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و رنگ از فاضییالب واحد رنگرزی یک کارخانه فرش ماشییینی و ارزیابی تجزیه پذیری بیولوژیکی پسییاب حاصییل"
بهداشت در عرصه ،دوره  ،5شماره  ،7پاییز  ،1712صفحات 22-77

 .75اکبر اسالمی ،سمیه اکبری ،مقصیود جعفری نیا "بررسی میزان آلودگی میکروبی آب استخرهای شنای شهرستان
کرج و ارتباط آن با پارامترهای فیزیکوشیییمیایی و تعداد شییناگران" مجله مهندسالالی بهداشالالت محیط ،سییال سییوم،
شماره  ،2تابستان  ،1715صفحات  232تا 232
 .72علی اوغازیان ،احمدرضیا یزدانبخش ،اکبر اسالالمی ،انور اسدی "بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف
ایبوپروفن از محلولهای آبی" بهداشت در عرصه ،دوره  ،2شماره  ،7پاییز  ،1715صفحات 1-17

 .77اکبر اسالالمی ،احمد محب ،محمد مهرعلیان ،مریم خشیی "حذف -2کلرفنل از فاضیالب سینتتیک با اسییتفاده از
گرانول های نانو ذرات اکسید گرافن" طلوع بهداشت ،مرداد و شهریور  ،1715جلد  ،15شماره  ،7صفحات 222-221
 3از 27

 .72مصیطفی قارلقی ،احمد رضیا یزدانبخش ،اکبر اسالالمی ،احسیان آقایانی "بررسی کارائی نانوذرات اکسید آهن
جهت تصفیه پیشرفته پساب تصفیه خانه فاضالب شهری" مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دوره  ،22شماره
 ،175فروردین  1715صفحات  172تا 127

 .71اکبر اسالالمی ،محمد حسین ساقی ،ایوب رستگار "بررسی آهنگ دوز گامای محیطی و برآورد خطر مازاد ابتال
به سرطان ناشی از دریافت پرتو گاما در ساکنان شهر سبزوار در سال  "1717مجله دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم

پزشکی تهران ،دی  ،1712دوره  ،77شماره  ،12صفحات  372تا 377
 .72احمدرضا یزدانبخش ،اکبر اسالمی ،سمیه رضایی "بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران
برای مصارف آبیاری" بهداشت در عرصه ،دوره  ،7شماره  ،7پاییز  ،1712صفحات 11-22
 .21اکبر اسالالالمی ،رضییا نعمتی "بررسییی حذف فلزات سیینگین از محیط های آبی با اسییتفاده از میکروارگانیسییمها"
بهداشت در عرصه ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان  ،1712صفحات 27-51

 .23انوشییروان محسینب بندپی ،مسیعود فتاا زاده ،روشینک رضیایی کالنتری ،اکبر اسالمی " بررسی میزان جذب
دیازینون از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی مغناطیسی شده با  "Fe3O4مجله مهندسی بهداشت

محیط ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان  ،1712صفحات  237تا 217

 .27اکبر اسالمی ،تقی عبادی ،مهسا مرادی ،فرشید قنبری "مدل سازی فرآیند حذف پرکلرواتیلن از آب بوسیله مانع
واکنش دهنده نفوذ پذیر با بسیتر آهن صیفر ظرفیتی" سالمت ومحیط ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1712صفحات  71تا
22

 .22اکبراسالالمی ،احمدرضا یزدانبخش ،فاطمه صوفی کریمی ،هیوا دارائی "حذف -2کلروفنل از محیطهای آبی با
اسییتفاده از جاذب نانوسییاختار اکسییید گرافن" آب و فضالالالب ،دوره  ،22شییماره  ،1فروردین و اردیبهشییت ،1712
صفحات 22-11

 .25مریم خشییی  ،محمدرضییا مسییعودی ن اد ،اکبر اسالالالمی "حذف منگنز از محلول های آبی با اسییتفاده از بسییتر
کلینوپتیلوالیت پوشش داده شده با "MnO2ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها ،دوره  ،2شماره  ،2زمستان
 ،1717صفحات  252تا 272

 .22اکبر اسالالمی ،احمدرضیا یزدانبخش ،علی اسیدی ،مهدی قدیمی "حذف نیترات از آب آشیامیدنی با استفاده از
خاکهای رس طبیعی اصالا شده" آب و فضالب ،دوره  ،25شماره  ،11پاییز  ،1717صفحات  127تا 172

 .27اکبر اسالمی ،زهرا عطافر ،مقداد پیرصاحب ،فاطمه اسدی " بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق ( )PM10و
تعیین شیاخ

کیفیت هوا در شیهر کرمانشیاه از سیال  1732تا  "1711بهداشالت در عرصه ،دوره  ،2شیماره  ،1بهار

 ،1717صفحات 11-23

 .22احمدرضا یزدانبخش ،اکبر اسالمی ،اکرم نجفی چالشتری "بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی هوازی جهت
حذف فرمالدئید از فاضالب" سالمت و محیط ،دوره ششم ،شماره  ،2تابستان  ،1712صفحات  277تا 222
 1از 27

 .21اکبر اسالالالمی ،حمزهعلی جمالی ،شیییرین نادری "بررسییی تطبیقی کیفیت میکروبی و فیزیکوشیییمیایی آبهای
بطریشیده با اسیتانداردهای ملی و مشیخصات برچسب – مطالعه موردی شهر قزوین" سالمت و محیط ،دوره ششم،
شماره  ،2تابستان  ،1712صفحات  155تا 122

 .22اکبر اسالمی ،مهسا مرادی ،فرشید قنبری ،حسین راعی شکتایی "بررسی عملکرد فرایند الکتروفنتون برای حذف
رنگ از فاضیالب واقعی نسیاجی بر اسیاس شیاخ

 "ADMIعلوم و فناوری رنگ ،سیال هفتم ،شیماره سوم ،پاییز

 ،1712صفحات  177تا 132

 .11اکبر اسالالمی ،محمدرضا مسعودین اد ،فرشید قنبری ،فرزانه ویسی ،مهسا مرادی ،فیاض مهدیپور "رنگزدایی
و معدنی سیازی فاضیالب واقعی نسیاجی با اسیتفاده از فرایند تولید الکتروشییمیایی پراکسید هیدروژن در حضور یون
مب" مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندارن ،جلد  27شماره  122صفحات  127تا 111

 .13اکبر اسالالمی ،مهدی قدیمی "بررسیی روند تغییرات پن سیاله غلظت نیتریت و نیترات منابع آب زیرزمینی شهر
زنجان با اسییتفاده از سیییسییتم اطالعات جغرافیایی از سییال  1735تا  "1731بهداشالالت در عرصالاله ،دوره ،1شییماره،1
بهار ،1712صفحات 72تا 72

