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کمپوست از پسماندهای غذایی" سالمت و محیط ،دوره اول ،شماره دوم ،زمستان  ،1733صفحات  123تا 113
 .11محمد علی ززولی ،انوشییروان محسینی ،اکبر اسیالمی ،افشیین صادیی " بررسی پتانسیل بازیافت کاغذ در ادارات
کل استان مازندران" سالمت و محیط ،دوره اول ،شماره دوم ،زمستان  ،1733صفحات  11تا 122

 .13فرانک سقطیی ،اکبر اسالمی ،مجتزی صلوتی"بررسی میزان تابش گامای محیطی در فضای باز در شهر زنجان در
فصول مختلف" میلم علمی پژویشی دانشیییگاه عیییلوم پزشکی زنییییان ،دوره  ،13شماره  ،31تابستان ،1731
صفحات  1تا 12

 .17امیرحسین محوی ،اکبر اسالمی ،فریزا محزی "بررسی وضعیت کیفی منابع تامین و شزکه توزیع آس آشامیدنی شهر
زنجان از نظر خورندگی و تشکیل رسوس در سال  "1737علوم و تکنولوژی محیط زدست ،شماره  ،33بهار ،1733
صفحات  12تا 13
 .12یادر غنی زاده ،اکبر اسالمی "تاثیر درجه حرارت و  pHبر ته نشینی ف کهای لجن فعال" میلم علمی دانشگاه

علوم پزشکی زنیان ،شماره  ،73زمستان  ،1732صفحات  33تا 31

 .13اکبر اسیالمی ،امیرحسیین محوی ،سییمین ناصری ،کافم ندافی "بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آس های
زیرزمینی به روش هوادهی چکهای" انسان و محیط زدست ،شماره  ،12زمستان  ،1731صفحات  11تا 32
 .11اکبر اسالمی ،حسن ایزانلو ،حسن تقی پور " باران های اسیدی" نب و محیط زدست ،شماره  ،22تیرماه 1731
د) انتشار کتاب

 .1احمدرضیا یزدانزخش ،اکبر اسالمی ،ادریس بذرافشان ،یادر غنیزاده « حذف ازت و فسفر از فاضالب شهری »
انتشارات فردابه ،اسفند 1732
ح) مقاالت ارادم شده در کنگرهیای خارجی
1. "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
2. "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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3. "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
4. "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

و) مقاالت ارادم شده در کنگرهیای داخلی

 " .1بهینه سازی فرایند اکسیداسیون پیشرفته مینتی بر رادیکال سولفات جهت حذف آموکسی سیلین از محیطهای آبی با
اسیتفاده از روش رویه پاسی( ( ")RSMهجدهمین همایش ملی بهداشیت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز  32،الی
 33آذر 1712
" .2بررسیییی غلظت اکتیویته رادیونوکلئیدهای ازیعی در آبهای بطری شیییده ایران در سیییال  "1717اولین همایش ملی
آسهای بسته بندی شده ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 41 ،الی  41مهر 4931
" .3بررسی حذف باییماندهی داروی تتراسیکلین از محیطهای آبی با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته مزتنی بر تولید
رادیکال سییولفات  "SR-AOPدومین همایش ملی برنامه ریزی حفافت ،حمایت از محیط زیسییت و توسییعه پایدار،
دانشگاه شهید بهشتی 31 ،اسفند 1717
 " .4امکان سینجی اسیتفاده از فرآیندهای فنتون شیمیایی و الکتروشیمیایی برای تصفیه فاض س صنعت نساجی" نخستین
همایش سالیانه پ وهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان 11 ،الی  13اسفند 1717
" .5بررسییی فرآیند فروشییویی زیسییتی (بیولییینگ) در تصییفیه آالیندههای زیسییت محیطی" ،دومین همایش سییراسییری
محیط زدست ،انرژی و پدافند زدستی ،موسسه آموزش عالی مهر اروند (بصورت تمام الکترونیک) 13 ،مهر 1717
 " .6حذف مواد آلی مقاوم رنگ زا با اسیتفاده از فرآیند الکترواکسیداسیون پیشرفته و بررسی اثر کاتالیزوری یون فرو بر
راندمان حذف و کارایی جریان" ،پانزدیمین یمادش ملی بهداشت محیط ،رشت ،آبان ماه  – 1711پوستر
 " .7ارزیابی عملکرد انعقاد و لخته سیازی متداول در ترکیب با فرایندهای فنتون ،فتوفنتون و فنتون اص ح شده در تصفیه
شییییرابیه محیل دفن مواد زاید جامد شیییهری" ،چهاردیمین یمادش ملی بهداشییت محیط ،یزد ،آبان ماه - 1712
سخنرانی
" .8بررسیی کاربرد فرایندهای انعقاد و اسیید کراکینگ در بهزود یابلیت تجزیه بیولوژیکی فاض س صنعت روغن کشی
زیتون" ،چهاردیمین یمادش ملی بهداشت محیط ،یزد ،آبان ماه  - 1712سخنرانی
" .9مروری بر روشیهای کاهش تزخیر از منابع آس روسیتایی" ،اولین یمادش ملی حفاظت محیط زدسیت و توسهم

