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ـ پا  لینوشته شده در دوران تحص يان نامه هایب 

 د راهنمایا اساتینام استاد  لیمقطع تحص ان نامهیعنوان پا
 یدکتر کاظم نداف سانسیفوق ل آنها در استان زنجان یط وبررسیجامع بهداشت مح ين شاخص هاییتع

و  ZnO/Polyanilineساخت و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت هاي 
/Polyaniline2TiO  و بررسی کارایی آن ها در تجزیه فتوکاتالیستی

آنتی بیوتیک مترونیدازول تحت تابش هاي نور مرئی و فرابنفش از محلول 
 هاي مائی

 دکتر مهدي فرزادکیا دکتري

 

 یسوابق آموزش
 

 فیرد
 ينظر سیتدر

 نام درس)
 یعمل سیتدر

 (نام درس)

مدت  سیتدر مقطع
 تعداد ترم یکاردان یکارشناس سیتدر

  5  *  طیبهداشت مح یات ها در مهندسیندها و عملیفرآ 1

  2  *  يه فاضلاب شهریتصف 2

  1  *  ع آبیسات و انتقال توزیطرح تاس 3

  1  *  مدیریت کیفیت آب 

  2  *  نیمبارزه با ناقل یمهندس يروش ها 4

  4  *  یه فاضلاب صنعتیتصف 5

  1  *  ه آبیتصف 6

  1  *  و خطرناك یمواد زائد صنعت 7

 آب و فاضلاب يولوژیکروبیو م یمیش 8
آب و  يولوژیکروبیو م یمیش

 فاضلاب
 * 1  

  6 * *  سات آب و فاضلابیاز تاس يو نگهدار يبهره بردار 9

  1 *   منابع آب يه و بهسازیاصول تصف 10

  5 *   طیست و بهداشت محیط زین و مقررات محیقوان 11

  6 * *  یبهداشت مسکن واماکن عموم 12

  4 *   یدفع مواد زائد صنعت 13

  1 *   )ي(بهداشت حرفه ایدفع مواد زائد صنعت 14

   *  کارگاه لوله کشی و موتور تلمبه  15

   * *  در تاسیسات کاربرد موتور تلمبه 16

  1 *   گند زداها و پاك کننده ها 17

  2 * *  بهداشت مواد غذایی 18

  1 *   اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري 19
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  2  *  آشنایی با پرتوها و پرتوزاها 20

 بهداشت پرتوها و حفاظت از آنها 21
بهداشت پرتوها و حفاظت از 

 آنها
* * 3  

  واحد)6(2  *  پروژه 22

 * *  در عرصه يکارآموز 23

ترم  8
و  یکاردان
ترم  3

 یکارشناس

 

جمع 
 واحد ها

 5/52 5/55 

در مجموع 
 سال 5
  108و  

 واحد

 

 

 یسوابق پژوهش

ـ پروژه ها  مصوب یقاتیتحق يالف 

 عنوان
 نوع فعالیت در طرح

وضعیت فعلی 
 طرح

طول 
مدت 
 طرح

 همکار مجري اصلی

 بهداشت تعیین شاخص هاي جامع
 محیط وبررسی آنها در استان زنجان

 دکتر کاظم ندافی

 ، اسرافیل عسگري
دکتر محوي، دکتر 
مصداقی نیا، دکتر 

 یونسیان

 ماه 13 اتمام یافته

تعیین میزان آلودگیهاي باکتریایی و فیزیکوشیمیایی 
استخرهاي سرپوشیده استان زنجان در تابستان و پاییز 

 1388سال 

ناصر افشاري، 
 اسرافیل عسگري،

 جلیل نصیري
 

 اتمام یافته قاسم محمدي
 ماه 9

 

بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب 
 آشامیدنی دانشگاه ایلام

 اسرافیل عسگري
 

 ، مجتبی شعبانی
 دکتر علی
 دل پیشه

 

 اتمام یافته
 ماه 9

 

بررسی خورندگی و رسوبگذاري آب آشامیدنی 
 1389شهرستان ملکشاهی در بهار سال 

 اسرافیل عسگري
 ، فرزانه تباسیده

 دکتر علی
 دل پیشه

 ماه 9 اتمام یافته

بررسی آلودگی میکروبی آبمیوه هاي تازه ارائه 
شده در آبمیوه فروشی هاي شهر ایلام در شش 

 1389ماه اول سال 
 اسرافیل عسگري

 ، زینب کریمی
 دکتر علی
 دل پیشه

 ماه 11 اتمام یافته
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 رسازي و بروز کردن اطلاعات آمابررسی روند بهینه 
 واحدهاي منتخب در مراکز بهداشتی شهرستان ایلام

 علی همتی
 ، اسرافیل عسگري

 دکتر علی
 دل پیشه

 اتمام یافته
 
 ماه 10

 

پروژه دانشگاه سبز بر صرفه ت اجراي اثرا بررسی
جویی مواد و انرژي و بهبود کیفیت محیط زیست در 

 دانشگاه

 ایلام علوم پزشکی

 اسرافیل عسگري،
 دکتر ندافی،

 کاظم گودینی
 ماه13 اتمام یافته علی سلگی

بررسی میزان آلودگی میکروبی بستنی هاي سنتی 
تولیدي در بستنی فروشی هاي شهرزنجان در سه ماهه 