 .17محمد علی ززولی ،ذبیح اله یوسیییفی ،اکبر اسالالالمی ،مریم باقری اردبیلیان "ارزیابی عملکرد انواع فرآیندهای
فنتونی در ترکیب با فرآیند انعقاد و لخته سیازی متداول در تصیفیه شییرابه محل دفن" طلوع بهداشت ،سال یازدهم،
شماره  ،2تابستان  ،1711صفحات  37تا 17
 .12محمد رضیا مسعودی ن اد ،اکبر اسالمی ،حامد محمدى ،حسین نجفى ،بهزاد رضایى فرد ،غالمحسین جوشنى
"بررسیى نمکزدایى آب هاى شیور و لب شور با استفاده از فناورى آیروژل کربنى" سالمت و محیط ،دوره پنجم،
شماره  ،2تابستان  ،1711صفحات  157تا 122

 .15اکبر اسالمی ،محمدرضا مسعودی ن اد ،فرشید قنبری ،مهسا مرادی "بررسی تصفیه پذیری فاضالب واقعی صنعت
نسیاجی بوسییله فرایند تولید الکتروشییمیایی واکنشگر فنتون با استفاده از کاتد گرافیت فلت" سالمت ومحیط ،دوره
پنجم ،شماره  ،1بهار  ،1711صفحات  277تا 232
 .12اکبر اسالالالمی ،محمد حسیین ممیزی ،داوود اسییماعیلی ،غالمحسییین جوشیینی "بررسییی حضییور باکتری ل یونال
پنوموفیال و عوامل محیطی مؤثر بر رشید آن در سییستم آبرسانی بیمارستان آیت ا ...طالقانی" پژوهنده ،سال هفدهم،
شماره  ،1دوره  ،35فروردین و اردیبهشت  ،1711صفحات  72تا 77

 .17فیاض مهدی پور ،احمدرضییا یزدانبخش ،اکبر اسالالالمی ،فرشییید قنبری ،حامد محمدی ،امان اله زمانی "بررس یی
کاربرد فرایندهای انعقاد و اسیید کراکینگ در بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضیالب صینعت روغن کشی زیتون"
تحقیقات نظام سالمت ،سال هشتم ،شماره اول ،فروردین و اردیبهشت  ،1711صفحات  1تا 3

 12از 27

 .12آزاده مدحت ،مسیعود منوری ،امیرحسیین جاوید ،اکبر اسالالمی ،محسن احدن اد "ارزیابی و بهینه سازی سیستم
جمع آوری و حمل پسیماند شیهر زنجان و اسیتفاده از سییسیتم اطالعات جغرافیایی" انسان و محیط زیست ،شماره
شانزدهم ،بهار  ،1712صفحات  77تا 22

 .11افشیین ملکی ،اکبر اسالالمی "مطالعه سیینتیک و ایزوترم جذب آرسینیک پن ظرفیتی از محلول آبی توسط کاه
گندم اصالا شده" سالمت و محیط ،دوره دوم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1731صفحات  275تا 252

 .12روا اهلل رسییتمی ،امیر نبئی ،اکبر اسالالالمی ،حسییین نجفی صییالح ،مهدی فضییل زاده دویل "بررسییی تغییرات
شاخصهای کمی و کیفی کمپوست در فرایند تولید ورمی کمپوست" سالمت و بهداشت اردبیل ،دوره اول ،شماره
سوم ،زمستان  ،1731صفحات  12تا 22

 .1روا ا ...رستمی ،امیر نبئی ،اکبر اسالمی ،حسین نجفی صالح "بررسی شرایط بهینه ی رشد کرم و تولید ورمی
کمپوسیت از پسیماندهای غذایی آماده سازی شده" افق دانش ،دوره ي  15؛ شماره ی 2؛ زمستان سال ،1733
صفحات  72تا 32

 .3روا اهلل رسیتمی ،امیر نبئی ،اکبر اسالالمی ،حسین نجفی صالح "بررسی تأثیر تراکم  E. Foetidaبر  ،pHنسبت
 C/Nو سیرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوسیت از پسیماندهای غذایی" محیط شالناسالی ،سال سی و پنجم،
شماره  ،52زمستان  ،1733صفحات  17تا 13

 .7فرانک سیقطچی ،اکبر اسالالمی ،مجتبی صلوتی "بررسی میزان پرتو گامای محیطی در منازل مسکونی و تعیین دز
موثر یاالنه ساکنان شهر زنجان" سالمت و محیط ،دوره دوم ،شماره دوم ،تابستان  ،1733صفحات  33تا 17

 .2روا اهلل رستمی ،امیر نبئی ،اکبر اسالمی ،حسین نجفی صالح "تأثیر مدت زمان آمادهسازی بر سرعت فرایند تولید
ورمی کمپوسیت از پسماندهای غذایی" مجله دانشکده بهداشت و انستستو تحقیقات بهداشتی ،دوره  ،7شماره ،2
تابستان  ،1733صفحات  21تا 72

 .5روا اهلل رستمی ،امیر نبئی ،اکبر اسالمی "بررسی دما و رطوبت بهینه برای رشد کرم ها و انجام فرآیند تولید ورمی
کمپوست از پسماندهای غذایی" سالمت و محیط ،دوره اول ،شماره دوم ،زمستان  ،1737صفحات  125تا 112
 .2محمد علی ززولی ،انوشییروان محسینی ،اکبر اسالالمی ،افشین صادقی " بررسی پتانسیل بازیافت کاغذ در ادارات
کل استان مازندران" سالمت و محیط ،دوره اول ،شماره دوم ،زمستان  ،1737صفحات  11تا 122

 .7فرانک سقطچی ،اکبر اسالمی ،مجتبی صلوتی"بررسی میزان تابش گامای محیطی در فضای باز در شهر زنجان در
فصول مختلف" مجله علمی پژوهشی دانشالالالگاه عالالاللوم پزشکی زنجالالالان ،دوره  ،15شماره  ،51تابستان ،1732
صفحات  1تا 12

 .2امیرحسین محوی ،اکبر اسالمی ،فریبا محبی "بررسی وضعیت کیفی منابع تامین و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر
زنجان از نظر خورندگی و تشکیل رسوب در سال  "1737علوم و تکنولوژی محیط زیست ،شماره  ،23بهار ،1735
صفحات  12تا 15
 11از 27

 .1قادر غنی زاده ،اکبر اسالمی "تاثیر درجه حرارت و  pHبر ته نشینی فالکهای لجن فعال" مجله علمی دانشگاه

