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تجربيات و مهارت ها
 )1شركت مهندسي مشاور فرپاك ،از سال  5128-5124به عنوان كارشناس طراحي فرايند .مسئوليت :طراحي سيستم انتقال
وتوزيع آب روستاهاي سيستان و بلوچستان
 )2دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ،دانشكده بهداشت ، 5159 -5156 ،عضو هيئت علمي
 )3دانشگاه علوم پزشكي زنجان ،دانشكده بهداشت ،5156-5151 ،عضو هيئت علمي
 )4راه اندازي رشته مهندسی بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و زنجان
 )5تجهيز آزمايشگاههاي بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و زنجان
 )6دانشگاه علوم پزشكي ايران ،دانشكده بهداشت ،از سال  5151تا كنون ،عضو هيئت علمي
 )7همکاری در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد( )MScرشته مهندسی بهداشت محيط
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 )8همکاری در راه اندازی دوره دکتری( )PhDرشته مهندسی بهداشت محيط
 )9همکاری در راه اندازی دوره ) )MPHبهداشت محيط وسالمت شهری
 )11مدير گروه مهندسی بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ايران ،از سال  5181تا.5184
 )11معاون دانشجويی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  5184تا .5146
 )12مدير گروه مهندسی بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ايران از سال .5146

فعاليتهاي آموزشي
-5تدريس دروس مربوط به آب ،فاضالب و آلودگي هوا براي دوره هاي كارشناسي رشته بهداشت محيط در دانشگاههاي
زنجان ،شهركرد وايران
-6تدريس دروس طراحی تصفيه خانه فاضالب ،زبان تخصصی ،مديريت فاضالب صنعتی برای دوره های کارشناسی
ارشد مهندسی بهداشت محيط درگروه مهندسی بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ايران
 -1استادراهنمای پايان نامه ،پروژه و کارآموزی برای دوره های کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط درگروه
مهندسی بهداشت محيط دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی ايران
 -9تدريس دروس ميکروبيولوژی پيشرفته ،مديريت مواد زائد خطرناک ،روش های نوين تصفيه فاضالب برای دوره های
 PhDمهندسی بهداشت محيط در درگروه مهندسی بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ايران

فعاليتهاي تحقيقاتي
)5

كسب رتبه سوم در گروه علوم بهداشتي از جشنواره رازي

)6

معرفي به عنوان پژوهشگر نمونه در دانشگاه علوم پزشكي ايران

)1

بررسي تصفيه خانه فاضالب شهرك اكباتان با تأ كيد بر فيلتراسيون پساب

)1

بررسی آلودگی ناشی ازموادزائد جامد و فاضالب صنعتی کارخانه سرب و روی زنجان( تاثير آن روی منابع آب های
سطحی و زيرزمينی(کار گروهی)5151 ،

)1

تعيين آلودگی هوای ناشی از کارخانجات سرب و روی زنجان (کمی و کيفی) (کار گروهی)5151 ،

