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 .43مریم خشاای  ،محمدرضااا مسااعودی ن اد ،اکبر اسالالالمی "حذف منگنز از محلول های آبی با اسااتفاده از بسااتر
کلینوپتیلوالیت پوشش داده شده با "MnO2ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها ،دوره  ،4شماره  ،2زمستان
 ،1717صفحات  452تا 434

 .42اکبر اسالالمی ،احمدرضاا یزدانبخش ،علی اسادی ،مهدی دیمی "حذف نیترات از آب آشاامیدنی با استفاده از
خاکهای رس طبیعی اصالا شده" آب و فضالب ،دوره  ،45شماره  ،11پاییز  ،1717صفحات  143تا 172

 .45اکبر اسالمی ،زهرا عفافر ،مقداد پیرصاحب ،فاطمه اسدی " بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق ( )PM10و
تعیین شااخ

کیفیت هوا در شاهر کرمانشااه از ساال  1732تا  "1711بهداشالت در عرصه ،دوره  ،4شاماره  ،1بهار

 ،1717صفحات 11-43

 .42احمدرضا یزدانبخش ،اکبر اسالمی ،اکرم نجفی چالشتری "بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی هوازی جهت
حذف فرمالدئید از فاضالب" سالمت و محیط ،دوره ششم ،شماره  ،4تابستان  ،1714صفحات  477تا 424

 .47اکبر اسالالالمی ،حمزهعلی جمالی ،شاایرین نادری "بررساای تفبیقی کیفیت میکروبی و فیزیکوشاایمیایی آبهای
بفریشاده با اساتانداردهای ملی و مشاخصات برچسب – مفالعه موردی شهر زوین" سالمت و محیط ،دوره ششم،
شماره  ،4تابستان  ،1714صفحات  155تا 122

 .44اکبر اسالمی ،مهسا مرادی ،فرشید نبری ،حسین راعی شکتایی "بررسی عملکرد فرایند الکتروفنتون برای حذف
رنگ از فاضاالب وا عی نسااجی بر اسااس شااخ

 "ADMIعلوم و فناوری رنگ ،ساال هفتم ،شاماره سوم ،پاییز

 ،1714صفحات  137تا 132

 .41اکبر اسالالمی ،محمدرضا مسعودین اد ،فرشید نبری ،فرزانه ویسی ،مهسا مرادی ،فیاض مهدیپور "رنگزدایی
و معدنی ساازی فاضاالب وا عی نسااجی با اساتفاده از فرایند تولید الکتروشایمیایی پراکسید هیدروژن در حضور یون
مب" مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندارن ،جلد  47شماره  122صفحات  127تا 111

 .42اکبر اسالالمی ،مهدی دیمی "بررسای روند تغییرات پن سااله غلظت نیتریت و نیترات منابع آب زیرزمینی شهر
زنجان با اسااتفاده از ساایسااتم اطالعات جغرافیایی از سااال  1735تا  "1731بهداشالالت در عرصالاله ،دوره ،1شااماره،1
بهار ،1714صفحات 72تا 72

 .11محمد علی ززولی ،ذبیح اله یوسااافی ،اکبر اسالالالمی ،مریم با ری اردبیلیان "ارزیابی عملکرد انواع فرآیندهای
فنتونی در ترکیب با فرآیند انعقاد و لخته ساازی متداول در تصافیه شایرابه محل دفن" طلوع بهداشت ،سال یازدهم،
شماره  ،4تابستان  ،1711صفحات  37تا 13
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 .13محمد رضاا مسعودی ن اد ،اکبر اسالمی ،حامد محمدى ،حسین نجفى ،بهزاد رضایى فرد ،غالمحسین جوشنى
"بررساى نمکزدایى آب هاى شاور و لب شور با استفاده از فناورى آیروژل کربنى" سالمت و محیط ،دوره پنجم،
شماره  ،4تابستان  ،1711صفحات  153تا 122

 .13اکبر اسالمی ،محمدرضا مسعودی ن اد ،فرشید نبری ،مهسا مرادی "بررسی تصفیه پذیری فاضالب وا عی صنعت
نسااجی بوسایله فرایند تولید الکتروشایمیایی واکنشگر فنتون با استفاده از کاتد گرافیت فلت" سالمت ومحیط ،دوره
پنجم ،شماره  ،1بهار  ،1711صفحات  437تا 434
 .12اکبر اسالالالمی ،محمد حساان ممیزی ،داوود اسااماعیلی ،غالمحسااین جوشاانی "بررساای حضااور باکتری ل یونال
پنوموفیال و عوامل محیفی مؤثر بر رشاد آن در سایستم آبرسانی بیمارستان آیت ا ...طالقانی" پژوهنده ،سال هفدهم،
شماره  ،1دوره  ،35فروردین و اردیبهشت  ،1711صفحات  74تا 73