علوم پزشکی زنجان ،شماره  ،77زمستان  ،1732صفحات  52تا 52

 .2اکبر اسالالمی ،امیرحسیین محوی ،سییمین ناصری ،کاظم ندافی "بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آب های
زیرزمینی به روش هوادهی چکهای" انسان و محیط زیست ،شماره  ،12زمستان  ،1771صفحات  11تا 22
 .1اکبر اسالمی ،حسن ایزانلو ،حسن تقی پور " باران های اسیدی" آب و محیط زیست ،شماره  ،22تیرماه 1771ه) انتشار کتاب

 .1احمدرضیا یزدانبخش ،اکبر اسالالمی ،ادریب بذرافشان ،قادر غنیزاده «حذف ازت و فسفر از فاضالب شهری»
انتشارات فردابه ،اسفند 1732
و) مقاالت ارایه شده در کنگرههای خارجی
4. "Photocatalytic degradation of methyl tert-butyl ether (MTBE) from contaminated water: complete
mineralization", The Third International Meeting on Environmental Biotechnology and
Engineering (3IMEBE), 21-25 September 2008, Palma de Mallorca, Spain – Oral presentation
3. "Survey of Fluoride Concentration in Drinking Water Sources and Prevalence of DMFT in the 12
Years Old Students in Zanjan, Iran", XXVIIth conference of the International Society for Fluoride
Research (ISFR), 9-12 October 2007, Beijing, China – Poster presentation
2. "Heavy metals in edible green vegetables grown along the sites of the Zanjanrood river in Zanjan,
Iran: Implications for human health", 5th European Congress on Tropical Medicine and
International Health, May 24–28, 2007, Amsterdam, The Netherlands – Oral presentation
1. "Assessment of gamma background radiation in different seasons in Zanjan", International
Conference on Environmental Radioactivity: From Measurements and Assessments to
Regulation, 23 – 27 April 2007, Vienna, Austria – Poster presentation

ز) مقاالت ارایه شده در کنگرههای داخلی

 " .13ظهور و آنالیز داروهای ضید التهاب غیر اسیتروئیدی در منابع آبی تهران ،فاضیالبهای شهری و بیمارستانی و
خطر زیسییت محیطی آنها" دومین همایش بین المللی و بیسالالتمین همایش ملی بهداشالالت محیط و توسالال ه

پایدار 7-1 ،آذر 1712
 " .17ارزیابی بهترین روش درونیابی در پهنه بندی خورندگی و رسیوب گذاری آب روسیتاهای بجنورد با استفاده از
 " GISچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی 17 ،مهر 1712
" .12مقایسه حذف فوتونانوکاتالیستی آرسنیک از محلول های آبی با استفاده از فرآیندهای" "UV / H2O2و " UV

 ""/ Persulfateچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی 17 ،مهر 1712

 12از 27

 " .15بررسیییی کارایی فرایند ازنزنی کاتالیزوری با نانو ذرات فریت منیزیم ( )MgFe2O4در حذف -2کلروفنول از
محلولهای آبی" چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی 17 ،مهر 1712
 " .12بهینه سیازی فرایند اکسییداسییون پیشرفته مینتی بر رادیکال سولفات جهت حذف آموکسی سیلین از محیطهای
آبی با اسییتفاده از روش رویه پاسی ( ")RSMهجدهمین همایش ملی بهداشالالت محیط ،دانشییگاه علوم پزشییکی
شیراز  22،الی  25آذر 1712
" .17بررسی غلظت اکتیویته رادیونوکلئیدهای طبیعی در آبهای بطری شده ایران در سال  "1717اولین همایش ملی

آبهای بسته بندی شده ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 41 ،الی  41مهر 4931
" .12بررسیی حذف باقیماندهی داروی تتراسیکلین از محیطهای آبی با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر
تولید رادیکال سیییولفات  "SR-AOPدومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت ،حمایت از محیط زیسالالت و

توس ه پایدار ،دانشگاه شهید بهشتی 22 ،اسفند 1717
" .11امکان سینجی اسییتفاده از فرآیندهای فنتون شییمیایی و الکتروشیییمیایی برای تصیفیه فاضییالب صینعت نسییاجی"
نخسالتین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،دانشیگاه علوم پزشکی سمنان 12 ،الی  13اسفند
1717
" .12بررسیی فرآیند فروشیویی زیستی (بیولیچینگ) در تصفیه آالیندههای زیست محیطی" ،دومین همایش سراسری
محیط زیست ،انرژی و پدافند زیستی ،موسسه آموزش عالی مهر اروند (بصورت تمام الکترونیک) 17 ،مهر 1717
" .1حذف مواد آلی مقاوم رنگ زا با اسیتفاده از فرآیند الکترواکسیداسیون پیشرفته و بررسی اثر کاتالیزوری یون فرو
بر راندمان حذف و کارایی جریان" ،پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ،رشت ،آبان ماه  – 1711پوستر
" .3ارزیابی عملکرد انعقاد و لخته سیییازی متداول در ترکیب با فرایندهای فنتون ،فتوفنتون و فنتون اصیییالا شیییده در
تصفیه شیرابه محل دفن مواد زاید جامد شهری" ،چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ،یزد ،آبان ماه - 1712
سخنرانی
" .7بررسییی کاربرد فرایندهای انعقاد و اسییید کراکینگ در بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضییالب صیینعت روغن
کشی زیتون" ،چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ،یزد ،آبان ماه  - 1712سخنرانی
" .2مروری بر روشیهای کاهش تبخیر از منابع آب روستایی" ،اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توس ه

پایدار روستایی ،تهران 7-3 ،اسفند ماه  - 1732پوستر
" .5بررسییی کیفیت شیییمیایی و میکروبیولوژیکی منابع تامین آب آشییامیدنی روسییتاهای شییهرسییتان خدابنده در سییال
 ،"1735اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توس ه پایدار روستایی 7-3 ،اسفند ماه  - 1732پوستر
" .2بررسییی آگاهی و نگرش دانشییجویان دانشییگاه علوم پزشییکی زنجان در زمینه بازیافت مواد زاید جامد" ،دهمین

همایش ملی بهداشت محیط ،همدان 3 -12 ،آبان ماه  - 1732پوستر

 17از 27

" .7بررسیی کیفیت شییمیایی و میکروبی منابع تامین آب آشییامیدنی روسیتاهای شییهرسیتان زنجان  ،"1732هشالالتمین

همایش ملی بهداشت محیط ،تهران 17-11 ،آبان ماه  - 1732سخنرانی
" .2بررسیی وضیعیت مدیریت مواد زاید جامد در بیمارسیتانهای شهر زنجان" ،دومین همایش منطقهای مدیریت

مواد زاید جامد ،سنندج ،تیر ماه  – 1732پوستر
" .1بررسیییی کارایی حذف آهن و منگنز از آبهای زیرزمینی به روش هوادهی چکهای" ،چهارمین همایش ملی