)6

تعيين فاكتور انتشار در كارخانه روي زنجان ( كار گروهي) .5154 ،

)5

ارزيابي اثرات توسعه كارخانه روي زنجان بر محيط زيست ( كار گروهي).5154 ،

)8

اصالح تصفيه خانه فاضالب كارخانه نساجي گردبافت ابهر()5158

)4

طراحي تصفيه خانه فاضالب كارخانه نساجي رازي ( كار گروهي).5158 ،

 )59كاربرد غشاء جهت حذف مواد رنگزا از فاضالب صنايع نساجي ايران.5181 ،
 )55ارزيابي فرايند پودر كربن فعال -لجن فعال در حذف مواد رنگزاي نساجي.5181 ،
 )56استفاده از فناوری اسمز معکوس جهت حذف آرسنيک از آب آشاميدنی.5181 ،
 )51بررسی بيماری های قلبی -ريوی مرتبط با آلودگی هوا در مناطق شهری و روستايی استان تهران و چهارمحال
بختياری -کارفرما :وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی.5181 ،
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 )51ارزيابی کيفيت آب سد مخزنی ايالم ،شناخت منابع آلوده کننده و رفتارسنجی آالينده ها.5181 ،
 )51استفاده از فن آوری اسمز معکوس جهت حذف کروم از پساب صنايع آبکاری.5181 ،
 )56شوره زدايي شيميايي از آب هاي زيرزميني توسط اسيد سولفاميك و روي.5181 ،
 )55بررسی عملکرد راکتور( FBASHراکتور لجن فعال مخلوط لجن فعال با بستر ثابت) در حذف پلی اتيلن
گليکول.5186،
 )58مقايسه فنی واقتصادی تاثيرلجن فعال خشک شده وجلبک سارگوسوم در حذف کروم از محيط های آبی.5186 ،
 )54توسعه فناوری اسمز معکوس برای حذف آنتی بيوتيک ها ازپساب صنايع دارويی.5185 ،
 )69بررسي كارآيي فرايند الكتروشيميايي جهت حذف ماده رنگزاي راكتيو از محيط آبي.5185،
 )65ارزيابي عملكرد تصفيه خانه هاي فاضالب بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ايران.5188 ،
 )66ارزيابی کارايی سيستم ممبران بيوراکتور (راكتور زيستي غشايي )در تصفيه فاضالبهای صنعتي دارای  CODباال،
.5188
 )61غير فعال سازی باکتری های اشرشياکلی وانتروکوکوس فکاليس با استفاده از امواج مافوق صوت
(اولتراسونيک).5188،
 )61بررسی حذف ترکيبات  BTXبا استفاده از نانو ذرات آهن صفر و اکسيد مس نشانده شده بر روی کلينوپتيلوليت
اصالح شده ايرانی
 )61بررسی کارايی فرايند تلفيقی اکسيداسيون فنتون و تصفيه بيولوژيکی در حذف رنگ آزو Remozol Black B
()RB-Bاز فاضالب مصنوعی.5184 ،
 )62بررسی کارآيی ترکيب فرآيندهای تجزيه فتوکاتاليستی – شيميايی رنگ راکتيو ( ) RR45با استفاده از فرآيندهای
 UV\H2O2\ZnOدر فاضالب سنتتيک.5184 ،
 )65مدل سازي سينتيكي حذف مواد آلي از فاضالب شهري در سيستم تصفيه به روش نيزارمصنوعي.5184 ،
 )68نيتريفيکاسيون /دنيتريفيکاسيون همزمان در يک راکتور تک مخزنی با سلکتور انوکسيک و برگشت جريان.5184 ،
 )64بررسی فن آوري غشای نانوفيلتراسيون جهت حذف سرب از پساب سنتتيک.5184 ،
 )19بررسی کارايی نانوفيلتراسيون ( )NF90درحذف کادميوم از فاضالب سنتتيک .5184 ،
 )15بررسی مقايسه ای کارايی فرايندهای بيوجذب و جذب سطحی در حذف ترکيبات فنلی از محلول های آبی.5149 ،
 )16حذف همزمان نوترينت توسط راکتور تک مخزنی با سلکتور انوکسيک و برگشت جريان.5149 ،