 .15فیاض مهدی پور ،احمدرضااا یزدانبخش ،اکبر اسالالالمی ،فرشااید نبری ،حامد محمدی ،امان اله زمانی "بررس ای
کاربرد فرایندهای انعقاد و اساید کراکینگ در بهبود ابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضاالب صانعت روغن کشی زیتون"
تحقیقات نظام سالمت ،سال هشتم ،شماره اول ،فروردین و اردیبهشت  ،1711صفحات  1تا 3

 .12آزاده مدحت ،مساعود منوری ،امیرحساین جاوید ،اکبر اسالالمی ،محسن احدن اد "ارزیابی و بهینه سازی سیستم
جمع آوری و حمل پساماند شاهر زنجان و اساتفاده از سایساتم اطالعات جغرافیایی" انسان و محیط زیست ،شماره
شانزدهم ،بهار  ،1712صفحات  77تا 22

 .17افشاین ملکی ،اکبر اسالالمی "مفالعه ساینتیک و ایزوترم جذب آرسانیک پن ظرفیتی از محلول آبی توسط کاه
گندم اصالا شده" سالمت و محیط ،دوره دوم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1731صفحات  275تا 252

 .14روا اهلل رسااتمی ،امیر نبئی ،اکبر اسالالالمی ،حسااین نجفی صااالح ،مهدی فضاال زاده دویل "بررساای تغییرات
شاخصهای کمی و کیفی کمپوست در فرایند تولید ورمی کمپوست" سالمت و بهداشت اردبیل ،دوره اول ،شماره
سوم ،زمستان  ،1731صفحات  12تا 44

 .11روا ا ...رساتمی ،امیر نبئی ،اکبر اسالالمی ،حساین نجفی صاالح "بررسای شارایط بهینه ی رشد کرم و تولید
ورمی کمپوسات از پساماندهای غذایی آماده سازی شده" افق دانش ،دوره ي  15؛ شماره ی 2؛ زمستان سال
 ،1733صفحات  32تا 32

 .12روا اهلل رستمی ،امیر نبئی ،اکبر اسالمی ،حسین نجفی صالح "بررسی تأثیر تراکم  E. Foetidaبر  ،pHنسبت
 C/Nو سارعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوسات از پساماندهای غذایی" محیط شالناسالی ،سال سی و پنجم،
شماره  ،54زمستان  ،1733صفحات  17تا 13

 .1فرانک ساقفیی ،اکبر اسالالمی ،مجتبی صلوتی "بررسی میزان پرتو گامای محیفی در منازل مسکونی و تعیین دز
موثر یاالنه ساکنان شهر زنجان" سالمت و محیط ،دوره دوم ،شماره دوم ،تابستان  ،1733صفحات  33تا 17
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 .3روا اهلل رستمی ،امیر نبئی ،اکبر اسالمی ،حسین نجفی صالح "تأثیر مدت زمان آمادهسازی بر سرعت فرایند تولید
ورمی کمپوسات از پسماندهای غذایی" مجله دانشکده بهداشت و انستستو تحقیقات بهداشتی ،دوره  ،3شماره ،4
تابستان  ،1733صفحات  21تا 32

 .3روا 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  ،1733صفحات  125تا 114
 .2محمد علی ززولی ،انوشایروان محسانی ،اکبر اسالالمی ،افشین صاد ی " بررسی پتانسیل بازیافت کاغذ در ادارات
کل استان مازندران" سالمت و محیط ،دوره اول ،شماره دوم ،زمستان  ،1733صفحات  11تا 122

 .5فرانک سقفیی ،اکبر اسالمی ،مجتبی صلوتی"بررسی میزان تابش گامای محیفی 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  ،43بهار ،1735
صفحات  12تا 15
 .7ادر غنی زاده ،اکبر اسالمی "تاثیر درجه حرارت و  pHبر ته نشینی فالکهای لجن فعال" مجله علمی دانشگاه

علوم پزشکی زنجان ،شماره  ،73زمستان  ،1732صفحات  54تا 52

 .4اکبر اسالالمی ،امیرحساین محوی ،سایمین ناصری ،کاظم ندافی "بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آب های
زیرزمینی به روش هوادهی چکهای" انسان و محیط زیست ،شماره  ،12زمستان  ،1731صفحات  11تا 42
 .1اکبر اسالمی ،حسن ایزانلو ،حسن تقی پور " باران های اسیدی" آب و محیط زیست ،شماره  ،22تیرماه 1731
ه) انتشار کتاب