 1390دوم سال 

قاسم محمدي،  
 جلیل نصیري

 اسرافیل عسگري
 

 اتمام یافته
 ماه 9

هاي تازه ارائه شده در بررسی آلودگی میکروبی آبمیوه 
 1391آبمیوه فروشی هاي شهر زنجان سال 

جلیل نصیري، 
 اسرافیل عسگري

 ماه 12 اتمام یافته قاسم محمدي

بررسی کارایی پودر آهن صفر ظرفیتی و کربن فعال 
تهیه شده از ذغال بلوط در حذف رنگ هاي راکتیو 

 از محلول هاي آبی و متیلن آبی 19آبی 
 بایرام هاشم زاده

محمد شیرمردي، 
رحیم عالی، 

اسرافیل عسگري، 
جابر یگانه، فرزانه 
بقال اصغري، سیده 

 زهره شیرمردي

 ماه11 اتمام یافته

شناسائی پنجاه  ژن رایج کلینیکی مقاوم به نه گروه 
آنتی بیوتیکی در فاضلاب هاي شهري و بیمارستانی 

 1393استان آذربایجان غربی در سال 

 

 دکتر رحیم عالی

 مرتضی باقري، 
فتح ا... غلامی، 
صابر قلی زاده، 

اسرافیل عسگري،  
مهناز نیک آئین،  

شهره افشار 
یاوري،  حجت 
کارگر،  نیلوفر 

سلیقه دار ایران،  
 شهرام صادقی

 ماه 12 اتمام یافته

ارزیابی کیفیت میکروبی و تعیین گونه غالب 
باکتریائی در آب خروجی از دستگاههاي 

 تصفیه آب خانگی 
 دکتر رحیم عالی

اسرافیل عسگري،  
بایرام هاشم زاده، 

 جابریگانه
 اتمام یافته

 ماه 10
 

بررسی آنتی بیوتیک ها و مقاومت آنتی بیوتیکی در 
فاضلاب هاي بیمارستانی و حذف آنها توسط لاگونهاي 

 هوادهی

 مهندس  
 جابریگانه

بایرام  رحیم عالی،
هاشم زاده،  

اسرافیل عسگري،  
عبداله خرمی 

 مارکانی
 

 ماه 12 اتمام یافته
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ساخت و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت هاي 
ZnO/Polyaniline  و/Polyaniline2TiO  و

بررسی کارایی آن ها در تجزیه فتوکاتالیستی آنتی 
بیوتیک مترونیدازول تحت تابش هاي نور مرئی و 

 فرابنفش از محلول هاي مائی

دکتر مهدي 
فرزادکیا، 

دکتراسرافیل 
 عسگري

دکتر علی 
اسرافیلی، دکتر 
احمد جنیدي 

جعفري و خانم 
دکتر روشنک 

 رضایی کلانتري

 ماه 15 اتمام یافته

بررسی کارایی ازن زنی فتوکاتالیستی با نانوذرات   
ZnO  براي حذف ترکیبات پارابن در محلول هاي

  مائی

دکتر مهدي 
 فرزادکیا

دکتر علی 
اسرافیلی، 

اسرافیل دکتر
 عسگري

 ماه 15 اتمام یافته

بررسی کارآیی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه 
براي حذف پروپیل 8O2S2(UV/Na (پرسولفات 

 پارابن از محلول هاي آبی

دکتراسرافیل 
عسگري،  دکتر 
 مهدي فرزادکیا

دکتر علی 
اسرافیلی، مهندس 
 مجتبی یگانه بادي

 

 ماه 15 اتمام یافته

بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی با نانوذرات اکسید 
 روي براي حذف بوتیل پارابن از محلول هاي آبی

دکتراسرافیل 
 عسگري

دکتر مهدي 
، دکتر فرزادکیا

 علی اسرافیلی
 سمیه اسکندري

 

 ماه 15 اتمام یافته

اصلاح  4O3Fe بررسی کاربرد نانو ذرات مغناطیسی
شده با تري اتوکسی آمینو پروپیل سیلان براي حذف 

 اتیل پارابن از محلول هاي آبی

دکتراسرافیل 
عسگري،  دکتر 
 مهدي فرزادکیا

 علی دکتر
دیزجی،  اسرافیلی

دکتر فرزاد 
 محمدي

 دکتر شهرام نظري

 

 ماه 15 اتمام یافته

–بررسی گروه هاي عاملی دندریمر پلی آمید و آمین 

G7  و تاثیر آن در حذف باکتریهاي سودوموناس
آئروژینوزا، سالمونلا تیفی، شیگلا دیسانتري و 

 باسیلوس سوبتیلیس از محیط هاي آبی

، دکتر شهرام نظري
 دکتر میترا غلامی

مهندس سودابه 
متبوع، علیزاده 

دکتر اسرافیل 
 عسگري

 ماه 5 اتمام یافته

بررسی کارایی فرآیند گرافن اکساید مغناطیسی 
عامل دار شده با لیگاندهاي کلاته در جذب کروم 

 شش ظرفیتی از محلول هاي آبی

دکتر امیر شیخ 
   محمدي،

دکتر بایرام هاشم 
، مهدیه زاده

سردار، سید 
محسن محسنی، 

رحیم شرفخانی،   
اسرافیل دکتر 

 عسگري
 
 
 

 ماه 7 اتمام یافته
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در تجزیه  روي اکسید نانوذرهبررسی کارایی 
در  آبی هاي محلول از فتوکاتالیستی بوتیل پارابن