 )11بررسی ميزان فلزات سنگين (سرب،روی وکادميوم) در آب شرب روستاهای مجاور منطقه صنعتی معدنی انگوران
(سرب و روي انگوران در سال  -49ارزيابی حذف فلزات سنگين موجود به روش اسمز معکوس خانگی.5149 ،
 )11بررسی کيفيت منابع آب شرب شهرستان بويين زهرا با استفاده از روش .5149 ،GWQI
 )11بررسی مقايسه ای کارايی فرايندهای بيوجذب و جذب سطحی در حذف ترکيبات فنلی از محلول های آبی .5149
 )16بررسی فرآيند نانو فتوکاتاليستی نانوذرات اکسيدروی وپرتوفرابنفش درحذف بنزن ازهوای آلوده سنتتيک .5149
 )15کاربرد فرآيند نانو فتو کاتاليستی نانو ذرات روی ،دی اکسيدتيتانيوم وپرتو فرابنفش در حذف ترکيبات  BTEXاز
هوای آلوده سنتتيک.5149 ،
 )18بررسی عملکرد ازن زنی کاتاليزوری هتروژنيکی با كاتاليست نانوذرات  Fe3O4تثبيت شده روی بسترکربن فعال در
حذف فنل از پساب سنتتيک.5149 ،
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 )14بررسی کارايی فرايند الکترو شيميايی در حذف آنتی بيوتيک کليندامايسين از فاضالب سنتتيک با استفاده از آند تيتانيوم
با پوشش دی اکسيد تيتانيوم و دی اکسيد سيليکون (.5145،)Ti/TiO2-SiO2
 )19ارزيابی مقايسه ای عملکرد و نحوه مصرف انرژی در سيستم های تصفيه فاضالب شهری استان آذربايجان غربی،
.5145
 )15تعيين كارايي فرآيند تلفيقی نانوذرات اكسيد آهن صفر در حضور پراکسيد هيدروژن و امواج اولتراسونيک در حذف
آنتی بيوتيک تينيدازول از محيط های مائی.5145 ،
 )16کاربرد بيدهای شيشه ای اصالح شده با پوشش ليگاندهای گروه سولفونه جهت حذف فلزات سنگين (کادميوم وسرب )
از محلول های آبی.5145 ،
 )11ارزيابی کارايی فرايند الکترواکسيداسيون غشايی با استفاده از الکترود تيتانيوم با پوشش های کاتاليستی ،SnO2-Sb
 IrO2و  IrO2-SnO2-Sbدر تصفيه تکميلی پساب تصفيه خانه های فاضالب صنعت دباغی.5146 ،
 )11بررسی کارايی آنزيم لکاز آزاد و تثبيت شده روی نانو سيليکای متخلخل در حذف آنتی بيوتيک های سولفاناميدی
سولفاتيازول و سولفامتوکسازول از محلولهای آبی.5146 ،
 )11ارزيابی کارايی فرايند بيوراكتور با بستر متحرك( )MBBRدر حذف دي اتيل فتاالت( )DEPو دي آليل
فتاالت( )DAPاز فاضالب سنتتيک.5146 ،
 )16تاثير نانو ذره مگنتيک اصالح شده با 2 ،5دی آمينو هگزان در کارايی حذف کروم  2ظرفيتی و نيکل ازمحلول های
آبی.5146 ،
 )15پايش حضور استرهای پاراهيدروکسی بنزوييک اسيد (مواد ضد ميکروب و نگهدارنده) در تصفيه خانه های فاضالب
شهر تهران و ارزيابی عملکرد روش های مختلف تصفيه در حذف اين ترکيبات .5146 ،
 : )18ارزيابی کارايی فرآيند راکتور بافل دار بی هوازی در حذف دی اتيل فتاالت ) (DEPاز فاضالب سنتتيک.5146 ،
 )14ارزيابی تصفيه لجن فاضالب شهری آلوده به  PAHsبا استفاده از اکسيداسيون پيشرفته (پراکسيد هيدروژن و سديم
پرسولفات) .1392 ،
 )19بررسی مقايسه ای شاخص بهداشت کيفيت هوا ( )AQHIبا شاخص کيفيت هوا ( )AQIو ارتباط آن ها با ميزان
مرگ و مير و بيماری ها در هفت شهر صنعتی ايران در سال.5146 ،49
 )15ارزيابي عملكرد بيوراكتور غشايي مستغرق ( )MBRدر تصفيه فاضالب صنعتي در مقياس كامل(مطالعات موردي
شهرك صنعتي سمنان ،تحت بررسی
)16