پاددار روستادی ،تهران 3-3 ،اسفند ماه  - 1731پوستر
.11

"بررسیی کیفیت شییمیایی و میکروبیولوژیکی منابع تامین آس آشیامیدنی روسیتاهای شیهرسیتان خدابنده در سال

 ،"1733اولین یمادش ملی حفاظت محیط زدست و توسهم پاددار روستادی 3-3 ،اسفند ماه  - 1731پوستر
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.11

"بررسیی آگاهی و نگرش دانشیجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه بازیافت مواد زاید جامد" ،دیمین

یمادش ملی بهداشت محیط ،همدان 3 -12 ،آبان ماه  - 1731پوستر
.12

"بررسیی کیفیت شییمیایی و میکروبی منابع تامین آس آشیامیدنی روسیتاهای شیهرستان زنجان  ،"1733یشتمین

یمادش ملی بهداشت محیط ،تهران 13-11 ،آبان ماه  - 1732سخنرانی
.13

"بررسیی وضیعیت مدیریت مواد زاید جامد در بیمارستانهای شهر زنجان" ،دومین یمادش منطقمای مددردت

مواد زادد جامد ،سنندج ،تیر ماه  - 1732پوستر
.14

"بررسییی کارایی حذف آهن و منگنز از آبهای زیرزمینی به روش هوادهی چکهای" ،چهارمین یمادش ملی

بهداشت محیط ،یزد 13-13 ،آبان ماه  – 1732سخنرانی
ز) انیام طرحیای تحقیقاتی

 .1مجری ارح :بهینه سیازی فرآیند فعال سیازی پرسیولفات با استفاده همزمان از امواج اولتراسونیک و تابش فرابنفش
جهت کاهش سییمیت اکولوژیکی تری کلرواتیلن ( )TCEدر محیط های آبی ،اعتزار دهنده :دانشییگاه علوم پزشییکی
شهید بهشتی ،1713 ،در حال اجرا
 .2مجری ارح :مدلسیازی فرآیند فوتو کاتالیسیتی با استفاده از نانو کامپوزیت  Fe/Ag-ZnOتحت تابش  LEDبرای
حذف فتاالت های  DEHP,DBPاز محلول های آبی -مطالعه موردی پسییاس حاصییل از تصییفیه شیییرابه محل دفن
پسماند آراد کوه تهران ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،در حال اجرا
 .3مجری ارح :بررسییی میزان تابش پرتو گامای زمینه در فضییای باز شییهر تهران در زمسییتان و بهار  ،1712-13اعتزار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،1713خاتمه یافته
 .4مجری ارح :بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از نانوذرات مغناایسی  MgFe2O4برای حذف
-2کلروفنول از محیطهای آبی ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،1713 ،خاتمه یافته
 .5مجری ارح :مدل سیازی فرایند بهینه پرسیولفات فعال شیده با امواج اولتراسیونیک و نقره بوسیله آنالیز روش سطح
پاسی( ( )RSMبرای حذف آموکسیی سییلین از محیطهای آبی ،اعتزار دهنده :دانشیگاه علوم پزشییکی شییهید بهشتی،
 ،1713خاتمه یافته
 .6مجری ارح :مطالعه تلفیق مانع واکنش دهنده نفوذپذیر و فرآیند اکسیییداسیییون پیشییرفته بر پایه رادیکال سییولفات
جهت تصفیه آس آلوده به پرکلرواتیلن ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،خاتمه یافته
 .7مجری ارح :بررسیییی کیارا ی نیانو جیاذس سییییلیکیاتی در حیذف رنگ های کاتیونیک متیلن بلو و رودامین Bاز
محلولهای آبی ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،خاتمه یافته
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 .8مجری ارح :ارزیابی ایمنی سیستم تأمین آس آشامیدنی شهر بیرجند با استفاده از برنامه ایمنی آس ( )WSPسازمان
جهانی بهداشیت بر مزنای رویکرد مدیریت ریسیک ،اعتزار دهنده :دانشیگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه
یافته
 .9مجری ارح :بررسییی میزان حذف داروهای ضیید التهاس غیر اسییترو یدی (ایزوپروفن و ناپروکسیین) از آس بوسیییله
فرآیند نانو فتوکاتالیسیتی با اسیتفاده از  TiO2مختلط شیده با  N-Sتحت تابش نور خورشیید شزیه سازی شده ،اعتزار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .11مجری ارح:بررسیی حذف تتراسیایکلین با اسیتفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته مزتنی بر رادیکال سولفات (SR-