  2O2Hو  UVحضور نور 

دکتر امیر شیخ 
دکتر   محمدي،

 اسرافیل عسگري

دکتر بایرام هاشم 
 زاده

 ماه 5 در حال انجام

 پیشرفته احیا –بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون 
 حذف در سدیم سولفیت و روي اکسید حضور در

 از فلاکسین سیپرو و مترونیدازول بیوتیکهاي آنتی
 آبی هاي محلول

دکتر امیر شیخ 
دکتر   محمدي،

 اسرافیل عسگري
دکتر بایرام هاشم 

 زاده
 ماه 5 در حال انجام

بررسی میزان تجزیه پذیري بیولوژیکی فاضلاب 
محتوي آنتی بیوتیک مترونیدازول و 

 سیپروفلاکسین و پیش تصفیه شده با فرایند 

دکتر امیر شیخ 
دکتر   محمدي،

 اسرافیل عسگري
دکتر بایرام هاشم 

 زاده
 ماه 5 در حال انجام

-Fe3O4@ZIFطراحی و سنتز نانوکامپوزیت 

بیوتیک براي جذب و حذف آنتی 67
سیپروفلاکسین از محلول هاي آبی با روش 

 اکسیداسیون پیشرفته

دکتر بایرام هاشم 
، حسن علم زاده
 قلیلو

دکتر امیر شیخ 
دکتر   محمدي،

اسرافیل عسگري، 
نادر نوروزي 

پسیان، حسن 
 هاشم زاده

 ماه 8 اتمام یافته

بررسی مقایسه اي حذف مترونیدازول از محیط 
هاي آبی توسط جاذب هاي مغناطیسی کربن فعال 

   و کیتوزان

دکتر اسرافیل 
 عسگري

دکتر امیر شیخ 
دکتر  محمدي،

 جابر یگانه
 ماه 15 اتمام یافته

 ریغ يزوریکاتالی فتوازن زن ندیفرا ییکارا یبررس
 دیاکس يد ومیتانیت ستیهمگن با استفاده از کاتال

از  نیپروفلوکساسیس کیوتیب یدر حذف آنت
 کیفاضلاب سنتت

دکتر اسرافیل 
عسگري، دکتر امیر 

 شیخ محمدي،

شهرام نظري و دکتر 
 ماه 15 اتمام یافته     محمد آقانژاددکتر 

بررسی کارائی فرایند اکسیداسیون پیشرفته مبتنی 
 حذفبر پرسولفات فعال شده با پیریت براي 
 نونیل فنول از محلول هاي آبی

دکتر اسرافیل 
عسگري، دکتر امیر 

شیخ محمدي، 
 نبیزمهندس 

   حیفص یرستم

دکتر بایرام هاشم 
زاده، دکتر فرزاد 
محمدي، دکتر 

حشمت اله 
نورمرادي، دکتر 
 حسین ارفعی نیا

 ماه 15 اتمام یافته
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 ـ انتشارات ب
 یو آموزش ی، پژوهشیعلم ـ مقاله 1

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله (گان)نویسنده

Esrafil Asgari, Ali Esrafili, Ahmad 
JonidiJafari, Roshanak Rezaei 

Kalantary, Heshmatollah 
Nourmoradi, Mahdi Farzadkia 

The comparison of 
ZnO/polyaniline 

nanocomposite under UV and 
visible radiations for 

decomposition of 
metronidazole: Degradation 

rate, mechanism and 
mineralization 

Process Safety 
and 

Environmental 
Protection 

 

Volume 128, August 2019, Pages 65-76 

Esrafil Asgari, Ali Esrafili,  
RoohollahRostami, Mahdi 

Farzadkia 

O3, O3/UV and O3/UV/ZnO for 
abatement of parabens in 

aqueous solutions: Effect of 
operational parameters and 

mineralization/biodegradability 
improvement 

 

Process Safety 
and 

Environmental 
Protection 

 

Volume 125, May 2019, Pages 238-250 

Amir Sheikhmohammadi, Bayram 
Hashemzadeh, Abdolazim Alinejad, 
Seyed Mohsen Mohseni, Mahdieh 
Sardar, Rahim Sharafkhani,Maryam 
Sarkhosh, Esrafil Asgari, Abotaleb 
Bay 

Application of graphene oxide 
modified with the 

phenopyridine and 2-
mercaptobenzothiazole for the 

adsorption of Cr (VI) from 
wastewater: Optimization, 

kinetic, thermodynamic and 
equilibrium studies 

Journal of 
Molecular 

Liquids 
 

Volume 285, 1 July 2019, Pages 586-597 

Esrafil Asgari, Ali Esrafili, Ahmad 
Jonidi Jafari, Roshanak Rezaei 

Kalantary, Mahdi Farzadkia 

Synthesis of TiO2/polyaniline 
photocatalytic nanocomposite 
and its effects on degradation 
of metronidazole in aqueous 

solutions under UV and visible 
light radiation 

Desalination and 
water treatment 

January 2019, 161:228-242 
 

Amir Sheikhmohammadi, Mahdi 
Safari, Abdolazim Alinejad, Ali 
Esrafili, Heshmatollah Nourmoradi, 
Esrafil Asgari 

The synthesis and application 
of the Fe3O4@SiO2 

nanoparticles functionalized 
with 3-

aminopropyltriethoxysilane as 
an efficient sorbent for the 
adsorption of ethylparaben 

from wastewater: Synthesis, 
kinetic, thermodynamic and 

equilibrium studies 

Journal of 
Environmental 

Chemical 
Engineering 

Volume 7, Issue 5, October 2019, 103315 

Farzad Mohammadi, Ali Esrafili, 
Hamid Reza Sobhi, Mohammad 
Behbahani, Majid Kermani, Esrafil 
Asgari, Zeinab Rostami Fasih 