 .1احمدرضاا یزدانبخش ،اکبر اسالمی ،ادریب بذرافشان ،ادر 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
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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 ضاد التهاب غیر اساتروئیدی در منابع آبی تهران ،فاضاالبهای شهری و بیمارستانی و
خفر زیساات محیفی آنها" دومین همایش بین المللی و بیسالالتمین همایش ملی بهداشالالت محیط و توسالال ه

پایدار 3-1 ،آذر 1712
 " .13ارزیابی بهترین روش درونیابی در پهنه بندی خورندگی و رساوب گذاری آب روساتاهای 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
 " .15بررسااای 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 ساازی فرایند اکسایداسایون پیشرفته مینتی بر رادیکال سولفات جهت حذف آموکسی سیلین از محیفهای
آبی با اسااتفاده از روش رویه پاسا ( ")RSMهجدهمین همایش ملی بهداشالالت محیط ،دانشااگاه علوم پزشااکی
شیراز  42،الی  45آذر 1712
" .17بررسی غلظت اکتیویته رادیونوکلئیدهای طبیعی در آبهای بفری شده ایران در سال  "1717اولین همایش ملی

آبهای بسته بندی شده ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 41 ،الی  41مهر 4931
" .14بررسای حذف با یماندهی داروی تتراسیکلین از محیفهای آبی با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر
تولید رادیکال ساااولفات  "SR-AOPدومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت ،حمایت از محیط زیسالالت و

توس ه پایدار ،دانشگاه شهید بهشتی 42 ،اسفند 1717
" .11امکان سانجی اسااتفاده از فرآیندهای فنتون شایمیایی و الکتروشاایمیایی برای تصافیه فاضااالب صانعت نساااجی"
نخسالتین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،دانشاگاه علوم پزشکی سمنان 12 ،الی  13اسفند
1717
" .12بررسای فرآیند فروشاویی زیستی (بیولییینگ) در تصفیه آالیندههای زیست محیفی" ،دومین همایش سراسری
محیط زیست ،انرژی و پدافند زیستی ،موسسه آموزش عالی مهر اروند (بصورت تمام الکترونیک) 13 ،مهر 1717
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" .1حذف مواد آلی مقاوم رنگ زا با اساتفاده 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 ساااازی متداول در ترکیب با فرایندهای فنتون ،فتوفنتون و فنتون اصاااالا شاااده در
تصفیه شیرابه محل دفن مواد زاید جامد شهری" ،چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ،یزد ،آبان ماه - 1712
سخنرانی
" .3بررساای کاربرد فرایندهای انعقاد و اسااید کراکینگ در بهبود ابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضااالب صاانعت روغن
کشی زیتون" ،چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ،یزد ،آبان ماه  - 1712سخنرانی
" .2مروری بر روشاهای کاهش تبخیر از منابع آب روستایی" ،اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توس ه

پایدار روستایی ،تهران 3-3 ،اسفند ماه  - 1732پوستر
" .5بررساای کیفیت شاایمیایی و میکروبیولوژیکی منابع تامین آب آشااامیدنی روسااتاهای شااهرسااتان خدابنده در سااال
 ،"1735اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توس ه پایدار روستایی 3-3 ،اسفند ماه  - 1732پوستر
" .2بررساای آگاهی و نگرش دانشااجویان دانشااگاه علوم پزشااکی زنجان در زمینه بازیافت مواد زاید جامد" ،دهمین

همایش ملی بهداشت محیط ،همدان 3 -12 ،آبان ماه  - 1732پوستر
" .7بررسای کیفیت شایمیایی و میکروبی منابع تامین آب آشااامیدنی روساتاهای شااهرساتان زنجان  ،"1734هشالالتمین

همایش ملی بهداشت محیط ،تهران 13-11 ،آبان ماه  - 1732سخنرانی
" .4بررسای وضاعیت مدیریت مواد زاید جامد در بیمارساتانهای شهر زنجان" ،دومین همایش منطقهای مدیریت

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

بهداشت محیط ،یزد 15-13 ،آبان ماه  – 1732سخنرانی
ح) انجام طرحهای تحقیقاتی
مجری طرحهای تحقیقاتی:

.43مجری طرا :بررساای کارائی نانو جاذب ساایلیکاتی اصااالا شااده در حذف آالینده دارویی از محلول های آبی -
مفالعه موردی استامینوفن ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،در حال اجرا
43مجری طرا :مدلساازی و بهینه سازی فرایند تجزیه فتوکاتالیستی ایبوپروفن با استفاده از نانوفتوکاتالیست Black
 Ti3+/N-TiO2تحت تابش نور مرئی در محلولهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشااگاه علوم پزشااکی شااهید بهشااتی،
 ،1712در حال اجرا
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 .42مجری طرا :بررسااای میزان کارآیی غشااااف الیاف توخالی اولترافیلتراسااایون پلی اترساااولفون اصاااالاشا اده با
نانوفتوکاتالیسات  Black Ti3+/N-TiO2تحت تابش نور مرئی در حذف سایپروفلوکسااسین از محیطهای آبی،
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،در حال اجرا
 .45مجری طرا :بررسی کارایی فرایند پروکسی مونوسولفات/UV/نانو ذره دی اکسید منگنز در حذف -2کلروفنل،
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،در حال اجرا
 .42مجری طرا :بررسااای تااثیر باارگاذاری آلی بر عملکرد ،شااارایط بهره برداری و تولید لجن در سااایساااتم های
 FBBSBRو  FBBSCRدر تصافیه فاضالب شهری :مدل سازی و بهینه سازی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،1712 ،در حال اجرا
 .47مجری طرا :بررسای آلودگی آب و رساوبات مصاب رودخانه هراز با میکروپالستیک ها ،اعتبار دهنده :دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .44مجری 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
 .41مجری طرا :بررسای میزان تابش پرتو گامای زمینه در فضااهای بسته شهر تهران در زمستان و بهار ،1715-1712
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،خاتمه یافته
 .42مجری طرا :بهینه سازی فرآیند فعال سازی پرسولفات با استفاده همزمان از امواج اولتراسونیک و تابش فرابنفش
جهت کاهش ساامیت اکولوژیکی تری کلرواتیلن ( )TCEدر محیط های آبی ،اعتبار دهنده :دانشااگاه علوم پزشااکی
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 -مفالعه موردی پساااب حاصاال از تصاافیه شاایرابه محل دفن
پسماند آراد کوه تهران ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .13مجری طرا :بررسای میزان تابش پرتو گامای زمینه در فضای باز شهر تهران در زمستان و بهار  ،1712-15اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،1715خاتمه یافته
 .13مجری طرا :بررساای کارآیی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با اسااتفاده از نانوذرات مغناطیساای  MgFe2O4برای
حذف -2کلروفنول از محیفهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،1715 ،خاتمه یافته
 .12مجری طرا :مدل ساازی فرایند بهینه پرسولفات فعال شده با امواج اولتراسونیک و نقره بوسیله آنالیز روش سفح
پاسا ( )RSMبرای حذف آموکسای سایلین از محیفهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
 ،1715خاتمه یافته
 .15مجری طرا :مفالعه تلفیق مانع واکنش دهنده نفوذپذیر و فرآیند اکسایداسایون پیشارفته بر پایه رادیکال سااولفات
جهت تصفیه آب آلوده به پرکلرواتیلن ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
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 .12مجری طرا :بررسااای کاارائی ناانو جاذب سااایلیکاتی 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 ساایسااتم تأمین آب آشااامیدنی شااهر بیرجند با اسااتفاده از برنامه ایمنی آب ()WSP
سااازمان جهانی بهداشاات بر مبنای رویکرد مدیریت ریسااک ،اعتبار دهنده :دانشااگاه علوم پزشااکی شااهید بهشااتی،
 ،1712خاتمه یافته
 .14مجری طرا :بررسای میزان حذف داروهای ضاد التهاب غیر اساتروئیدی (ایبوپروفن و ناپروکسن) از آب بوسیله
فرآیند نانو فتوکاتالیساتی 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
 .12مجری طرا :ارزیابی سامیت لجن تصافیه خانه های آب تهران با اساتفاده از روش های زیست آزمونی ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .1مجری طرا :بررساای میزان کارایی پاالیش آب آلوده به تتراکلرواتیلن با اسااتفاده از تکنولوژی مانع واکنش دهنده
نفوذپذیر ( ،)PRBاعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1717 ،خاتمه یافته
 .3مجری طرا :بررساای پارامترهای مؤثر بر کارایی فرایند تلفیقی سااونوالکتروشاایمی برای تصاافیه فاضااالب نساااجی
محتوی رنگ راکتیو در کارخانه یزدباف ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1714 ،خاتمه یافته
 .3مجری طرا :بررسای کارایی جاذب نانوسااختار گرافن اصاالا شده برای حذف -2کلروفنل از محیط آبی ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،خاتمه یافته
 .2مجری طرا :بهینه ساازی 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 :بررساای میزان ساافوا رادیواکتیو طبیعی در خاکهای ساافحی اسااتان زنجان به روش اسااپکترومتری
پرتوگاما ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،1733 ،خاتمه یافته
 .2مجری طرا :بررسای خصاوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی شیرابه و اثرات آن بر کیفیت منابع آب زیرزمینی
محل دفن زباله شاهر زنجان ،اعتبار دهنده گان :ساازمان حفاظت محیط زیسات اساتان زنجان و دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،1733 ،خاتمه یافته
 .7مجری طرا :امکان سانجی تهیه ورمی کمپوسات از پسمانده های سلف سرویب دانشکده پیراپزشکی و بهداشت،
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،1733 ،خاتمه یافته
 .4مجری طرا :بررسای میزان فلزات سانگین در سابزیجات کشت شده در اطراف شهر زنجان ،اعتبار دهنده :سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ،1737 ،خاتمه یافته
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 .1مجری طرا :طراحی و ساااخت پایلوت آموزشاای صااافی شاانی کند ،اعتبار دهنده :دانشااگاه علوم پزشااکی زنجان،
 ،1734خاتمه یافته
همکار مجری طرحهای تحقیقاتی:

 .41همکار اصالی طرا :بررسی کارآئی حذف فلزات سنگین کادمیم و روی موجود در زباله های الکترونیک توسط
ارچ های ریشاااه سااافید( )Whit Rot Fungiگونه  Phanerochaete chrysosporiumبا کمک نانوذرات
نقره ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،در حال اجرا
 .42همکار اصاالی طرا :بررساای تجزیه سااولفامتوکسااازول و دیکلوفناک موجود در محلول های آبی با اسااتفاده از
فرآیند فتوکاتالیسااتی اکسااید تنگسااتن داب شااده با منگنز() Mn/LEDو ارزیابی ساامیت محصااوالت نهایی تجزیه،
اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،در حال اجرا
 .11همکار اصالی طرا :بررسای میزان حذف داروهای سایفیکسایم ایبوپروفن از محلول های آبی توساط ستون بستر
ثابت جاذب اصالا شده آیروژل سیلیکا مشتق از پامیب ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،در
حال اجرا
 .13همکار اصاالی طرا :بررساای اثر مواجهه با نانوذرات پالسااتیکی پلی اسااتایرن بر شاااخ

های رفتاری در موش

صحرایی نر ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،در حال اجرا
 .13همکار اصلی طرا :بررسی تولید بیودیزل از زائدات روغن های سرخ کردنی رستوران بااستفاده از سرباره کوره و
کنورتور صانعت فوالد به عنوان کاتالیست هتروژن ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،در حال
اجرا
 .12همکار اصالی طرا :بررسای اثرات نانو پالساتیک های پلی اساتایرن بر سایستم اندوکرین در مدل حیوانی ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .15همکار اصالی 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 ساامیت از پساااب واحد رنگرزی در یک کارخانه فرش ماشااین  ،اعتبار دهنده :دانشااگاه علوم پزشااکی شااهید
بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
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 .14همکار اصالی طرا :بررسای امکان سانجی تصافیه آالیندههای گازی دی اکسایدکربن ،هیدروژن دی سولفید و
اکساایدهای نیتروژن توسااط چارچوبهای آلی فلزی با اسااتفاده از شاابیه سااازی مولکولی ،اعتبار دهنده :دانشااگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،در حال اجرا
 .11همکار اصالی 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 اصالی طرا :بررسیی اارییی سیتم تراییی انن ننی  UVجهت حذف اییوپر فن ان محلول های یبی ،اعتبار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .1همکار اصالی طرا :بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های
دانشاگاه علوم پزشاکی شاهید بهشاتی در سال  ،1712اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه
یافته
 .3همکاار اصااالی طرا :بررسااای میزان تجزیاه پاذیری-4،2،2تری کلروفنل با اساااتفاده از احیا الکترون هیدراته در
محلولهای آبی ،اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،خاتمه یافته
 .3همکار 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 اصاالی طرا :بررساای امکان ساانجی تصاافیه آالینده های گازی اکساایدهای گوگرد( )SO2و ترکیبات آلی
فرار( )VOCsتوسااط چارچوب های آلی-فلزی با اسااتفاده از شاابیه سااازی مولکولی  ،اعتبار دهنده :دانشااگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،1715 ،در حال اجرا
 .5همکار اصالی طرا :بررسای میزان تابش گامای محیفی 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 اصالی طرا :بررسای میزان تابش گامای محیفی در شهر زنجان  ،1732اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،1732 ،خاتمه یافته
 .4همکار اصالی طرا :بررسای کیفیت شایمیایی و میکروبی منابع تامین آب آشاامیدنی روساتاهای شاهرستان زنجان،
اعتبار دهنده :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ،1732 ،خاتمه یافته
 .1همکار اصالی طرا :مدیریت زیست محیفی حهت جمع آوری ،نگهداری مو ت 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
.6تدریب دروس «سام شاناسای محیط»« ،روشهای پیشارفته 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  1733تاکنون
.3تدریب درس «اپیدمیولوژی محیط» برای دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی از سال 1717
.4تدریب دروس «میکروبیولوژی محیط»« ،شاایمی محیط»« ،کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشاات محیط»« ،اپیدمیولوژی
محیط»« ،مبانی سااام شاااناسااای محیط»« ،گندزداهای محیط»« ،بهداشااات پرتوها و حفاظت»« ،کلیات محیط زیسااات»،
«هیدرولوژی و هیدروژئولوژی» برای دوره کارشاناسای بهداشات محیط در دانشاکده 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 بهساازی رودخانه« ،تصفیه آب»« ،بهداشت آب»« ،اصول هیدرولوژی»« ،جمع آوری
و دفع زباله»« ،دفع فضاوالت در اجتماعات کوچک»« ،دفع مواد زاید صانعتی»« ،کاربرد گندزداها»« ،بهداشت مسکن و
اماکن عمومی»« ،آشاانایی با پرتوها و پرتوزاها»« ،اصااول بهداشاات محیط» برای دورههای کارشااناساای و کاردانی در
دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی زنجان  -به مدت نه سال از  1731تا 1733
ی) راهنمایی و مشاوره پایان نامههای تحصیلی دانشجویان
راهنمایی پایان نامههای تحصیلی