كتاب و مقاالت منتشرشده
)1

غالمي ميترا ،محمدي حامد ،ميكروبيولوژي آب و فاضالب ،انتشارات حيان.5154 ،

)6
5181

غالمی ميترا ،سبزعلی احمد ،خدادادی علی ،ميکروبيولوژی فرايندهای تصفيه فاضالب ،انتشارات پيام خجسته،

عوض پور مويد ،غالمي ميتررا ،محمددي حامدد ،جدوادي زهدره ،بررسري منراب آالننرده حروزه آبرنرس سرد ميسنري انرال ،
)1
مجله دانشگاه علوم پزشکی ايالم ،دوره  ،51شماره سوم.5189 ،
غالمي ميترا ،محمدي حامد ،مير حسيني حامد ،عامري احمدد ،جدوادي زهدره ،ارزنرابي فراننرد درودر كرربا فعرا  -لجرا
)1
فعرررا در حرررد مرررواد رنيرررساي ن رررا ي ،مجلددده دانشدددگاه علدددوم پزشدددكي زنجدددان ،دوره ،51شدددماره ي ،65زمسدددتان ،5186
صفحات.59-14
غالمي ميترا ،محمدي حامد ، ،عامري احمد ،رحيمي مرتضي ،استفاده از فا آوري اسمس معكوس ( )ROهت حرد
)1
كرو از د اب صنان آبكاري ،مجله دانشگاه علوم پزشكي كردستان ،دوره  :81 -545،51بهار .5185
)2
حد

غالمی ميترا ،ناصری سيمين ،ميرزايی رويا ،شمس خرم آبادی قدرت اله ،توسرع فنراورغ غشراهاغ صاف رازغ هرت
رنيساغ راکتيو از فاضالب صنان ن ا ی ،مجله دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،دوره يازدهم ،شماره  ،6تابستان.88
4

روانددي پددور معصددومه ،غالمددي ميتددرا ،رشدديدي جددواد ،عددامري احمددد ،بررسرري وضررعيت د ررماند امررد نارنررا صررنان
)5
شهرستان دشت تان از نقا نظرزن ت محياي با بهرره ييرري از سي رتط ااال رات يرافيراني(.، (GISفصدلنامه سدالمت کدار
ايران ،دوره پنجم ،شماره 1و ،1پاييز و زمستان .5185
)8
حد

دالوند آرش ،غالمی ميترا ،جنيدی جعفری احمدد ،محمدودی نيداز محمدد  ،بررسری کرارانی فراننرد انعقراد شريميانی هرت
رنيساغ راکتيو قرمس  ،198فصلنامه علوم و فناوری رنگ ،سال سوم ،جلد ،1شماره ،6تابستان .5188