بهداشت محیط ،یزد 15-17 ،آبان ماه  – 1732سخنرانی
ح) انجام طرحهای تحقیقاتی
مجری طرحهای تحقیقاتی:

 .72مجری طرا :امکان سییینجی کاربرد فرایند اولترافیلتراسییییون ارتقاء یافته با مایسیییل برای تغلیظ طال و حذف
بازدارندههای شییعلهای برمینه ( )BFRاز ش ییرابه حاصییل از فروشییویی پسییماند تلفن همراه مسییتعمل  ،اعتبار دهنده:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،در حال اجرا
 .21مجری طرا :بررسیی میزان حضیور میکروپالسیتیک ها در فاضیالب ورودی ،پساب و لجن تصفیه خانه فاضالب
جنوب تهران  ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،در حال اجرا
 .23مجری طرا :بررسیی کارائی نانو جاذب سییلیکاتی اصیالا شده در حذف آالینده دارویی از محلول های آبی -
مطالعه موردی استامینوفن ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،خاتمه یافته
27مجری طرا :مدلسیازی و بهینه سازی فرایند تجزیه فتوکاتالیستی ایبوپروفن با استفاده از نانوفتوکاتالیست Black
 Ti3+/N-TiO2تحت تابش نور مرئی در محلولهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشییگاه علوم پزشییکی شییهید بهشییتی،
 ،1711خاتمه یافته
 .22مجری طرا :بررسیییی میزان کارآیی غشیییاء الیاف توخالی اولترافیلتراسییییون پلی اترسیییولفون اصیییالاشی یده با
نانوفتوکاتالیسیت  Black Ti3+/N-TiO2تحت تابش نور مرئی در حذف سییپروفلوکسیاسین از محیطهای آبی،
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،خاتمه یافته
 .25مجری طرا :بررسی کارایی فرایند پروکسی مونوسولفات/UV/نانو ذره دی اکسید منگنز در حذف -2کلروفنل،
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،خاتمه یافته
 .22مجری طرا :بررسیییی تیاثیر بیارگیذاری آلی بر عملکرد ،شیییرایط بهره برداری و تولید لجن در سییییسیییتم های
 FBBSBRو  FBBSCRدر تصیفیه فاضالب شهری :مدل سازی و بهینه سازی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،1711 ،خاتمه یافته
 .27مجری طرا :بررسیی آلودگی آب و رسیوبات مصیب رودخانه هراز با میکروپالستیک ها ،اعتبار دهنده :دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 12از 27

 .22مجری طرا :بررسی میزان حذف دیکلوفناک با استفاده از فرایند ترکیبی ازناسیون /پرسولفات از محلولهای آبی،
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .21مجری طرا :بررسیی میزان تابش پرتو گامای زمینه در فضیاهای بسته شهر تهران در زمستان و بهار ،1715-1712
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،خاتمه یافته
 .22مجری طرا :بهینه سازی فرآیند فعال سازی پرسولفات با استفاده همزمان از امواج اولتراسونیک و تابش فرابنفش
جهت کاهش سییمیت اکولوژیکی تری کلرواتیلن ( )TCEدر محیط های آبی ،اعتبار دهنده :دانشییگاه علوم پزشییکی
شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .11مجری طرا :مدلسازی فرآیند فوتو کاتالیستی با استفاده از نانو کامپوزیت  Fe/Ag-ZnOتحت تابش  LEDبرای
حذف فتاالت های  DEHP,DBPاز محلول های آبی -مطالعه موردی پسییاب حاصییل از تصییفیه شیییرابه محل دفن
پسماند آراد کوه تهران ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .13مجری طرا :بررسیی میزان تابش پرتو گامای زمینه در فضای باز شهر تهران در زمستان و بهار  ،1712-15اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،1715خاتمه یافته
 .17مجری طرا :بررسییی کارآیی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با اسییتفاده از نانوذرات مغناطیسییی  MgFe2O4برای
حذف -2کلروفنول از محیطهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،1715 ،خاتمه یافته
 .12مجری طرا :مدل سیازی فرایند بهینه پرسولفات فعال شده با امواج اولتراسونیک و نقره بوسیله آنالیز روش سطح
پاسی ( )RSMبرای حذف آموکسیی سییلین از محیطهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
 ،1715خاتمه یافته
 .15مجری طرا :مطالعه تلفیق مانع واکنش دهنده نفوذپذیر و فرآیند اکسییداسییون پیشیرفته بر پایه رادیکال سییولفات
جهت تصفیه آب آلوده به پرکلرواتیلن ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .12مجری طرا :بررسیییی کیارائی نیانو جاذب سییییلیکاتی در حذف رنگ های کاتیونیک متیلن بلو و رودامین Bاز
محلولهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .17مجری طرا :ارزیابی ایمنی سیییسییتم تأمین آب آشییامیدنی شییهر بیرجند با اسییتفاده از برنامه ایمنی آب ()WSP
سییازمان جهانی بهداشییت بر مبنای رویکرد مدیریت ریسییک ،اعتبار دهنده :دانشییگاه علوم پزشییکی شییهید بهشییتی،
 ،1712خاتمه یافته
 .12مجری طرا :بررسیی میزان حذف داروهای ضید التهاب غیر اسیتروئیدی (ایبوپروفن و ناپروکسن) از آب بوسیله
فرآیند نانو فتوکاتالیسیتی با استفاده از  TiO2مختلط شده با  N-Sتحت تابش نور خورشید شبیه سازی شده ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .11مجری طرا :بررسی حذف تتراسایکلین با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر رادیکال سولفات (SR-

) AOPsدر محیط های آبی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1717 ،خاتمه یافته
 15از 27