 .12استاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی میزان
کارآیی غشاف الیاف توخالی اولترافیلتراسیون پلی اترسولفون اصالاشده با نانوفتوکاتالیست Black Ti3+/N-TiO2
تحت تابش نور مرئی در حذف سیپروفلوکساسین از محیطهای آبی »1712
 .15اساتاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصاصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بهینه سازی
فرآیند فعال ساااازی پرساااولفات با اساااتفاده همزمان از امواج اولتراساااونیک و تابش فرابنفش جهت کاهش سااامیت
اکولوژیکی تری کلرواتیلن ( )TCEدر محیط های آبی» 1715
 .12اساتاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصاصای  PhDبهداشات محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «مدلسازی
فرآیناد فوتو کااتالیساااتی با اساااتفاده از نانو کامپوزیت  Fe/Ag-ZnOتحت تابش  LEDبرای حذف فتاالت های
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 DEHP,DBPاز محلول های آبی -مفالعه موردی پساب حاصل از تصفیه شیرابه محل دفن پسماند آراد کوه تهران»
1712
 .17اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای 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
 .14اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای 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 ضاد التهاب غیر اساتروئیدی (ایبوپروفن و ناپروکسن) از آب بوسیله فرآیند نانو فتوکاتالیستی با استفاده
از  TiO2مختلط شده با  N-Sتحت تابش نور خورشید شبیه سازی شده» 1717
 .12اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
عوامال موثر بر کارایی فرآیند الکتروفنتون با اساااتفاده از الکترود کاتد بر پایه نانو ذرات گرافن در تصااافیه فاضاااالب
کارخانه نساجی یزدباف حاوی مخلوط مواد رنگزا » 1717
 .1اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «ارزیابی
سمیت لجن تصفیه خانه های آب تهران با استفاده از روش های زیست آزمونی» 1717
 .3اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه 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 بفری شده در ایران– سال 1717 »1717
 .3اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه 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 )1714 » (PRB
 .5اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
پارامترهای مؤثر بر کارایی فرایند تلفیقی سااونوالکتروشاایمی برای تصاافیه فاضااالب نساااجی محتوی رنگ راکتیو در
کارخانه یزدباف» 1714
 .2اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
مقایسهای میزان حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از خاکهای رس طبیعی اصالا شده» 1711
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 .7اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بهینه سازی
فرآیند تولید الکتروشاایمیایی واکنشااگر فنتون با الکترودهای گرافیت و پالتین برای حذف  CODو رنگ اساایدی از
فاضالب نساجی» 1711
 .4اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
کارایی جاذب نانوساختار گرافن اصالا شده برای حذف -2کلروفنل از محیط آبی» 1711
 .1اساتاد راهنمای پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای محیط زیسات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با
عنوان «بررسای کارایی اکسیداسیون شیمیایی بر پایه فنتون و فتوفنتون در حذف دی اکتیل فتاالت ) (DOPاز فاضالب
صنایع پتروشیمی» 1731
مشاوره پایان نامههای تحصیلی

