشور – كارفرما :وزارت نيرو
مميزی سيستم های ايمني و كاهش خطرات و محيط زيست بيش از يكصد واحد صنعتي و خدماتي بزرگ مقياس كشور از جمله پتروشيمي جم ،پااليشگاه بندرعباس،
پااليشگاه تهران ،پااليشگاه كرمانشاه ،پتروشيمي تبريز ،نفت بهران ،ايران خودرو ،سايپا ديزل ،نيرو محركه ،چوب و كاغذ مازندران ،سنگ آهن مركزی ،كارخانجات متعدد
سيمان ،كارخانجات متعدد صنايع قند ،فرودگاه بينالمللي امام خميني و ...
مدرس دوره های آموزش برنامه ريزی – كارفرما :صندوق كودكان سازمان ملل متحد
ناظر طرح های مديريت زيست محيطي آب و هوا با استفاده از وام بانك جهاني
ناظر طرحهای عمراني (تملك دارائي های سرمايه ای) بخش محيط زيست كشور
همكار در تدوين اسناد فرابخش محيط زيست برنامه ششم توسعه
همكار در تدوين سند فرابخش محيط زيست برنامه چهارم توسعه
عضو كميته راهبری بازنگری محيطزيستي انرژی جمهوری اسالمي ايران
همكاری در برقراری سامانه اطالعات جغرافيايي برای آبهای خليج فارس ،دريای عمان و دريای خزر
كارشناس ملي پياده سازی رهيافتهای برنامه ريزی مبتني بر جوامع محلي – كارفرما :برنامه عمران ملل متحد
مدير پروژه ارزيابي و پايش طرح بين المللي مديريت منابع آب و خاک؛ حبله رود – كارفرما :سازمان جنگلها و مراتع كشور
مدير پروژه چندين طرح ملي حفاظت و مديريت محيط زيست – كارفرما :سازمان حفاظت محيط زيست كشور
كارشناس ملي طرح حفاظت از تاالبهای كشور .گروه مديريت .كارفرما برنامه عمران ملل متحد.GEF /
مدير پروژه مديريت محيط زيست و توسعه منطقه ميانكاله – كارفرما :صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست GEF/SGP
مطالعات خاكشناسي و ارزيابي اراضي بيش از يك ميليون هكتار از اراضي كشور
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برخي سوابق تدريس















مدرس مدعو دانشگاه كردستان (سه دوره تدريس در مقطع كارشناسي ارشد)
مدرس مدعو واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد سيستان و بلوچستان (تدريس در مقطع كارشناسي ارشد؛ ادامه دارد)
مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمي واحد غرب تهران؛ دانشكده برق و محيط زيست (تدريس در مقطع كارشناسي اشد؛ ادامه دارد)
مدرس دانشگاه محيط زيست در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد؛ ادامه دارد.
تدريس دوره روشهای ارزيابي ريسك ،انجمن علمي ارزيابي محيط زيست
تدريس در صنايع مختلف كشور
همكاری در برگزاری دوره آموزشي تربيت مربي اعتبارات خرد برای زنان .سازمان خوار و بار جهاني
برگزاری  13دوره آموزشي برنامه ريزی به روش  HRBAPصندوق كودكان سازمان ملل متحد
برگزاری بيش از  10دوره آموزشي روشهای ارزشيابي و پايش .برنامه عمران سازمان ملل متحد
برگزاری بيش از  20دوره آموزشي PPCM،PCM ،PRA
برگزاری دوره های آموزشي  CDMدر چارچوب پروتكل كيوتو
برگزاری چهار دوره آموزشي مطالعات محيط زيست در آمايش سرزمين .سازمان مديريت و برنامهريزی كشور
تدريس در دانشكده تحصيالت تكميلي محيط زيست دانشگاه تهران
تدريس دورههای مديريت پسماند ،دورههای قوانين و مقررات محيط زيست و ايمني و بهداشت شغلي ،ارتباطات محيط زيستي  ،ارزيابي عملكرد محيط زيستي در صنايع
مختلف كشور