Evaluation of adsorption and 
removal of methylparaben 

from aqueous solutions using 
amino-functionalized magnetic 

nanoparticles as an efficient 
adsorbent: Optimization and 

modeling by response surface 
methodology (RSM) 

Desalination and 
water treatment January 2018, 103:248-260 

Amir Sheikhmohammadi, Seyed 
Mohsen Mohseni, Bayram 

Hashemzadeh, Esrafil Asgari, 
Rahim Sharafkhani, Mahdieh 

Sardar, Maryam Sarkhosh, 
Mohammad Almasiane 

Fabrication of magnetic 
graphene oxide 

nanocomposites functionalized 
with a novel chelating ligand 

for the removal of Cr(VI): 
Modeling, optimization, and 

adsorption studies 

Desalination and 
water treatment January 2019, 160:297-307 

Esrafil Asgari, Bayram 
Hashemzadeh, Ghasem Hassani , 

Mohammad Manshouri, Amir 
Sheikhmohammadi, Yadolah Fakhri  

Enhancement the BuP photo-
catalytic degradability by 
UVC/ZnO through adding 
exogenous oxidant: 
Mechanism, kinetic, energy 
consumption 

Journal of 
Environmental 

Chemical 
Engineering 

Volume 8, Issue 1, February 2020, 103576 
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سودابه علیزاده متبوع، سید احمد مختاري، فریبا 
اسرافیل جدي، فاطمه عطائی، طیبه صادقی، 

 ، شهرام نظريعسگري

 -ررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکیب
شناورسازي الکتریکی با الکترودهاي 

گرافیت نمدي در حذف  -آلومینیم 
باکتریهاي اشرشیاکلی و سالمونلاتیفی 

 یموریوم از آب آشامیدن

مجله علوم پزشکی 
 Vol.15, No.2, Summer 2017, Pages 32-45 پارس

اسرافیل دکتر رضا قنبري، دکتر علی شهریاري، 

، سعید حسینپور، دکتر جابر یگانه، عسگري
 نیلوفر سلیقه دار ایران، دکتر رحیم عالی

کننده چرخش محیطی ژن هاي کد
نتی بیوتیکی: یک مرور مقاومت آ

  سیستماتیک

علمی دانشگاه مجله 
 علوم پزشکی قزوین

 
 Vol.21, No.5, 2017, pp. 55-71 

  رحیم عالی، فتح الله غلامی، اسرافیل عسگري

 

کارایی، ایزوترم و سینتیک جذب  تعیین
از  Sunset Yellow FCF رنگ

 محلول آبی توسط کربن فعال گرانوله

مجله تحقیقات سلامت 
 در جامعه

 
2018; 4 (1) :12-26 

دکتر ، دکتر مسعود یوسفیان، ندافیدکتر کاظم 
، دکتر امیر حسین محوي، علیرضا مصداق نیا

 اسرافیل عسگري

آلودگی صوتی شهر زنجان در سال 
1386 

 

پژوهشی -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

 زنجان

 
 Vol.16, No.62, 2008, pp. 85-96 

 علی همتیان، معصومه لطفی، عسگرياسرافیل 
دگی میکروبی صابون هاي مایع بررسی آلو

مصرفی در بیمارستانهاي شهر ایلام در 
 1389سال 

پژوهشی -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

 ایلام
2012; 20 (3) :1-7 

 ، رحیم عالیاسرافیل عسگريشهرام نظري، 

بررسی و تعیین شاخص هاي 
، PM10( پرتوفرابنفش و ذرات معلق

PM2/5  وPM1 (در استان زنجان 

پژوهشی -مجله علمی
 تحقیقات نظام سلامت 

 103-96 : (1)12 ؛1395

 علی  ، حشمت اله نورمرادي ، عسگريسرافیل ا

 زینب کریمی ، دل پیشه

بررسی آلودگی میکروبی آبمیوه هاي تازه 
ارائه شده در آبمیوه فروشی هاي شهر 

 ایلام 

پژوهشی -مجله علمی
 تحقیقات نظام سلامت 

 801-794 : (4)6 ؛1389
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، دکتر رحیم عالی، مهندس اسرافیل عسگري
 مهندس ایوب رستگار

بررسی و تعیین شاخص هاي جامع 
کیفیت هوا، تابش، صدا و سرب ایران با 

 تکنیک دلفی

مجله مهندسی 
 113-102: (2) 3 ;2016 بهداشت محیط

احمد رضا یاري؛ شهرام نظري؛ غریب مجیدي؛ 
؛ ایوب اسرافیل عسگريسودابه علیزاده متبوع؛ 

 رستگار؛ سمانه دهقان

سنتز نانو ذرات آهن صفر 
و بررسی کارایی   (NZVI)ظرفیتی

 –هیدروژن پراکسید و هیدروژن پراکسید 
 رنگ حذف در صفر آهن ذرات نانو

Acid Red 18  از محیط هاي آبی 

پژوهشی  مجله علمی
 علوم پزشکی سبزوار

 Vol.22, No.6, pp. 982-991 ؛1394

 اسرافیل عسگري دکتردکتر مهدي فرزادکیا، 
بررسی وضعیت خورندگی و رسوب 
گذاري در شبکه توزیع آب آشامیدنی 