.47اسااتاد مشاااور پایان نامه دکتری تخصااصاای  PhDبهداشاات محیط دانشااگاه علوم شااهید بهشااتی با عنوان «تجزیه
سولفامتوکسازول و دیکلوفناک موجود در محلول های آبی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی اکسید تنگستن داب شده
با منیزیم( )LED /Mgو ارزیابی سمیت محصوالت نهایی تجزیه» 1712
 .44اساتاد مشااور پایان نامه دکتری تخصصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی میزان
حذف داروهای سایفیکسایم ایبوپروفن از محلول های آبی توساط ساتون بستر ثابت جاذب اصالا شده آیروژل سیلیکا
مشتق از پامیب» 1712
 .41اساتاد مشاور پایان نامه دکتری تخصصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی میزان
حذف و اثر بازدارندگی ساافالوسااپورینها بر رشااد میکروبی و کنیتیک حذف مواد آلی در راکتور ناپیوسااته متوالی
زیستی با بستر متحرک» 1712
 .42اساتاد مشااور پایان نامه دکتری تخصاصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی بهبود
تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضالب حاوی  - 2،2،4تری کلروفنل با استفاده از فرآیند احیای پیشرفته 1715 »UV/SO3
 .11استاد 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
 .13اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «ارزیابی
ریساک سارطانزایی بنزن ناشی از مواجهه آرایشگران با ترکیبات  BTEXدر هوای محیط داخلی آرایشگاه های زنانه
منتخب شهر تهران و مقایسه آن با هوای آزاد» 1715
 .13اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
کارایی سیستم ترکیبی ازن زنی و  UVجهت حذف ایبوپروفن از محلولهای آبی» 1715
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 .12اساتاد مشاور پایان نامه دکتری تخصصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی سمیت
ذرات  PM2.5ایسااتگاه های منتخب هوای شااهر تهران بر روی ساالول های  A549ریه انسااان توسااط آزمون های
MTT assayو 1712 »comet assay
 .15اساتاد 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
 .12اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی میزان تأثیر
مداخله بر رفتار مصارف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران سبز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال
1712 »1712
 .17اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
مشاخصههای کیفی و تصفیه پذیری روان آب سفحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری در سال »1712
1712
 .14اساتاد 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
 .11اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
کارآئی نانوذرات اکسید آهن بارگذاری شده بر روی کلینوپتیلوالیت در تصفیه پیشرفته پساب فاضالب شهری» 1714
 .12اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسای بهداشات محیط دانشاگاه علوم شاهید بهشتی با عنوان «مقایسه
عملکرد زئولیت کلینوپتیوالیت اصالا شده با آهن و پرمنگنات پتاسیم در حذف آهن و منگنز از آب» 1714
 .1اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسای 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 زوین» 1714
 .3استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی کارایی
فرایند ازن زنی در راکتور مارپییی تحت فشاار اختالط بسایار باال( )S2MXRجهت تصافیه پیشرفته فاضالب صنعت
الکل سازی پارچین» 1714
 .3استاد 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
 .2اساتاد 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
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 .2اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسای ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی تأثیر
زئولیت طبیعی کلینوپتیلوالیت بر کیقیت ورمی کمپوست حاصل از پسماند غذایی» 1712
 .7اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسی 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
 .4اساتاد مشااور پایان نامه کارشاناسی ارشد حقوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با عنوان
«بررسی جنبه های حقو ی و زیست محیفی استفاده از فناوری های نانو» 1731
 .1اساتاد 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  1713تا کنون
 .4سرپرست دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سال 1713
 .7سرپرست دانشکده سالمت ،ایمین و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سال 1713
 .2رییب مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  1712تاکنون
 .5مدیر آموزش تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  1731تا 1713
 .2عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1717
 .3عضو شورای آموزشی و پ وهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1717
 .3عضاو کارگروه تخصاصی ارزیابی اثرات بر سالمت (پیوست سالمت) معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی از سال  1714تاکنون
 .1عضو کمیته علمی سومین همایش بین المللی و بیستو یکمین همایش کشوری بهداشت محیط -دانشگاه علوم پزشکی
زنجان 3-1،اسفند 1713
.12

عضااو کمیته علمی دومین همایش بین المللی و بیسااتمین همایش کشااوری بهداشاات محیط -دانشااگاه علوم