فرزادکيا مهدی ،رضايی کالنتری روشنک ،موسوی سيد غالمرضا ،جرفی سهند ،غالمدی ميتدرا ،مقان ر کرارانی لجرا
)4
فعررا داراغ ب ررتر ابررت و لجررا فعررا متعررار در تصررفي د رراب هرراغ صررنعتی آلرروده ب ر درررودي ا ي ي ررو  ،فصددلنامه علددوم و
تکنولوژی محيط زيست ،دوره يازدهم ،شماره ،6تابستان .5188
 )59دهقان کنگ زيتون علی اکبر ،غالمی ميتدرا ،فرزادکيدا مهددی ،جدوادی زهدره ،موبددی ايدرج ،ارزنرابی م ررد تصرفي
نان ر هرراغ فاضررالب بيمارسررتانهاغ دانشررياه ررو دسش ر ی انررران ،فصددلنامه سددالمت کددار ايددران ،دوره ،6شددماره ،1زمسددتان
.5188
بهمنی پگاه ،رضايی کالنتری روشنک ،غالمی ميترا ،جنيدی جعفری احمد ،جدوادی زهدره ،بررسری توانرانی براکترغ
)55
هرراغ داسررازغ شررده از لجررا فعررا در حررد مرراده رنيررساغ رنمررازو بررال Bاز فاضررالب ،مجلدده سددالمت و محدديط ،دوره،1
شماره ،1صفحات ،184-148زمستان .5184
 )56غالمی ميترا ،ميرزايی رويا ،محمدی حامدد ،بررسري كرارآني تروا فراننرد سرتتي تانر و اليرون هروادهي برراي تصرفي
شيراب حاصل از محل هاي زبال شهرستان كرج ،مجله دانشدگاه علدوم پزشدكي زنجدان ،دوره ،54شدماره  ،59صدفحات -569
 ،598بهار.5149
 )51رسددتمی روح ا ،..جنيدددی جعفددری احمددد ،رضددايی کالنتددری روشددنک ،غالمددی ميتددرا ،اسددرافيلی علددی ،بررسرری حررد
) Benzene-toluene-xylene (BTXاز رنان هواغ آلوده با استفاده از في ترر ترکيیری نرانوتزات آهرا صرفر و اک ريد مر
در ب تر ک ينودتي وليت اصالح شده انرانی ،مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره چهاردهم ،ويدژه نامده  ،5صدفحات ،61-64
زمستان .5149
 )51غالمی ميترا ،سبزعلی احمد ،دهقانی فرد عماد ،ميرزايی رويا ،مطلبدی داوود ،مقان ر م ررد فراننردهاغ بيوراکترور
غشانی م تيرق و لجرا فعرا هروادهی ي رترده در تصرفي فاضرالب قروغ ،مجلده سدالمت و محديط ،دوره چهدارم ،شدماره سدوم،
صفحات  ،622-611پاييز .5149
 )51غالمی ميترا ،دهقانی فرد عماد ،ضرغام پور زهره ،ميرزايی رويدا ،دهقدان نيدری محسدن ،کرارانی فراننرد فراصروت در
حد باکترغ هاغ شانص مدفو ی اشرشياک ی وانتروکوکروس ف رالي از آب آشراميدنی ،مجلده دانشدگاه علدوم پزشدکی بابدل،
دوره چهارم ،ويژه نامه  ،5صفحات  ،15-11-زمستان.5149
 )56غالمی حميد ،غالمی ميترا ،قليزاده عبدالمجيد ،رستگار ايوب ،قاب يرت کرربا دوسرت درتقرا در حرد رنيرساغ م رتقيط
مشررر ی  22از محررريب آبررری ،مجلددده دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی خراسدددان شدددمالی ،دوره چهدددارم ،شدددماره اول ،صدددفحات ،11-11
بهار.5145
 )55کرمانی مجيد ،غالمی ميترا ،قليزاده عبدالمجيد ،فرزادکيا مهدی ،اسرافيلی علی ،بررسی کارانی ناک رتر سریوس بررن
در حررد ترکيیررات فن رری از مح ررو هرراغ آبرریت ماالعررات تعرراد وسررينتتي  ،مجلدده سددالمت و محدديط ،دوره پددنجم ،شددماره اول،
صفحات  ،595-569بهار.5145
 )58رسدددتمی روح ا ،..جنيددددی جعفدددری احمدددد ،رضدددايی کالنتدددری روشدددنک ،غالمدددی ميتدددرا ،بررسررری کرررارانی ز وليرررت