) AOPsدر محیط های آبی ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1717 ،خاتمه یافته
 .11مجری ارح :ارزیابی سمیت لجن تصفیه خانه های آس تهران با استفاده از روش های زیست آزمونی ،اعتزار دهنده:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .12مجری ارح :بررسییی میزان کارایی پاالیش آس آلوده به تتراکلرواتیلن با اسییتفاده از تکنولوژی مانع واکنش دهنده
نفوذپذیر ( ،)PRBاعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1717 ،خاتمه یافته
 .13مجری ارح :بررسییی پارامترهای مؤثر بر کارایی فرایند تلفیقی سییونوالکتروشیییمی برای تصییفیه فاض ی س نسییاجی
محتوی رنگ راکتیو در کارخانه یزدباف ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،خاتمه یافته
 .14مجری ارح :بررسیی کارایی جاذس نانوسیاختار گرافن اصی ح شده برای حذف -2کلروفنل از محیط آبی ،اعتزار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1711 ،خاتمه یافته
 .15مجری ارح :بهینه سیازی فرآیند تولید الکتروشیمیایی واکنشگر فنتون با الکترودهای گرافیت و پ تین برای حذف
 CODو رنگ اسیدی از فاض س نساجی ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1712 ،خاتمه یافته
 .16مجری ارح :بررسییی میزان سییطوح رادیواکتیو ازیعی در خاکهای سییطحی اسییتان زنجان به روش اسییپکترومتری
پرتوگاما ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،1733 ،خاتمه یافته
 .17مجری ارح :بررسیی خصیوصییات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی شیرابه و اثرات آن بر کیفیت منابع آس زیرزمینی
محل دفن زباله شیهر زنجان ،اعتزار دهنده گان :سیازمان حفافت محیط زیسیت اسیتان زنجان و دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،1733 ،خاتمه یافته
 .18مجری ارح :امکان سینجی تهیه ورمی کمپوسیت از پسیمانده های سلف سرویس دانشکده پیراپزشکی و بهداشت،
اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،1733 ،خاتمه یافته
 .19همکار اصیلی ارح :بررسی کارآیی جاذس کربنی حاصل از ضایعات چوس درخت پرتقال در حذف تتراسایکلین
از محلولهای آبی ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،در حال اجرا
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 .21همکار اصییلی ارح :بررسییی میزان کارایی فرآیند ترکیزی انعقاد و ازن زنی جهت حذف کدورت، COD ،رنگ و
کاهش سیمیت از پساس واحد رنگرزی در یک کارخانه فرش ماشین  ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
 ،1713در حال اجرا
 .21همکار اصییلی ارح :بررسییی امکان سیینجی تصییفیه آالیندههای گازی دی اکسیییدکربن ،هیدروژن دی سییولفید و
اکسیییدهای نیتروژن توسییط چارچوبهای آلی فلزی با اسییتفاده از شییزیه سییازی مولکولی ،اعتزار دهنده :دانشییگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،در حال اجرا
 .22همکار اصیلی ارح :آنالیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات  PM2.5ایستگاه های منتخب هوای شهر تهران و
تعیین سیمیت آنها بر روی سلول های  A549ریه انسان توسط آزمون  ، Comet assayاعتزار دهنده :دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،در حال اجرا
 .23همکار اصیلی ارح :بررسیی کارییی سییم ت ترکی ی ازن زنی  UVجهت حذف ای وپر فن از محلول های یبی  ،اعتزار
دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،خاتمه یافته
 .24همکار اصیلی ارح :بررسی میزان تأثیر مداخله بر رفتار مصرف مواد غذایی و میزان تولید پسماند در رستوران های
دانشیگاه علوم پزشیکی شیهید بهشیتی در سال  ،1712اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،خاتمه
یافته
 .25همکیار اصیییلی ارح :بررسیییی میزان تجزییه پیذیری-3،2،1تری کلروفنیل با اسیییتفاده از احیا الکترون هیدراته در
محلولهای آبی ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،در حال اجرا
 .26همکار اصیلی ارح :ارزیابی جاری سازی برنامه ایمنی آس ( )WSPسازمان جهانی بهداشت و مدیریت ریسک در
سیستم آبرسانی شهر سرایان ،اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،خاتمه یافته
 .27همکار اصییلی ارح :بررسییی امکان سیینجی تصییفیه آالینده های گازی اکسیییدهای گوگرد( )SO2و ترکیزات آلی
فرار( )VOCsتوسییط چارچوس های آلی-فلزی با اسییتفاده از شییزیه سییازی مولکولی  ،اعتزار دهنده :دانشییگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،1713 ،در حال اجرا
 .28همکار اصیلی ارح :بررسیی میزان تابش گامای محیطی فضیاهای باز و بسته در استان زنجان ،اعتزار دهنده :دانشگاه
علوم پزشکی زنجان ،1731 ،خاتمه یافته
 .29مجری ارح :بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای وی ه در استان زنجان ،اعتزار دهنده :سازمان حفافت محیط زیست
استان زنجان ،1733 ،خاتمه یافته
 .31همکار اصیلی ارح :بررسیی میزان تابش گامای محیطی در شیهر زنجان  ،1732اعتزار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،1732 ،خاتمه یافته
 .31همکار اصیلی ارح :بررسیی کیفیت شییمیایی و میکروبی منابع تامین آس آشیامیدنی روسیتاهای شییهرستان زنجان،
اعتزار دهنده :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ،1732 ،خاتمه یافته
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 .32همکار اصیلی ارح :مدیریت زیسیت محیطی حهت جمع آوری ،نگهداری مویت و انتقال پسماندهای جامد و مایع
صنایع سرس و روی استان زنجان ،اعتزار دهنده :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ،1737 ،خاتمه یافته
 .33مجری ارح :بررسیی میزان فلزات سینگین در سیززیجات کشیت شده در ااراف شهر زنجان ،اعتزار دهنده :سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ،1737 ،خاتمه یافته
 .34مجری ارح :اراحی و سییاخت پایلوت آموزشییی صییافی شیینی کند ،اعتزار دهنده :دانشییگاه علوم پزشییکی زنجان،
 ،1733خاتمه یافته
ح) سوابق نموزشی
 .1تدریس دروس «میکروبیولوژی پیشیرفته محیط»« ،رفتار شیناسی آالینده ها در محیط زیست» برای دوره دکتری PhD