 .12مجری طرا :ارزیابی سیمیت لجن تصیفیه خانه های آب تهران با اسیتفاده از روش های زیست آزمونی ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .1مجری طرا :بررسییی میزان کارایی پاالیش آب آلوده به تتراکلرواتیلن با اسییتفاده از تکنولوژی مانع واکنش دهنده
نفوذپذیر ( ،)PRBاعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1717 ،خاتمه یافته
 .3مجری طرا :بررسییی پارامترهای مؤثر بر کارایی فرایند تلفیقی سییونوالکتروشیییمی برای تصییفیه فاض یالب نسییاجی
محتوی رنگ راکتیو در کارخانه یزدباف ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .7مجری طرا :بررسیی کارایی جاذب نانوسیاختار گرافن اصیالا شده برای حذف -2کلروفنل از محیط آبی ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،خاتمه یافته
 .2مجری طرا :بهینه سیازی فرآیند تولید الکتروشیمیایی واکنشگر فنتون با الکترودهای گرافیت و پالتین برای حذف
 CODو رنگ اسیدی از فاضالب نساجی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .5مجری طرا :بررسییی میزان سییطوا رادیواکتیو طبیعی در خاکهای سییطحی اسییتان زنجان به روش اسییپکترومتری
پرتوگاما ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،1737 ،خاتمه یافته
 .2مجری طرا :بررسیی خصیوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی شیرابه و اثرات آن بر کیفیت منابع آب زیرزمینی
محل دفن زباله شیهر زنجان ،اعتبار دهنده گان :سیازمان حفاظت محیط زیسیت اسیتان زنجان و دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،1737 ،خاتمه یافته
 .7مجری طرا :امکان سینجی تهیه ورمی کمپوسیت از پسمانده های سلف سرویب دانشکده پیراپزشکی و بهداشت،
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،1737 ،خاتمه یافته
 .2مجری طرا :بررسیی میزان فلزات سینگین در سیبزیجات کشت شده در اطراف شهر زنجان ،اعتبار دهنده :سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ،1737 ،خاتمه یافته
 .1مجری طرا :طراحی و سییاخت پایلوت آموزشییی صییافی شیینی کند ،اعتبار دهنده :دانشییگاه علوم پزشییکی زنجان،
 ،1732خاتمه یافته
همکار مجری طرحهای تحقیقاتی:

 .25همکار اصیلی طرا :بررسی حضور ویروس کرونای جدید ( )SARS-CoV-2در هوای اماکن و وسایل حمل و
نقل عمومی شهر تهران بعد از برقراری طرا فاصله گذاری اجتماعی و تعیین نقاط پرخطر ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،در حال اجرا
 .22همکار اصییلی طرا :پایش باقیماندههای دارویی مورد اسییتفاده در کووید  11در پسییاب های بیمارسییتانی ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،در حال اجرا
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 .27همکار اصییلی طرا :تعیین کارآیی آسیییاب گوی دار سیییاره ای درحذف آالینده های کلره پایدار موجود در
پسیماندهای صینعتی و امکان سینجی تولید همزمان نانوکامپوزیت ،اعتبار دهنده :دانشیگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
 ،1711در حال اجرا
 .22همکار اصیلی طرا :بررسیی تولید هیدروژن زیسیتی از تخمیر تاریکی شیرابه تازه محل دفن با استفاده از زئولیت
بهمنظور حذف یون آمونیوم  ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،در حال اجرا
 .21همکار اصیلی طرا :بررسی کارآئی حذف فلزات سنگین کادمیم و روی موجود در زباله های الکترونیک توسط
قارچ های ریشییه سییفید( )Whit Rot Fungiگونه  Phanerochaete chrysosporiumبا کمک نانوذرات نقره،
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1717 ،خاتمه یافته
 .22همکار اصییلی طرا :بررسییی تجزیه سییولفامتوکسییازول و دیکلوفناک موجود در محلول های آبی با اسییتفاده از
فرآیند فتوکاتالیستی اکسید تنگستن داپ شده با منگنز( ) Mn/LEDو ارزیابی سمیت محصوالت نهایی تجزیه ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1717 ،خاتمه یافته
 .11همکار اصیلی طرا :بررسیی میزان حذف داروهای سییفیکسییم ایبوپروفن از محلول های آبی توسیط ستون بستر
ثابت جاذب اصیالا شیده آیروژل سییلیکا مشیتق از پامیب ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،1711 ،
خاتمه یافته
 .13همکار اصییلی طرا :بررسییی اثر مواجهه با نانوذرات پالسییتیکی پلی اسییتایرن بر شییاخ

های رفتاری در موش

صحرایی نر ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1717 ،خاتمه یافته
 .17همکار اصلی طرا :بررسی تولید بیودیزل از زائدات روغن های سرخ کردنی رستوران بااستفاده از سرباره کوره و
کنورتور صینعت فوالد به عنوان کاتالیسیت هتروژن ،اعتبار دهنده :دانشیگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1717 ،خاتمه
یافته
 .12همکار اصیلی طرا :بررسیی اثرات نانو پالسیتیک های پلی اسیتایرن بر سییستم اندوکرین در مدل حیوانی ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .15همکار اصیلی طرا :اندازه گیری میزان آالینده های آلی  ،PAHفتاالت ها و فلزات سنگین در شیرابه محل های
دفن پسماند شهرهای منتخب ایران ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .12همکار اصلی طرا :بررسی کارآیی جاذب کربنی حاصل از ضایعات چوب درخت پرتقال در حذف تتراسایکلین
از محلولهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .17همکار اصلی طرا :بررسی میزان کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و ازن زنی جهت حذف کدورت، COD ،رنگ و
کاهش سییمیت از پسییاب واحد رنگرزی در یک کارخانه فرش ماشییین  ،اعتبار دهنده :دانشییگاه علوم پزشییکی شییهید
بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
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 .12همکار اصیلی طرا :بررسیی امکان سینجی تصیفیه آالیندههای گازی دی اکسییدکربن ،هیدروژن دی سولفید و
اکسیییدهای نیتروژن توسییط چارچوبهای آلی فلزی با اسییتفاده از شییبیه سییازی مولکولی ،اعتبار دهنده :دانشییگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،در حال اجرا
 .11همکار اصیلی طرا :آنالیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات  PM2.5ایستگاه های منتخب هوای شهر تهران
و تعیین سمیت آنها بر روی سلول های  A549ریه انسان توسط آزمون  ، Comet assayاعتبار دهنده :دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .12همکار اصیلی طرا :بررسی کارآیی سیستم ترکیبی ازن زنی و  UVجهت حذف ایبوپروفن از محلول های آبی ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .1همکار اصیلی طرا :بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های
دانشیگاه علوم پزشیکی شیهید بهشیتی در سال  ،1712اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه
یافته
 .3همکیار اصیییلی طرا :بررسیییی میزان تجزییه پیذیری-2،2،2تری کلروفنل با اسیییتفاده از احیا الکترون هیدراته در
محلولهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .7همکار اصلی طرا :ارزیابی جاری سازی برنامه ایمنی آب ( )WSPسازمان جهانی بهداشت و مدیریت ریسک در
سیستم آبرسانی شهر سرایان ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .2همکار اصییلی طرا :بررسییی امکان سیینجی تصییفیه آالینده های گازی اکسیییدهای گوگرد( )SO2و ترکیبات آلی
فرار( )VOCsتوسییط چارچوب های آلی-فلزی با اسییتفاده از شییبیه سییازی مولکولی  ،اعتبار دهنده :دانشییگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،در حال اجرا
 .5همکار اصیلی طرا :بررسیی میزان تابش گامای محیطی فضاهای باز و بسته در استان زنجان ،اعتبار دهنده :دانشگاه
علوم پزشکی زنجان ،1732 ،خاتمه یافته
 .2همکار اصلی طرا :بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای وی ه در استان زنجان ،اعتبار دهنده :سازمان حفاظت محیط
زیست استان زنجان ،1735 ،خاتمه یافته
 .7همکار اصیلی طرا :بررسیی میزان تابش گامای محیطی در شهر زنجان  ،1732اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،1732 ،خاتمه یافته
 .2همکار اصیلی طرا :بررسیی کیفیت شییمیایی و میکروبی منابع تامین آب آشیامیدنی روسیتاهای شیهرستان زنجان،
اعتبار دهنده :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ،1732 ،خاتمه یافته
 .1همکار اصیلی طرا :مدیریت زیست محیطی حهت جمع آوری ،نگهداری موقت و انتقال پسماندهای جامد و مایع
صنایع سرب و روی استان زنجان ،اعتبار دهنده :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ،1737 ،خاتمه یافته
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ط) سوابق آموزشی
.1تدریب دروس «میکروبیولوژی پیشرفته محیط»« ،رفتار شناسی آالینده ها در محیط زیست» برای دوره دکتری PhD