 93شهرستان ملکشاهی در بهار 
 28-21: (1) 2 ;2016 مجله ره آورد سلامت

، علی شهریاري، سعید حسین پور، رحیم عالی
 سید حامد میر حسینی، اسرافیل عسگري

پایش تنوع ژنهاي کد کننده مقاومت آنتی 
 شهريبیوتیکی در فاضلاب هاي 

 14-1: (3) 2 ;2016 مجله ره آورد سلامت

 اسرافیل عسگريمهدي فرزادکیا، علی اسرافیلی، 
فیه آب اهمیت و نقش سیستم هاي تص

 براي واحدهاي همودیالیز
 18-8: (2) 3 ;2017 مجله ره آورد سلامت

 اسرافیل عسگريکاظم گودینی، 
مروري بر فرآیندهاي حذف نیترات از 

 Inمحل اصلی خود (آبهاي زیرزمینی در 

Situ( 

ماهنامه پژوهشی 
مهرآب و نشریه 
تخصصی آب و 

 فاضلاب

Vol.47, No.59, 2008, pp. 5-12 

 
 
 
 کتاب  -2

 شرفت کاریپ عنوان

 چاپ شده آلاینده هاي آلی خطرناك در فاضلاب هاي رنگی

 چاپ شده )WEEE/E-wasteمدیریت مواد زائد الکترونی و الکتریکی(

انتشارات حروف ،  انتقال زباله (راهنمایی براي تصمیم گیرندگان)هاي ایستگاه

 1396سال چاپ:  ،چین
 چاپ شده

 در حال انجام اپیدمیولوژي محیط زیست
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 )یو خارج یره ( داخلیش ، کنفرانس و غیارائه مقاله در هما  -3

 خیتار محل ارائه ش ، کنفرانسینام هما عنوان مقاله
 نوع ارائه 

،  یسخنران( 
 )…پوستر و 

سرنوشت باکتري هاي مقاوم به آنتی بیوتیک در 

لاگون هوادهی  فرایند تصفیه فاضلاب به روش

  ناقص

ین همایش تازه هاي علوم دهم

 بهداشتی

 دانشـگاه علـوم

پزشـــــــکی و 

ــــــــدمات  خ

بهداشتی، درمانی 

 شهید بهشتی

20 
اردیبهشت 

96 
 پوستر

ژنتیکی محیط باقی مانده آنتی بیوتیک ها و آلودگی 

کننده مقاومت نسبت  زیست: مروري بر ژنهاي کد

 به گروههاي مختلف آنتی بیوتیکی در منابع محیطی

همایش ملـی مـدیریت  اولین

پسماند و فاضـلاب صـنعتی، 

 بیمارستانی و دارویی

ــران  ــگاه ته دانش

 کتابخانه مرکزي
آذر  18

1394 

 پوستر

بررسی آلودگی قارچی استخرهاي سرپوشیده شهر 

 93ایلام در زمستان 

هجــدهمین همــایش ملــی 

  بهداشت محیط

 دانشـگاه علـوم

 پزشکی شیراز
 1394آذر 

 پوستر

ارتقاء روش دفع زبالۀ روستاي بلوردي و شهرك 

 FOCUS-PDCA بیستون با استفاده از روش

هجــدهمین همــایش ملــی 

  بهداشت محیط

 دانشـگاه علـوم

 پزشکی شیراز
 1394آذر 

 پوستر

استحصال طلا از پسماندهاي الکتریکی امکان سنجی 

با استفاده از روش  ( e -waste ) و الکترونیکی

 هیدرومتالورژي

هجــدهمین همــایش ملــی 

  بهداشت محیط

 دانشـگاه علـوم

 پزشکی شیراز
 1394آذر 

 پوستر

بررسی حـذف ترکیبـات پـارابن در تصـفیه خانـه 

 فاضلاب شهري: یک مطالعه مروري

همایش ملی بهداشت  بیستمین

  محیط

 دانشـگاه علـوم

 یزدپزشکی 
 1396آذر 

 پوستر

حذف آنیلین از محلول آبی با استفاده از فرآیند ازن 

 زنی

همایش ملی بهداشت  بیستمین

  محیط

 دانشـگاه علـوم

 یزدپزشکی 
 1396آذر 

 پوستر

     

بررسی میزان انرژي مصرفی در ساختمان سبز 

تحقیقات بهداشتی در دانشکده بهداشت و انستیتو 

 راستاي بهینه سازي مصرف انرزي و توسعه پایدار

همایش ملی سوخت، انرژي و 

 محیط زیست

پژوهشگاه مـواد 

 وانرژي
 سخنرانی 9-7/3/87

 1386آلودگی صوتی شهر زنجان در سال 
دومین سمپوزیوم بین المللـی 

 محیط زیست

دانشگاه خواجـه 

 نصیر طوسی

29/10/88 

 1/11/88تا 
 سخنرانی

ارزیابی کیفیت میکروبی بستنی هاي سنتی تولیدي 

 1390در بستنی فروشیهاي شهر زنجان در سال 

دومین کنگره ملی پژوهشگران 

 ایمنی غذا

نهاد ریاست 

 پوستر 1392جمهوري اسلامی 
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 ایران

 مواد زاید جامد خانگی
دومین سمینار دانشجویی  

 علوم بهداشتی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 پوستر 1384

 کاربرد فناوري نانو در کنترل گرما و رطوبت

 

 