بهداشت محیط در دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -از سال  1712تاکنون
 .2تدریس دروس «سیم شناسی محیط»« ،روشهای پیشرفته آنالیز دستگاهی آالیندهها»« ،زبان تخصصی»« ،مدیریت مواد
زاید جامد»« ،مدیریت حفافت پرتوها» و «اراحی تصیفیه خانه آس» برای دوره کارشیناسیی ارشید مهندسی بهداشت
محیط از سال  1733تاکنون
 .3تدریس درس «اپیدمیولوژی محیط» برای دوره کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی از سال 1717
 .4تیدریس دروس «میکروبیولوژی محیط»« ،شییییمی محیط»« ،کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشیییت محیط»« ،اپیدمیولوژی
محیط»« ،مزانی سیییم شیییناسیییی محیط»« ،گندزداهای محیط»« ،بهداشیییت پرتوها و حفافت»« ،کلیات محیط زیسیییت»،
«هیدرولوژی و هیدروژ ولوژی» برای دوره کارشیناسیی بهداشیت محیط در دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی  -از سال  1733تاکنون
 .5تدریس درس «حفافت در برابر پرتوها» برای دوره کارشیناسیی بهداشیت محیط در دانشکده بهداشت  -دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،به مدت سه سال از  1737تا 1733
 .6تدریس دروس «کیفیت آس و بهسیازی رودخانه« ،تصیفیه آس»« ،بهداشت آس»« ،اصول هیدرولوژی»« ،جمع آوری و
دفع زباله»« ،دفع فضییوالت در اجتماعات کوچک»« ،دفع مواد زاید صیینعتی»« ،کاربرد گندزداها»« ،بهداشییت مسییکن 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  1731تا 1733
ط) راینمادی و مشاوره پادان ناممیای تحصیلی