برخي مقاالت و انتشارات
















الماسي ،ضياء الدين و همكاران ( )1388رهيافت برنامهريزی محيط زيست مبتني بر حقوق بشر .فصلنامه حقوق ،مجله علمي – پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشگاه تهران .شماره  ،4زمستان 1390
الماسي ،ضياء الدين ( )1390چرا بهرهمندی از محيط زيست سالم يك حق شهروندی است .اصفهان ،همايش علمي -كاربردی محيط زيست و سالمت شهروندی .شورای
شهر اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان
الماسي ،ضياء الدين ( )1390كاربرد اطالعات سنجش از دور در مطالعات پدافند غير عامل شهری .اولين همايش علمي – پژوهشي شهرسازی و معماری با رويكرد پدافند
غير عامل 20 .و  21ارديبهشت ماه  .1390دانشگاه صنعتي مالك اشتر .تهران.
الماسي ،ضياء الدين .احمد شانهساز زاده ( )1387نظام پايش و ارزشيابي برای مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ايران .هشتمين همايش بينالمللي مهندسي سواحل ،بنادر و
سازه های دريايي آذر  1387تا  6آذر  .1387تهران.
الماسي ،ضياء الدين ( )1387راهنمای ملي انجام  EIAدر مناطق ساحلي كشور .سازمان بنادر و دريانوردی.
الماسي ،ضياءالدين ( )1387راهنمای ملي انجام ارزيابي راهبردی محيط زيست ) (SEAسواحل كشور .سازمان بنادر و دريانوردی.
الماسي ،ضياء الدين و احمد شانهساز زاده ( )1387تدوين نظام پايش و ارزشيابي مديريت يكپارچه سواحل كشور ) .(ICZMسازمان بنادر و دريانوردی.
الماسي ،ضياء الدين( )1385رويكرد حقوق بشر به برنامه ريزی مشاركتي با تكيه بر تجارب روش شناختي طرح مديريت يكپارچه منابع آب و خاک – حبله رود .سمينار
برنامهريزی توسعه مشاركتي آب و خاک ( 28لغايت  30بهمن  -1385سمنان) .سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری كشور.
الماسي ،ضياء الدين ( )1385بررسي قيمتگذاری سوخت بر كاهش آلودگي هوا .سازمان مديريت و برنامهريزی كشور.
الماسي ،ضياء الدين ( )1384راهبردهای توسعه پايدار در بخش آموزش و پرورش .سازمان حفاظت محيط زيست .تهران
الماسي ،ضياء الدين ( )1384راهبردهای توسعه پايدار در بخش بهداشت و درمان .سازمان حفاظت محيط زيست .تهران.
سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد ( ،)1382سياست ها و راهبرد های فائو در زمينه همكاری با سازمانهای غير دولتي و تشكل های مدني ،مترجمان احمد باالن،
ضياء الدين الماسي .تهران ،وزارت جهاد كشاورزی ،معاونت ترويج و نظام بهره برداری ،دفتر مطالعات و تلفيق برنامه1382 ،
باالن ،احمد .ضياء الدين الماسي ( )1382تشكل های مدني مرتبط با فائو .دوماهنامه جهاد .ماهنامه اقتصادی ،مسائل اجتماعي .سال بيست و سوم ،شماره  ،261بهمن و
اسفند  144 .1382صفحه .ص 119
الماسي ،ضياء الدين( )1378برنامهريزی برای بهبود كيفيت محيط زيست شهری .پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران.
الماسي ،ضياء الدين ( )1378انتخاب الگوهای مناسب مديريت مشاركتي در عرصه های پخش سيالب .مركز تحقيقات خاک و آبخيزداری.
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برخي دوره هاي بين المللي آموزشي:
عنوان دوره
دوره بين المللي طراحي پروژه
دوره تربيت مربي تحليلهای اقتصادی و اجتماعي
دوره مديريت چرخه پروژه
دوره مشاركت مردمي و همكاری بين بخشي در مديريت طرح ها
روشهای ادغام مالحظات محيط زيستي در سياستگذاری ،برنامه ريزی و
قيمت گذاری انرژی
دوره بين المللي بهره وری انرژی

)IDB – GIKI (Pakistan

دوره بينالمللي بهره ور ی سبز
دوره ارزيابي استراتژيك محيط زيستي ،اقتصادی و اجتماعي
دوره سر مميزی سيستمهای مديريت محيط زيست ايزو 14001

)APO (Fiji
MPO- Axford Brux
IRCA registered Course

آشنايي با زبان هاي خارجي:

برگزار كننده
UNDP, UNOPS
FAO
JICA – JAPAN
UNICEF
DOE – World Bank

عربي (متوسط)

انگليسي (خوب)

عضويت در انجمن هاي علمي:









عضو كميسيون آموزش و ارتباطات اتحاديه جهاني حفاظت IUCN
عضو كميسيون اقتصادی و اجتماعي اتحايه جهاني حفاظت IUCN
عضو هيئت مؤسس و عضو دوره اول هيئت مديره انجمن ارزيابي محيط زيست ايران
عضو هيئت موسس انجمن زمين شناسي محيط زيست ،پزشكي و كشاورزی
عضو پيوسته انجمن متخصصان محيط زيست
عضو پيوسته انجمن علوم خاک ايران
عضو پيوسته انجمن آبخيزداری ايران
عضو نظام مهندسي كشاورزی و منابع طبيعي ايران
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