چهارمین همایش سالیانه علوم 

بهداشتی با محوریت 

نانوتکنولوژي در علوم 

 بهداشتی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 پوستر 31/2/87

 کاربرد نانوتکنولوژي در تصفیه آب

چهارمین همایش سالیانه علوم 

بهداشتی با محوریت 

نانوتکنولوژي در علوم 

 بهداشتی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 پوستر 31/2/87

نقش جاذبهاي گازي در کاهش آلودگی هواي 

 شهري ناشی از صنایع

دومین همایش ملی آلودگی 

 هوا

دانشگاه تربیت 

 مدرس
1385 

چاپ خلاصه 

 مقاله

بررسی اثرات زیست محیطی رادون به عنوان یک 

 منازل آلاینده متداول در داخل

دومین همایش ملی آلودگی 

 هوا

دانشگاه تربیت 

 مدرس
1385 

چاپ خلاصه 

 مقاله

 گاز گلخانه اي و اثرات آن
دومین همایش ملی آلودگی 

 هوا

دانشگاه تربیت 

 مدرس
1385 

چاپ خلاصه 

 مقاله

 جزیره حرارتی و پی آمدهاي آن
دومین همایش ملی آلودگی 

 هوا

دانشگاه تربیت 

 مدرس
1385 

 چاپ خلاصه

 مقاله

بررسی آلاینده هاي هواي ناشی از کاربرد اورانیوم 

 ضعیف شده و اثرات بهداشتی آن

دومین همایش ملی آلودگی 

 هوا

دانشگاه تربیت 

 مدرس
1385 

چاپ خلاصه 

 مقاله

 بحران دریاچه ارومیه و پیامدهاي زیست محیطی آن

برنامه دومین همایش ملی 

ریزي، حفاظت و حمایت از 

 توسعه پایدارمحیط زیست و 

شهید دانشگاه 

 بهشتی تهران
 پوستر 26/11/93

بررسی عملکرد هایدروکلاو بیمارستانی در جهت 

رفع نگرانی مراجعین و پرسنل شاغل در راستاي 

 1393تکریم ارباب رجوع در سال 

ارتقاء کیفیت  همایش ملی

بهبود "خدمات پرستاري 

 "تعامل با بیمار و جامعه

دانشگاه علوم 

 ارومیه پزشکی

12-14 

 93اسفند 

 

 پوستر

شناخت اصول ضروري بهداشت محیط براي ارتقاء 

 سلامت و ایمنی در خدمات پرستاري

ارتقاء کیفیت  همایش ملی

بهبود "خدمات پرستاري 

 "تعامل با بیمار و جامعه

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه
12-14 

 93اسفند 
 پوستر

مراقبت مقایسه شیوع عفونت بیمارستانی در بخش 

ویژه با سایر بخش هاي بیمارستان قمر بنی هاشم 

 خوي و عوامل موثر بر آن

ارتقاء کیفیت  همایش ملی

بهبود "خدمات پرستاري 

 "تعامل با بیمار و جامعه

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه
12-14 

 93اسفند 
 پوستر

 پوستر 14-12دانشگاه علوم ارتقاء کیفیت  همایش ملیبررسی میزان رعایت منشور حقوقی بیماران در 
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بهبود "خدمات پرستاري  بیمارستانهاي شهر خوي

 "تعامل با بیمار و جامعه

 93اسفند  پزشکی ارومیه

میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل 

   1390بیمارستانهاي شهرستان خوي سال 

ارتقاء کیفیت  همایش ملی

بهبود "خدمات پرستاري 

 "بیمار و جامعهتعامل با 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه
12-14 

 93اسفند 
 پوستر

     

 
 
 

 یعلم يتهایر فعالیسا
 

 یو خارج یداخل یعلمداوري مقالات و کتب ـ  الف

 يهمکار محل کتاب یا مقالهنام 

 معاونت پژوهشی علوم پزشکی ایلام کتاب اپیدمیولوژي محیطی

مقاله بررسی وضعیت شاخص هاي بهداشت محیط مدارس ابتدایی ناحیه یک ساري در 

  1387سال 

 مجله سلامت ومحیط

Contribution of quadratic residue diffusers to efficiency of tilted 
profile parallel highway noise barriers  

IJEHSE 
 

پژوهشی علوم پزشکی  یمجله علم 88-89لام در سال یشده در شهر ا يبطر يآبها ییایمیو ش یکروبیت میفیک یبررس

 ایلام

 لامیدانشکده بهداشت ا ط یگروه بهداشت مح يمورد از طرح ها 8ش از یب يداور

 ISI Journal of Environmentalداور مجله 
Chemical Engineering 

 

 

 

 )یو اجرائ ی، پژوهش یمختلف ( آموزش يـ شرکت در دوره ها ب

 خیتار يمحل برگزار نام دوره

 يو روشها یآموزش يهاین کارگاه استراتژیپانزدهم

 سیتدر
 29/3/85-31 تهران یمرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت علوم پزشک

 2/7/85 تهران یدانشگاه علوم پزشک )یک(سطح مقدماتیمنابع الکترون يکارگاه جستجو

 22/4/85 تهران یدانشگاه علوم پزشک )ی(سطح مقدمات Scientific Writingکارگاه 

 17/8/84-19 تهران یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یش ملین همایشرکت در هشتم
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 طیبهداشت مح یانجمن علم

 16/8/85-18 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یش ملین همایشرکت در نهم