 .1اسیتاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصیصیی  PhDبهداشیت محیط دانشیگاه علوم شیهید بهشیتی 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» 1713
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 .2استاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «مدلسازی فرآیند
فوتو کاتالیستی با استفاده از نانو کامپوزیت  Fe/Ag-ZnOتحت تابش  LEDبرای حذف فتاالت های DEHP,DBP

از محلول های آبی -مطالعه موردی پساس حاصل از تصفیه شیرابه محل دفن پسماند آراد کوه تهران» 1712
 .3اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان « بررسی میزان
تابش پرتو گامای زمینه در فضای باز شهر تهران در زمستان و بهار 1712 »1712-13
 .4اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «ارزیابی ایمنی
سیییسییتم تأمین آس آشییامیدنی شییهر بیرجند با اسییتفاده از برنامه ایمنی آس ( )WSPسییازمان جهانی بهداشییت بر مزنای
رویکرد مدیریت ریسک» 1717
 .5اسیتاد راهنمای پایان نامه دکتری تخصیصیی  PhDبهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی میزان
حذف داروهای ضید التهاس غیر استرو یدی (ایزوپروفن و ناپروکسن) از آس بوسیله فرآیند نانو فتوکاتالیستی با استفاده
از  TiO2مختلط شده با  N-Sتحت تابش نور خورشید شزیه سازی شده» 1717
 .6اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی عوامل
موثر بر کارایی فرآیند الکتروفنتون با اسییتفاده از الکترود کاتد بر پایه نانو ذرات گرافن در تصییفیه فاضیی س کارخانه
نساجی یزدباف حاوی مخلوط مواد رنگزا » 1717
 .7استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «ارزیابی سمیت
لجن تصفیه خانه های آس تهران با استفاده از روش های زیست آزمونی» 1717
 .8اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی غلظت
رادیونوکلئیدهای ازیعی  Po-210 ،Pb-210 ،Ra-228 ، Ra-226 ،Th-232 ،U-238و  K-40موجود در آس های
معدنی بطری شده در ایران– سال 1717 »1717
 .9استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی کارایی
حذف -2کلرفنل از محلول های آبی بوسیله نانوپودر اکسیدگرافن به روش جذس پیوسته با بسترثابت» 1717
.11

ا سیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی

میزان کیارایی پیاالیش آس آلوده به تترا کلرو اتیلن با اسیییتفاده از تکنولوژی مانع واکنش دهنده نفوذ پذیر )» (PRB
1713
 .11اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
پارامترهای مؤثر بر کارایی فرایند تلفیقی سییونوالکتروشیییمی برای تصییفیه فاضیی س نسییاجی محتوی رنگ راکتیو در
کارخانه یزدباف» 1713
 .12اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
مقایسهای میزان حذف نیترات از آس آشامیدنی با استفاده از خاکهای رس ازیعی اص ح شده» 1711
17

