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1 Evaluation of modeling sulfur dioxide 

dispersion in Ahvaz City, Southwest 

Iran: A time-series study 

International Institute of Chemical, 

Biological & Environmental 

Engineering 

2015 - UAE 

اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای  کاربرد فناوری بیوتکنولوژی در تصفیه اب و فاضالب 2

 نوین

 87مهر  -گرگان

بررسی میزان الودگی صوتی در بخشهای مختلف  3

 1386 -بیمارستانهای شهر کرمانشاه 

آبان  -زاهدان  یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

87 

حذف رنگ از فاضالب کارخانه نساجی یزد باف شهر  4

یزد توسط فرایند 

 الکتروشیمیایی)الکتروکوآگوالسیون(

آبان  -زاهدان  یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

87 

بررسی کارایی فیلتر سنگی با بستر سنگ اتشفشان در  5

حذف مواد مغذی از پساب خروجی تصفیه خانه 

 فاضالب خوی

آبان  -کرمان  مایش ملی بهداشت محیطسیزدهمین ه

89 

جلوگیری از بیابانزایی منطقه ای و فرا منطقه ای با  6

 رویکرد مدیریت مناسب دریاچه ارومیه

همایش ملی مقابله با بیایانزایی و توسعه پایدار 

 تاالبهای کویری ایران

شهریور  -اراك 

90 

ی تعیین میزان فلوئور منابع آب آشامیدنی و شبکه ها 7

 توزیع اب شهرهای شمال استان آذربایجانغربی

 90آبان  –یزد  چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

 90آذر  –تهران  پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیستبررسی کیفیت میکروبیولوژیکی پساب خروجی از  8



 الگون هوادهی جهت استفاده مجدد در کشاورزی

اری در شبکه بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذ 9

 توزیع آب شهری: مطالعه موردی در شهرستان خوی

 92مهر  –تبریز  شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

-SnO2ساخت الکترود تیتانیوم با پوشش کاتالیستی  10

Sb2O3 کاربرد آن برای اکسیداسیون الکتروشیمیایی 

آلوده های آب در کلیندامایسین بیوتیک آنتی  

 92مهر  –تبریز  ی بهداشت محیطشانزدهمین همایش مل

 

  

 

 

 

 ارائه مقاله در كنگره و همایش های ملی و بین المللی:

 سال ارائه نام کنگره و همایش موضوع مقاله ردیف

11 
 

 تاثیر زابل و در شهرستان( AQI) هوا کیفیت شاخص تعیین

 شاخص این روی بر سیستان بادهای صدوبیست روزه

مهر  –تبریز  ت محیطشانزدهمین همایش ملی بهداش

92 

کارائی فیلتر در ارتقاء کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه  12

 فاضالب به روش الگون هوادهی جهت استفاده مجدد

 94 -تهران  همایش ملی و بین المللی محیط زیست

 94 -تهران  همایش ملی و بین المللی محیط زیست بحران دریاچه ارومیه و پیامدهای زیست محیطی آن 13

جریان های شدید  هوا و تاثیر آن بر شاخص کیفیت هوا  14

AQI  با تکیه برPM10 

 94 -تهران  همایش ملی و بین المللی محیط زیست

شناخت اصول ضروری بهداشت محیط برای ارتقاء سالمت و  15

 ایمنی در خدمات پرستاری

  همایش ملی ارتقاء کیفیت پرستاری

از دیدگاه پرستاران شاغل  میزان رعایت حقوق بیمار 16

 1390بیمارستان های شهرستان خوی سال 

  همایش ملی ارتقاء کیفیت پرستاری

باقی مانده آنتی بیوتیک ها و آلودگی ژنتیکی محیط زیست:  17

 مروری بر ژنهای کد کننده مقاومت نسبت به 

 94 -تهران  همایش ملی مدیریت پسماند



از پساب  TSS, COD, BODبررسی حذف پارامترهای  18

 سیستم های الگون هوادهی با استفاده از فیلتر سنگی

 93 -تهران  کنفرانس بین المللی یافته های نوین

 با بیستون شهرك و بلوردی روستای زباله دفع روش ارتقاء 19

 FOCUS-PDCA روش از استفاده

 94 -شیراز  هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

و شیمیایی ترکیبات موجود در  آنالیز خصوصیات فیزیکی 20

 هوای شهر اهواز (dust fall particles)ذرات باریده شده

 94 –شیراز  هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

عروقی تحت  -تعداد موارد مرگ ناشی از بیماریهای قلبی  21

 میکرون در شهر اهواز 10تاثیر ذرات معلق کمتر از 

 94 –از شیر هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

 

 شركت در كنگره و همایشهای ملی:

 محل و سال برگزاری نام كنگره و همایش ملی ردیف

 86آبان  –همدان  دهمین همایش ملی بهداشت محیط 1

  87آبان  -زاهدان  یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط 2

 90شهریور  -اك ار همایش ملی مقابله با بیایانزایی و توسعه پایدار تاالبهای کویری ایران 3

 90آبان  –یزد  چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط 4

 90آذر  –تهران  پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست 5

 92مهر  –تبریز  شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط 6

 93 –تهران  همایش بین المللی محیط زیست 7

 94 –شیراز  هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط 8

 

 بق آموزشی:سوا

 دروس نظری و عملی تدریس شده دروس نظری و عملی تدریس شده

 تصفیه فاضالب شهری

 تصفیه فاضالب صنعتی

 مکانیک سیاالت

 میکروبیولوژی محیط

 آلودگی هوا

 بهداشت مواد غذایی



 سیستم های انتقال و توزیع آب

 سیستم های جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی

 هیدرولیک

 مواد زائد جامد شهری و صنعتی

 شیمی محیط

 گندزداهای محیط

 اشت محیط در شرایط اضطراریمدیریت بهد

 اصول بهداشت محیط

 تصفیه آب

 اصول هیدرولیک

 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

 آشنایی با پرتوها و پرتوزاها

 دفع فاضالب در اجتماعات کوچک

 کلیات بهداشت حرفه ای

 اصول تصفیه و بهسازی منابع آب

 شت مسکن و اماکن عمومیبهدا

 نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی

 اصول مدیریت خدمات بهداشتی

 کارآموزی در عرصه

 اصول مدیریت خدمات بهداشتی

 

 