 طیبهداشت مح یش ملین همایشرکت در دهم
 همدان یپزشکدانشگاه علوم 

 طیبهداشت مح یانجمن علم
10-8/8/86 

ل در مسائل ی: کاربرد سانوسیآموزش یجیکارگاه ترو

 یطیبهداشت مح
 یش ملین همایافام(همزمان با هشتمیمیک يشرکت داروساز

 ط)یبهداشت مح
18/8/84 

از عوامل خطر مرتبط  یمحاسبه بار ناش یکارگاه آموزش

 )یهوا(شاخص دال یبا آلودگ
 هوا و اثرات آن بر سلامت یآلودگ یش ملیهما نیاول

2-1/12/84 

 

 21/6/85 طیبهداشت مح یست انجمن علمیط زیقات محیمرکز تحق خزر يایسواحل در یطیست محیوم مشکلات زیسمپوز

ر مترقبه( خدمات یا و حوادث غیکنفرانس سلامت در بلا

 ا)یدر بلا یمارستانیش بیو پ یمارستانیب
 17/2/85 تهران یدانشگاه علوم پزشک

ت یریر مترقبه(مدیا و حوادث غیکنفرانس سلامت در بلا

 ا)یخطر مردم محور در بلا
 28/3/85 تهران یدانشگاه علوم پزشک

 Refrence Managerکروزه یکارگاه 
 تهران یدانشگاه علوم پزشک

 دانشگاه یمعاونت پژوهش
17/4/85 

 تهران یدانشکده بهداشت علوم پزشکمرکز توسعه آموزش  Power Pointیکارگاه آموزش
22-20/8/85 

 

کنترل و  يتهران: برنامه ها يهوا یکروزه آلودگیزگرد یم

 ش رویپ يچالش ها
ط  یبهداشت مح یتهران انجمن علم یدانشگاه علوم پزشک

 ستیط زیقات محیمرکز تحق
20/2/85 

ر یدر تهران و سا یصوت یآلودگ"کروزه یش یهما

 "ت هایمحدود کلانشهرها: چالش ها و
 30/8/85 ستیط زیقات محیتهران مرکز تحق یدانشگاه علوم پزشک

ه ازن در یکارگاه ضرورت حذف مواد مخرب لا

 یالزامات قانون يدر راستا یصنعت يواحدها
 15/12/85 ت مدرسیهوا دانشگاه ترب یآلودگ یش ملین همایدوم

 يستم هایهوا با استقرار س یت آلودگیریکارگاه مد

بر  یمنیو ا يست، بهداشت حرفه ایط زیمح تیریمد

 OHSAS18001و  ISO14001ياساس استانداردها

 16/12/85 ت مدرسیهوا دانشگاه ترب یآلودگ یش ملین همایدوم

ط یو مح یمنیستم بهداشت، ایس یکارگاه آموزش

 )HSEست(یز
 یی، دانشجویتهران معاونت فرهنگ یدانشگاه علوم پزشک

 دانشکده بهداشت 
27-26/2/86 

ت یریمد يدر خصوص چالش ها یشیزگرد هم اندیم

 یمارستانیب يپسماندها
ط یبهداشت مح یانجمن علم تهران یدانشگاه علوم پزشک

 ستیط زیقات محیمرکز تحق
22/3/86 

 24/11/87 مرکز آموزش مداوم لامیا یدانشگاه علوم پزشک یو عروق یقلب يهایماریب یبرنامه آموزش
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 2/11/87 ت امور پژوهشیریمد لامیا یدانشگاه علوم پزشک EndNoteکارگاه 

 3/11/87-4 ت امور پژوهشیریمد لامیا یدانشگاه علوم پزشک ک یستماتیکارگاه مرور س

کتابخانه  یکیبا منابع الکترون ییآشنا یکارگاه آموزش

 ران یا یتال پزشکیجید
 لامیا یدانشگاه علوم پزشک

 یآموزش پزشکمرکز مطالعات و توسعه 
7-6/4/88 

 یفیق کیروش تحق یکارگاه آموزش
 لامیا یدانشگاه علوم پزشک

 یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک
2/4/88 

 استاد مشاور یبرنامه آموزش
 لامیا یدانشگاه علوم پزشک

 یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک
21/8/88 

 يریادگییمهارتها یبرنامه آموزش
 لامیا یپزشکدانشگاه علوم 

 یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک
30-29/7/88 

 Training of Trainersکارگاه 
لام مرکز مطالعات و توسعه آموزش یا یدانشگاه علوم پزشک

 یپزشک
15-14/9/87 

 کیق سطح یت تحقیریروش و مد یکارگاه دانش افزائ
ه مرکز مطالعات و توسعه آموزش یاروم یدانشگاه علوم پزشک

 یپزشک
2/9/1392 

و  یآموزش يت هایفعال یابیارز یکارگاه دانش افزائ

 کیسطح  یپژوهش

ه مرکز مطالعات و توسعه آموزش یاروم یدانشگاه علوم پزشک

 یپزشک

 
9/9/1392 

سطح  یضوابط و مقررات دانشگاه یکارگاه دانش افزائ

 کی
ه مرکز مطالعات و توسعه آموزش یاروم یدانشگاه علوم پزشک

 یپزشک
30/9/1392 

 5/5/1392 يمقام معظم رهبر یندگیه نهاد نمایاروم یدانشگاه علوم پزشک )1( یت اسلامیم و تربیاصول تعل یکارگاه دانش افزائ

 20/5/1392 يمقام معظم رهبر یندگیه نهاد نمایاروم یدانشگاه علوم پزشک )2( یت اسلامیم و تربیاصول تعل یکارگاه دانش افزائ