 .13اسیتاد 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 پ تین برای حذف  CODو رنگ اسیییدی از
فاض س نساجی» 1711
 .14اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی
کارایی جاذس نانوساختار گرافن اص ح شده برای حذف -2کلروفنل از محیط آبی» 1711
 .15اسیتاد راهنمای پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی محیط زیسیت دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات با
عنوان «بررسی کارایی اکسیداسیون شیمیایی بر پایه فنتون و فتوفنتون در حذف دی اکتیل فتاالت ) (DOPاز فاض س
صنایع پتروشیمی» 1731
 .16اسیتاد مشیاور پایان نامه دکتری تخصیصی  PhDبهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی سمیت
ذرات  PM2.5ایستگاه های منتخب هوای شهر تهران بر روی سلول های  A549ریه انسان توسط آزمون های MTT

assayو 1712 »comet assay
 .17اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «امکان سنجی
بازیافت و تثزیت به روش هضم هوازی لجن تصفیه خانه فاض س شهر صنعتی الزرز » 1712
 .18اسیتاد 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 سزز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال
1712 »1712
 .19اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشید مهندسیی بهداشیت محیط دانشیگاه علوم شیهید بهشتی با عنوان «بررسی
مشخصههای کیفی و تصفیه پذیری روان آس سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری در سال »1712
1712
 .21اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی میزان
جذس دیازینون از محلول های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی چند جداره مغناایسی شده با 1717 »Fe3O4
 .21استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی کارآ ی
نانوذرات اکسید آهن بارگذاری شده بر روی کلینوپتیلوالیت در تصفیه پیشرفته پساس فاض س شهری» 1713
 .22استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «مقایسه عملکرد
ز ولیت کلینوپتیوالیت اص ح شده با آهن و پرمنگنات پتاسیم در حذف آهن و منگنز از آس» 1713
 .23اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی تاثیر
احداث شزکه جمع آوری فاض س بر روند تغییرات غلظت نیترات در منابع آس زیرزمینی شهر یزوین» 1713
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 .24اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی کارایی
فرایند ازن زنی در راکتور مارپییی تحت فشار اخت ط بسیار باال( )S2MXRجهت تصفیه پیشرفته فاض س صنعت الکل سازی

پارچین» 1713
 .25استاد 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 فاض س» 1711
 .26اسیتاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «سنتز و کاربرد
آ روژل کربنی برای شیرین سازی آس» 1712
 .27استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی کارآیی
تلفیق فرایندهای انعقاد ،اسید کراکینگ و اکسیداسیون پیشرفته شزه فنتون در تصفیه فاض س روغن کشی زیتون» 1712
 .28اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسیی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم شهید بهشتی با عنوان «بررسی تأثیر
ز ولیت ازیعی کلینوپتیلوالیت بر کیقیت ورمی کمپوست حاصل از پسماند غذایی» 1712
 .29اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران با عنوان «ارزیابی
عملکرد فرایندهای فنتونف فتوفنتون و فنتون اص ح شده در تصفیه شیرابه زبالههای شهری» 1731
 .31اسیتاد مشیاور پایان نامه کارشیناسی ارشد حقوم محیط زیست دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات با عنوان
«بررسی جنزه های حقویی و زیست محیطی استفاده از فناوری های نانو» 1731
 .31استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات با عنوان
«بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند در شهر زنجان با استفاده از سیستم اا عات جغرافیایی» 1731
ی) سوابق علمی و اجرائی