بهداشت محیط در دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -از سال  1712تاکنون
.2تدریب دروس «سیم شیناسیی محیط»« ،روشهای پیشیرفته آنالیز دستگاهی آالیندهها»« ،زبان تخصصی»« ،مدیریت
مواد زاید جامد»« ،مدیریت حفاظت پرتوها» و «طراحی تصفیه خانه آب» برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت
محیط از سال  1737تاکنون
.3تدریب درس «اپیدمیولوژی محیط» برای دوره کارشیناسیی ارشید اپیدمیولوژی و مهندسیی بهداشیت محیط از سال
1717
.4تدریب دروس «میکروبیولوژی محیط»« ،شیییمی محیط»« ،کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشییت محیط»« ،اپیدمیولوژی
محیط»« ،مبانی سیییم شیییناسیییی محیط»« ،گندزداهای محیط»« ،بهداشیییت پرتوها و حفاظت»« ،کلیات محیط زیسیییت»،
«هیدرولوژی و هیدروژئولوژی» برای دوره کارشیناسیی بهداشیت محیط در دانشیکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی  -از سال  1733تاکنون
.5تدریب درس «حفاظت در برابر پرتوها» برای دوره کارشناسی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت  -دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،به مدت سه سال از  1737تا 1735
.6تدریب دروس «کیفیت آب و بهسیازی رودخانه« ،تصفیه آب»« ،بهداشت آب»« ،اصول هیدرولوژی»« ،جمع آوری
و دفع زباله»« ،دفع فضیوالت در اجتماعات کوچک»« ،دفع مواد زاید صینعتی»« ،کاربرد گندزداها»« ،بهداشت مسکن و
اماکن عمومی»« ،آشیینایی با پرتوها و پرتوزاها»« ،اصییول بهداشییت محیط» برای دورههای کارشییناسییی و کاردانی در
دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی زنجان  -به مدت نه سال از  1771تا 1733
ی) راهنمایی و مشاوره پایان نامههای تحصیلی دانشجویان
راهنمایی پایان نامههای تحصیلی دکتری تخصصی ()PhD

 .17استاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « امکان سنجی
کاربرد فرایند اولترافیلتراسییون ارتقاء یافته با مایسیل برای تغلیظ طال و حذف بازدارنده¬های شعله¬ای برمینه از شیرابه
حاصل از فروشویی پسماند تلفن همراه» 1713
 .12استاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی میزان
کارآیی غشاء الیاف توخالی اولترافیلتراسیون پلی اترسولفون اصالاشده با نانوفتوکاتالیست Black Ti3+/N-TiO2
تحت تابش نور مرئی در حذف سیپروفلوکساسین از محیطهای آبی »1711

 11از 27

 .15اسیتاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصیصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بهینه سازی
فرآیند فعال سیییازی پرسیییولفات با اسیییتفاده همزمان از امواج اولتراسیییونیک و تابش فرابنفش جهت کاهش سیییمیت
اکولوژیکی تری کلرواتیلن ( )TCEدر محیط های آبی» 1712
 .12اسیتاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصیصیی  PhDبهداشیت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «مدلسازی
فرآینید فوتو کیاتالیسیییتی با اسیییتفاده از نانو کامپوزیت  Fe/Ag-ZnOتحت تابش  LEDبرای حذف فتاالت های
 DEHP,DBPاز محلول های آبی -مطالعه موردی پساب حاصل از تصفیه شیرابه محل دفن پسماند آراد کوه تهران»
1712
 .17اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی
میزان تابش پرتو گامای زمینه در فضای باز شهر تهران در زمستان و بهار 1712 »1712-15
 .12اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «ارزیابی
ایمنی سیستم تأمین آب آشامیدنی شهر بیرجند با استفاده از برنامه ایمنی آب ( )WSPسازمان جهانی بهداشت بر مبنای
رویکرد مدیریت ریسک» 1717
 .11استاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی میزان
حذف داروهای ضید التهاب غیر اسیتروئیدی (ایبوپروفن و ناپروکسن) از آب بوسیله فرآیند نانو فتوکاتالیستی با استفاده
از  TiO2مختلط شده با  N-Sتحت تابش نور خورشید شبیه سازی شده» 1717
راهنمایی پایان نامههای تحصیلی کارشناسی ارشد