 5/5/1392 يمقام معظم رهبر یندگیه نهاد نمایاروم یدانشگاه علوم پزشک )1اسلام ( یاسیشه سیاند یافزائکارگاه دانش 

 20/5/1392 يمقام معظم رهبر یندگیه نهاد نمایاروم یدانشگاه علوم پزشک )2اسلام ( یاسیشه سیاند یکارگاه دانش افزائ

بر شواهد (علوم  یمطالعات مبتن یبررس یکارگاه آموزش

 مختلف)
 10/4/92 يقات و فناوریه معاونت تحقیاروم یدانشگاه علوم پزشک

 يپارامتر يآزمون ها يک هایکار با گراف یکارگاه آموزش

 پرسشنامه ها  ییایو پا یی، روايرپارامتریو غ
 27/3/92-28 يقات و فناوریه معاونت تحقیاروم یدانشگاه علوم پزشک

 شرفتهیو پ یمقدمات یکارگاه آموزش

 Advances Skills for Making Powerpoint 
Presentations (1) 

 19/10/92 يقات و فناوریه معاونت تحقیاروم یدانشگاه علوم پزشک

 5/9/1392 يقات و فناوریه معاونت تحقیاروم یدانشگاه علوم پزشک              Scientific Writingیکارگاه آموزش

 5/10/1392 يمقام معظم رهبر یندگیه نهاد نمایاروم یدانشگاه علوم پزشک یفرهنگ یمهندس 
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 یسوابق اجرائ

ـ پست ها   یاجرائ يالف 

 مدت تیمکان فعال سمت

 5/1( 93مهر  تا 92ماه  ياز د يسلامت خو یمجتمع آموزش عال يط خویبهداشت مح یر گروه آموزشیمد
 سال)

 سال 1 لامیدانشکده بهداشت ا کارشناس پژوهش

 سال 2 لامیدانشکده بهداشت ا مسئول استاد مشاور

 سال 1 لامیدانشکده بهداشت ا ز کتابخانهیمسئول تجه

 سال 2 لامیدانشکده بهداشت ا در عرصه يکارآموز یو هماهنگ يزیمسئول برنامه ر

 92ماه  ياز د يسلامت خو یمجتمع آموزش عال و موتور تلمبه  ی، لوله کشیمسئول کارگاه نقشه کش

 

ـ عضو  یت در انجمن ها و مجامع صنفیب 

 تیمدت فعال تیمحل فعال ينوع همکار نام مجمع

 سال 9 دانشکده بهداشت تهران عضو طیبهداشت مح یانجمن علم

ت یریارتقاء مد يش راهکارهایهما
 ر مترقبهیبحران در حوادث و سوانح غ

 سال 1 دانشکده بهداشت زنجان ییته اجرایعضو کم

 شش ماه دانشکده بهداشت تهران شیرخانه همایعضو دب طیبهداشت مح یش ملین همایهشتم

 شش ماه ط پاكیست محیموسسه ز ییته اجرایعضو کم هوا یآلودگ یش ملین همایاول

 سال 1 يسلامت خو یمجتمع آموزش عال یته علمیعضو کم مار و جامعهیش بهبود تعامل با بیهما

 
 
 

ـ عضو  ایلامیدانشگاه علوم پزشک يشوراهاته ها و یت در کمیج 

 تیمدت فعال ا شورایته یبا کم ينوع همکار ا شورایته ینام کم

 تاکنون 91ماه  ياز د یعضو اصل يسلامت خو یمجتمع آموزش عال یآموزش يشورا

 تاکنون 91ماه  ياز د یعضو اصل يسلامت خو یمجتمع آموزش عال یپژوهش يشورا

 تاکنون 91ماه  ياز د یعضو اصل يسلامت خو یمجتمع آموزش عال یابیته ارزیعضو کم

 تاکنون 91ماه  ياز د یعضو اصل يسلامت خو یته امتحانات مجتمع آموزش عالیعضو کم

 سال 5/1 یعضو اصل لامیدانشکده بهداشت ا یپژوهش يشورا

 سال 5/1 یعضو اصل لامیته امتحانات دانشکده بهداشت ایکم
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 سال 1 یعضو اصل دانشگاه یقاتیتحق يطرح ها یته مالیکم

 
 

 کسب شده يجوایز و رتبه ها

 

 محل  از کسب شدهیامت

 1384ارشد سال  یکنکور کارشناس رتبه دوم 

 1384دوره ارشد سال  يها ين ورودیدر ب شاگرد اول کلاس 

 تهران یدانشگاه علوم پزشک درخشان يعضو مرکز رشد استعدادها

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  استعدادهاي درخشانعضو مرکز رشد 

 1381در بین ورودي هاي دوره کارشناسی سال  شاگرد سوم کلاس

 1393سال دکتري  در بین ورودي هاي دوره شاگرد اول کلاس 

 )90آزمون زبان وزارت علوم (آذر ماه  MSRTآزمون  52نمره 

 )93ماه  آزمون زبان وزارت علوم (خرداد MSRTآزمون  50نمره 

 (عدم قبولی)1391دکتري نیمه متمرکز سال  رتبه پنجم 

 (عدم ثبت نام ) 91-92دکتري وزارت بهداشت سال  قبولی

 (ثبت نام ) 93-94دکتري وزارت بهداشت سال  قبولی

 
 
 
 
 

 » ک الفرجیاللهم عجل لول«

 با سپاس فراوان از محبتتان
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