پزشکی شهید صدو ی یزد 3-1 ،آذر 1712
.11

عضااو کمیته علمی اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش کشااوری بهداشاات محیط -دانشااگاه علوم

پزشکی تهران 1-7،آبان 1715
.14

عضاو کمیته علمی هجدمین همایش ملی بهداشات محیط ایران  -دانشاگاه علوم پزشکی شیراز 42- 45،آذر

1712
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.17

عضاو کمیته علمی هفدهمین همایش ملی بهداشات محیط ایران  -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 13-42 ،دی

ماه 1717
 .12عضااو کمیته علمی شاانزدهمین همایش ملی بهداشاات محیط ایران  -دانشااگاه علوم پزشااکی تبریز 1-11 ،مهر ماه
1714
 .15دبیر چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1711
 .12عضااو کمیته علمی پانزدهمین همایش ملی بهداشاات محیط ایران  -دانشااگاه علوم پزشااکی گیالن 1-11 ،آبان ماه
1711
 .13عضاو کمیته علمی سومین سمینار کشوری دانشجویی « بهداشت محیط » دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج،
 41-72فروردین ماه 1711
 .13دبیر سومین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1712
 .11عضاو کمیته علمی چهاردهمین دهمین همایش ملی بهداشات محیط ایران  -دانشگاه علوم پزشکی شهید صدو ی
یزد 12-14 ،آبان ماه 1712
 .42دبیر دومین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1731
 .41عضو شورای سیاستگذاری بهداشت محیط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سال  1731تاکنون
 .44عضاو کمیته علمی سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران – دانشگاه علوم پزشکی کرمان 11-17 ،آبان ماه
1731
 .47دبیر و رییب هیئت اجرایی اولین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1733
 .42عضو هیئت تحریریه مجله علمی پ وهشی «سالمت و محیط» از سال  1733تاکنون
 .45عضو هیئت تحریریه مجله علمی پ وهشی «بهداشت در عرصه» از سال  1712تاکنون
 .42عضو کارگروه آینده نگاری محیط زیست سالم طرح تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت1733 ،
 .43عضو هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران از سال  1732تا 1712
 .43عضاو کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی بهداشات محیط ایران – دانشاگاه علوم پزشکی شهید بهشتی14-12 ،
آبان ماه 1733
 .41کساب رتبه دوم کشاوری در آزمون  PhDو دساتیاری رشاته گروه پزشاکی ساال تحصایلی  1732-31در رشااته
بهداشت محیط
 .72کساب رتبه دوم کشوری در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی  1732-33در رشته مهندسی بهداشت
محیط
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 .71پ وهشگر نمونه دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1732
 .74استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال های  1734و 1733
 .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 1733
 .75عضو شورای سیاستگذاری  HSRدانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال  1735تا 1733
 .72عضااو کمیته علمی یازدهمین همایش ملی بهداشاات محیط ایران – دانشااگاه علوم پزشااکی زاهدان 3-1 ،آبان ماه
1733
 .73دبیر علمی همایش سااراسااری راهکارهای ارتقاف مدیریت بحران در حوادث و سااوانح غیرمتر به ،زنجان43-43 ،
مرداد ماه 1735
 .73عضو کمیته علمی همایش کشوری دانشجویی«سالمت ،جامعه ،پرستاری» زنجان 3-1 ،آذر 1735
 .71عضااو کمیته علمی دومین ساامینار کشااوری دانشااجویی « علوم بهداشااتی » دانشااگاه علوم پزشااکی تهران41-72 ،
اردیبهشت ماه 1737
 .22عضاو کمیته علمی دومین سمینار کشوری دانشجویی « بهداشت محیط » دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز4-7 ،
اسفند ماه 1734
ل) عضویت در انجمنهای علمی

 .1عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران
 .4عضو 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

کاارگااههاای آموزشااای« :مهاارتهاای ده گاانه زندگی» « -اصاااول نقد و داوری مقاالت علمی» - »SPSS« -

«« - »Scientific Writing 2« - » Scientific Writing 1روشای»  -های هسااته گیری تابشهای اندازه
«« - »GISارزیابی دانشااجو با تاکید بر آزمونای و های چند گزینههای کتبی» « -طراحی و ارزیابی آزمون
تشاریحی» « -اساترات یهای آموزشای و شایوههای تدریب» « -ارزیابی دانشاجو و شایوه طراحی سئوال» -

«برنامه ریزی درسای و آموزشای» « -پ وهش در آموزش  1و « - »4مقاله نویسی» « -روش تحقیق « - »1روش
تحقیق « - »4روش تدریب»
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