 .12اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی
میزان کارایی راکتور ناپیوسیته متوالی با بسیتر متحرک ) (MBBRزیسیت افزایی شیده با باکتری سیودوموناس همسانه
سازی شده با ژن تولید آنزیم منگنز پرکسیداز جهت حذف دیازینون از فاضالب» 1713
 .15اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی
میزان مواجهه با میدان های مغناطیسی فرکانب بسیار پایین ( )ELFدر منازل مسکونی شهر تهران  -سال 1717 »1717
 .12اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « تعیین
مناسیبترین روش تصیفیه فاضیالب یک صنعت الکل سازی منتخب با رویکرد بازیافت آب بوسیله فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی 1712 »AHP
 .17اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی
آلودگی آب و رسوبات مصب رودخانه هراز با میکروپالستیکها» 1712
 .12اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی
میزان تابش پرتو گامای زمینه در فضای باز شهر تهران در زمستان و بهار 1715 »1712-15
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 .11اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « ارزیابی
ایمنی سیستم تأمین آب آشامیدنی شهر بیرجند با استفاده از برنامه ایمنی آب ( )WSPسازمان جهانی بهداشت بر مبنای
رویکرد مدیریت ریسک» 1712
 .12اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
عوامیل موثر بر کارایی فرآیند الکتروفنتون با اسیییتفاده از الکترود کاتد بر پایه نانو ذرات گرافن در تصیییفیه فاضیییالب
کارخانه نساجی یزدباف حاوی مخلوط مواد رنگزا » 1717
 .1اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «ارزیابی
سمیت لجن تصفیه خانه های آب تهران با استفاده از روش های زیست آزمونی» 1717
 .3اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
غلظت رادیونوکلئیدهای طبیعی  Po-210 ،Pb-210 ،Ra-228 ، Ra-226 ،Th-232 ،U-238و  K-40موجود
در آب های معدنی بطری شده در ایران– سال 1717 »1717
 .7اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
کارایی حذف -2کلرفنل از محلول های آبی بوسیله نانوپودر اکسیدگرافن به روش جذب پیوسته با بسترثابت» 1717
 .2استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی میزان
کارایی پاالیش آب آلوده به تترا کلرو اتیلن با استفاده از تکنولوژی مانع واکنش دهنده نفوذ پذیر )1712 » (PRB
 .5اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
پارامترهای مؤثر بر کارایی فرایند تلفیقی سییونوالکتروشیییمی برای تصییفیه فاضییالب نسییاجی محتوی رنگ راکتیو در
کارخانه یزدباف» 1712
 .2اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
مقایسهای میزان حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از خاکهای رس طبیعی اصالا شده» 1711
 .7اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بهینه سازی
فرآیند تولید الکتروشیییمیایی واکنشییگر فنتون با الکترودهای گرافیت و پالتین برای حذف  CODو رنگ اسیییدی از
فاضالب نساجی» 1711
 .2اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
کارایی جاذب نانوساختار گرافن اصالا شده برای حذف -2کلروفنل از محیط آبی» 1711
 .1اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی محیط زیسیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با
عنوان «بررسیی کارایی اکسیداسیون شیمیایی بر پایه فنتون و فتوفنتون در حذف دی اکتیل فتاالت ) (DOPاز فاضالب
صنایع پتروشیمی» 1731
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مشاوره پایان نامههای تحصیلی دکتری تخصصی ()PhD

 .2اسیتاد مشیاور پایان نامه دکتری تخصیصیی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « تعیین کارایی
آسیییاب گوی دار سیییاره ای در حذف آالینده های کلره پایدار موجود در پسییماندهای صیینعتی -امکان سیینجی تولید
همزمان نانوکامپوزیت» 1713
 .5اسییتاد مشییاور پایان نامه دکتری تخصییصییی  PhDبهداشییت محیط دانشییگاه علوم شییهید بهشییتی با عنوان «تجزیه
سولفامتوکسازول و دیکلوفناک موجود در محلول های آبی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی اکسید تنگستن داپ شده
با منیزیم( )LED /Mgو ارزیابی سمیت محصوالت نهایی تجزیه» 1712
 .2اسیتاد مشیاور پایان نامه دکتری تخصیصیی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی میزان
حذف داروهای سییفیکسییم ایبوپروفن از محلول های آبی توسیط سیتون بستر ثابت جاذب اصالا شده آیروژل سیلیکا
مشتق از پامیب» 1712
 .7اسیتاد مشیاور پایان نامه دکتری تخصیصیی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی میزان
حذف و اثر بازدارندگی سییفالوسییپورینها بر رشیید میکروبی و کنیتیک حذف مواد آلی در راکتور ناپیوسییته متوالی
زیستی با بستر متحرک» 1712
 .2اسیتاد مشیاور پایان نامه دکتری تخصیصیی  PhDبهداشیت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی بهبود
تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضالب حاوی  - 2،2،2تری کلروفنل با استفاده از فرآیند احیای پیشرفته 1715 »UV/SO3
 .1اسیتاد مشیاور پایان نامه دکتری تخصیصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی سمیت
ذرات  PM2.5ایسییتگاه های منتخب هوای شییهر تهران بر روی سییلول های  A549ریه انسییان توسییط آزمون های
 MTT assayو 1712 »comet assay
مشاوره پایان نامههای تحصیلی کارشناسی ارشد

 .21استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی تولید
بیودیزل از زائدات روغن های سییرخ کردنی رسییتوران با اسییتفاده از سییرباره کوره و کنور تور صیینعت فوالد به عنوان
کاتالیست هتروژن» 1717
 .22استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی میزان
کارایی فرآیند انعقاد و ازن زنی جهت حذف کدورت ، COD،رنگ و کاهش سیییمیت از پسیییاب واحد رنگرزی در
یک کارخانه فرش ماشینی» 1712
 .11اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
کارایی جاذب کربنی حاصل از ضایعات چوب درخت پرتقال در حذف تتراسایکلین از محلول های آبی» 1712

 22از 27

 .13استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی اثرات
نانو پالستیکهای پلی استایرن بر سیستم اندوکرین در مدل حیوانی» 1715
 .17اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «ارزیابی
ریسیک سیرطانزایی بنزن ناشیی از مواجهه آرایشگران با ترکیبات  BTEXدر هوای محیط داخلی آرایشگاه های زنانه
منتخب شهر تهران و مقایسه آن با هوای آزاد» 1715
 .12اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
کارایی سیستم ترکیبی ازن زنی و  UVجهت حذف ایبوپروفن از محلولهای آبی» 1715
 .15اسیتاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «امکان سنجی
بازیافت و تثبیت به روش هضم هوازی لجن تصفیه خانه فاضالب شهر صنعتی البرز » 1712
 .12اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی میزان تأثیر
مداخله بر رفتار مصیرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران سبز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال
1712 »1712
 .17اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
مشیخصههای کیفی و تصفیه پذیری روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری در سال »1712
1712
 .12اسیتاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی میزان
جذب دیازینون از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند جداره مغناطیسی شده با 1717 »Fe3O4
 .11اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
کارآئی نانوذرات اکسید آهن بارگذاری شده بر روی کلینوپتیلوالیت در تصفیه پیشرفته پساب فاضالب شهری» 1712
 .12اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شیهید بهشتی با عنوان «مقایسه
عملکرد زئولیت کلینوپتیوالیت اصالا شده با آهن و پرمنگنات پتاسیم در حذف آهن و منگنز از آب» 1712
 .1اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی تاثیر
احداث شبکه جمع آوری فاضالب بر روند تغییرات غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی شهر قزوین» 1712
 .3استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی کارایی
فرایند ازن زنی در راکتور مارپیچی تحت فشیار اختالط بسییار باال( )S2MXRجهت تصیفیه پیشیرفته فاضالب صنعت
الکل سازی پارچین» 1712
 .7استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی کارایی
بیوراکتور ناپیوسته متوالی هوازی با بستر کلینوپتیلولیت جهت حذف فرمالدهید از فاضالب» 1711
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 .2اسیتاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «سنتز و کاربرد
آئروژل کربنی برای شیرین سازی آب» 1712
 .5استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی کارآیی
تلفیق فرایندهای انعقاد ،اسید کراکینگ و اکسیداسیون پیشرفته شبه فنتون در تصفیه فاضالب روغن کشی زیتون» 1712
 .2اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی تأثیر
زئولیت طبیعی کلینوپتیلوالیت بر کیقیت ورمی کمپوست حاصل از پسماند غذایی» 1712
 .7اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران با عنوان «ارزیابی
عملکرد فرایندهای فنتونف فتوفنتون و فنتون اصالا شده در تصفیه شیرابه زبالههای شهری» 1731
 .2اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسی ارشد حقوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با عنوان
«بررسی جنبه های حقوقی و زیست محیطی استفاده از فناوری های نانو» 1731
 .1اسیتاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با عنوان
«بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند در شهر زنجان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی» 1732
ک) سوابق علمی و اجرائی