 .1رییس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  1712تاکنون
 .3مدیر آموزش تحصی ت تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  1731تاکنون
 .7عضو شورای تحصی ت تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1717
 .2عضو شورای آموزشی و پ وهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1717
 .3عضیو کارگروه تخصیصی ارزیابی اثرات بر س مت (پیوست س مت) معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی از سال  1713تاکنون
 .1عضو کمیته علمی هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران  -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 13-32 ،دی ماه 1717
 .3عضو کمیته علمی شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران  -دانشگاه علوم پزشکی تزریز 1-11 ،مهر ماه 1713
 .3دبیر چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1711
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 .1عضو کمیته علمی پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران  -دانشگاه علوم پزشکی گی ن 1-11 ،آبان ماه 1711
 .12عضیو کمیته علمی سومین سمینار کشوری دانشجویی « بهداشت محیط » دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج،
 31-72فروردین ماه 1711
 .11دبیر سومین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1712
 .13عضیو کمیته علمی چهاردهمین دهمین همایش ملی بهداشیت محیط ایران  -دانشگاه علوم پزشکی شهید صدویی
یزد 12-13 ،آبان ماه 1712
 .17دبیر دومین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1731
 .12عضو شورای سیاستگذاری بهداشت محیط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سال  1731تاکنون
 .13عضیو کمیته علمی سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران – دانشگاه علوم پزشکی کرمان 11-17 ،آبان ماه
1731
 .11دبیر و رییس هیئت اجرایی اولین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران -اسفند ماه 1733
 .13عضو هیئت تحریریه مجله علمی پ وهشی «س مت و محیط» از سال  1733تاکنون
 .13عضو هیئت تحریریه مجله علمی پ وهشی «بهداشت در عرصه» از سال  1712تاکنون
 .11عضو کارگروه آینده نگاری محیط زیست سالم طرح تدودن نقشم جامع علمی کشور در حوزه س مت1733 ،
 .32عضو هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران از سال  1731تا 1712
 .31عضیو کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی بهداشیت محیط ایران – دانشیگاه علوم پزشکی شهید بهشتی13-12 ،
آبان ماه 1733
 .33کسیب رتزه دوم کشیوری در آزمون  PhDو دسیتیاری رشیته گروه پزشیکی سیال تحصییلی  1732-31در رشییته
بهداشت محیط
 .37کسیب رتزه دوم کشوری در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی  1731-33در رشته مهندسی بهداشت
محیط
 .32پ وهشگر نمونه دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1731
 .33استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال های  1733و 1733
 .31راه اندازی دفتر ارتزاط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال  1737و تدوین اساسنامه و آییننامه داخلی
دفتر ارتزاط با صنعت در سال 1731
 .33مدیر دفتر ارتزاط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال  1731تا 1733
 .33عضو شورای سیاستگذاری  HSRدانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال  1733تا 1733
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 .31عضییو کمیته علمی یازدهمین همایش ملی بهداشییت محیط ایران – دانشییگاه علوم پزشییکی زاهدان 3-1 ،آبان ماه
1733
 .72دبیر علمی همایش سییراسییری راهکارهای ارتقای مدیریت بحران در حوادث و سییوانح غیرمتریزه ،زنجان33-33 ،
مرداد ماه 1733
 .71عضو کمیته علمی همایش کشوری دانشجویی«س مت ،جامعه ،پرستاری» زنجان 3-1 ،آذر 1733
 .73عضییو کمیته علمی دومین سییمینار کشییوری دانشییجویی « علوم بهداشییتی » دانشییگاه علوم پزشییکی تهران31-72 ،
اردیزهشت ماه 1737
 .77عضیو کمیته علمی دومین سمینار کشوری دانشجویی « بهداشت محیط » دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز3-7 ،
اسفند ماه 1733
ک) عضودت در انیمنیای علمی

 .1عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران
 .3عضو انجمن نانو فناوری ایران
 .7عضو انجمن حفافت در برابر اشعه ایران
 .2عضو انجمن علمی متخصصان محیط زیست ایران
 .3عضو انجمن علمی بهداشت ایران
ل) شرکت در کارگاهیای نموزشی

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 کتزی» « -اراحی و ارزیابی آزمون
تشیریحی» « -اسیترات یهای آموزشیی و شییوههای تدریس» « -ارزیابی دانشیجو و شییوه اراحی سئوال» -

«برنامه ریزی درسیی و آموزشیی» « -پ وهش در آموزش  1و « - »3مقاله نویسی» « -روش تحقیق « - »1روش
تحقیق « - »3روش تدریس»
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