 .1رییب دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،از سال  1717تا کنون
 .2رییب مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  1712تاکنون
 .7سرپرست دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سال 1717
 .2سرپرست دانشکده سالمت ،ایمین و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سال 1717
 .5مدیر آموزش تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  1731تا 1717
 .2عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1717
 .7عضو شورای آموزشی و پ وهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1717
 .3عضیو کارگروه تخصیصی ارزیابی اثرات بر سالمت (پیوست سالمت) معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی از سال  1712تاکنون
 .1عضو کمیته علمی سومین همایش بین المللی و بیستو یکمین همایش کشوری بهداشت محیط -دانشگاه علوم پزشکی
زنجان 7-1،اسفند 1717
.12

عضییو کمیته علمی دومین همایش بین المللی و بیسییتمین همایش کشییوری بهداشییت محیط -دانشییگاه علوم

پزشکی شهید صدوقی یزد 7-1 ،آذر 1712
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.11

عضییو کمیته علمی اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش کشییوری بهداشییت محیط -دانشییگاه علوم

پزشکی تهران 1-7،آبان 1715
.12

عضیو کمیته علمی هجدمین همایش ملی بهداشیت محیط ایران  -دانشیگاه علوم پزشکی شیراز 22- 25،آذر

1712
.17

عضیو کمیته علمی هفدهمین همایش ملی بهداشیت محیط ایران  -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 13-22 ،دی

ماه 1717
 .12عضییو کمیته علمی شیانزدهمین همایش ملی بهداشییت محیط ایران  -دانشییگاه علوم پزشییکی تبریز 1-11 ،مهر ماه
1712
 .15دبیر چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1711
 .12عضییو کمیته علمی پانزدهمین همایش ملی بهداشییت محیط ایران  -دانشییگاه علوم پزشییکی گیالن 1-11 ،آبان ماه
1711
 .17عضیو کمیته علمی سومین سمینار کشوری دانشجویی « بهداشت محیط » دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج،
 21-72فروردین ماه 1711
 .13دبیر سومین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1712
 .11عضیو کمیته علمی چهاردهمین دهمین همایش ملی بهداشیت محیط ایران  -دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد 12-12 ،آبان ماه 1712
 .22دبیر دومین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1731
 .21عضو شورای سیاستگذاری بهداشت محیط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سال  1731تاکنون
 .22عضیو کمیته علمی سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران – دانشگاه علوم پزشکی کرمان 11-17 ،آبان ماه
1731
 .27دبیر و رییب هیئت اجرایی اولین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1733
 .22عضو هیئت تحریریه مجله علمی پ وهشی «سالمت و محیط» از سال  1737تاکنون
 .25عضو هیئت تحریریه مجله علمی پ وهشی «بهداشت در عرصه» از سال  1712تاکنون
 .22عضو کارگروه آینده نگاری محیط زیست سالم طرح تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت1737 ،
 .27عضو هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران از سال  1732تا 1712
 .23عضیو کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی بهداشیت محیط ایران – دانشیگاه علوم پزشکی شهید بهشتی12-12 ،
آبان ماه 1733
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 .21کسیب رتبه دوم کشیوری در آزمون  PhDو دسیتیاری رشیته گروه پزشیکی سیال تحصییلی  1732-31در رشییته
بهداشت محیط
 .72کسیب رتبه دوم کشوری در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی  1772-77در رشته مهندسی بهداشت
محیط
 .71پ وهشگر نمونه دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1732
 .72استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال های  1732و 1737
 .77راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال  1737و تدوین اساسنامه و آییننامه داخلی
دفتر ارتباط با صنعت در سال 1732
 .72مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال  1732تا 1737
 .75عضو شورای سیاستگذاری  HSRدانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال  1735تا 1737
 .72عضییو کمیته علمی یازدهمین همایش ملی بهداشییت محیط ایران – دانشییگاه علوم پزشییکی زاهدان 7-1 ،آبان ماه
1737
 .77دبیر علمی همایش سییراسییری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سییوانح غیرمترقبه ،زنجان27-23 ،
مرداد ماه 1735
 .73عضو کمیته علمی همایش کشوری دانشجویی«سالمت ،جامعه ،پرستاری» زنجان 3-1 ،آذر 1735
 .71عضییو کمیته علمی دومین سییمینار کشییوری دانشییجویی « علوم بهداشییتی » دانشییگاه علوم پزشییکی تهران21-72 ،
اردیبهشت ماه 1737
 .22عضیو کمیته علمی دومین سمینار کشوری دانشجویی « بهداشت محیط » دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز2-7 ،
اسفند ماه 1732
ل) عضویت در انجمنهای علمی

 .1عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران
 .2عضو انجمن نانو فناوری ایران
 .7عضو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
 .2عضو انجمن علمی متخصصان محیط زیست ایران
 .5عضو انجمن علمی بهداشت ایران
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ن) شرکت در کارگاههای آموزشی

کیارگیاههیای آموزشیییی« :مهیارتهیای ده گیانه زندگی» « -اصیییول نقد و داوری مقاالت علمی» - »SPSS« -

«« - »Scientific Writing 2« - » Scientific Writing 1روشای»  -های هسییته گیری تابشهای اندازه
«« - »GISارزیابی دانشییجو با تاکید بر آزمونای و های چند گزینههای کتبی» « -طراحی و ارزیابی آزمون
تشیریحی» « -اسیترات یهای آموزشیی و شییوههای تدریب» « -ارزیابی دانشیجو و شییوه طراحی سئوال» -

«برنامه ریزی درسیی و آموزشیی» « -پ وهش در آموزش  1و « - »2مقاله نویسی» « -روش تحقیق « - »1روش
تحقیق « - »2روش تدریب»
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