ک ينودتي وليررت اصررالح شررده و ک ينودتي وليررت اصررالح شررده حراوغ نررانوترات اک رريدم در حررد ترکيیررات BTXاز هرروا ،مجلدده
سالمت و محيط ،دوره پنجم ،شماره اول ،صفحات  ،5-8بهار.5145
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 )54بديعی نژاد احمد ،غالمی ميترا ،جنيدی جعفری احمد ،عامری احمد ،بررسی وامل مرو ر برر غ ظرت نيتررات در منراب
آب شرب زنرزمينی شيراز با استفاده از سي تط ااال ات يرافيانی ( ،)GISمجله طلوع بهداشت يدزد ،سدال  ،55شدماره دوم،
صفحات ،15-16تابستان.5145
 )69پرسددتار سددعيد ،ناصددری سدديمين ،محددوی اميرحسددين ،غالمددی ميتددرا ،جددوادی اميرحسددين ،همتددی برجددی سددعيده ،احيرراغ
فتوکاتالي تی نيترات از محيب آبی با اسرتفاده از فراننرد  TiO2/UVآالنر شرده برا نقرره ،مجلده سدالمت ومحديط ،دوره پدنجم،
شماره سوم ،صفحات  ،5-56پاييز.5145
 )65قليزاده عبدالمجيد ،کرمدانی مجيدد ،غالمدی ميتدرا ،فرزادکيدا مهددی ،بررسری مقان ر اغ م ررد حرد 2ک روفنرل و 4
ک روفنل توسب کربا فعا يرانول و ناک تر سیوس برن  ،مجله طلوع بهداشدت يدزد ،سدال يدازدهم ،شدماره  ،1صدفحات -58
 ،66پاييز.5145
 )66دهقانی سميه ،جنيدی جعفری احمد ،فرزادکيا مهدی ،غالمی ميترا ،بررسی کارانی فرآنند اک يداسيون ديشرفت فنتون
در کاه آنتی بيوتي سولفادنازنا از محيب آبی ،مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک ،دوره  ,51شماره  ، 5آذر . 5145
 )61افشاری اختر ،غالمی ميترا ،حق وردی طاهره  ،حاج باقری شادی ،بررسی وامل مو ر بر آلوديی بر شرت سرر،
در بيا دان آموزان دنتر مدارس ابتدانی ار اع داده شده بر مرکرس بهداشرت شهرسرتان ربراا کررنط سرا تحصري ی ،87-88
مجله طلوع بهداشت يزد ،دوره  ,56شماره  ،5بهار .5146
 )61رحمانی زهرا ،غالمی ميترا ،بررسی کمی و کيفی فاضالب صنان ن ا ی واق در مناق  21تهران بسرگ و مقان ر
د رراب آن بررا اسررتانداردهاغ سررازمان حفا ررت محرريب زن ررت در سررا  ،1389دوماهنامدده مجلدده سددالمت کددار ايددران ،دوره ،59
شماره.5146 ،9 ،
 )61حسن پور مالک ،جنيدی جعفری احمد ،غالمی ميترا ،فرزادکيا مهدی ،بررسي امكان بازنابي و تیدنل لجا اسيدي ب
قير در صنان تصفي مجدد روغا موتور مصر شده ،مجله بهداشت در عرصه ،دوره اول ،شماره.5146 ،6
 )66رحمانی زهرا ،غالمی ميترا ،جنيدی جعفری احمد ،محمودی نياز محمد ،مقان فناورغ اک يداسيون ديشرفت
( )UV/H2O2در حد رنيساغ  RR120و BV16از فاضالب صنان ن ا ی ،فصلنامه علمی -پژوهشی طلوع بهداشت يزد،
سال ،56دوره.5146 ،1
رحمانی زهرا ،غالمی ميترا ،خوشنويس زاده احمد ،رضايی کالنتری روشنک ،بررسی کيفيت مناب آب شرب
)72
شهرستان بو يا زهرا با استفاده از روش  ،GWQIنشریه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز ،دوره  ،2شماره.2332،3
 )68سعدانی محسن ،غالمی ميترا ،غديری سيدکمال ،شجاع اسماعيل ،ابويی مهريزی احسان ،بررسی انسوتر و سينتي
دب سرب و کادميط از شيراب زبال توسب اتب هاغ ایيعی ،مجله تحقيقات نظام سالمت ،سال نهم ،شماره  ،59دی .46
 )64محدثدده شددهمرادی ،ميتددرا غالمددی ،مددريم مهددايی ،احسددان ابددويی مهريددزی ،رضددا قربددان ور ،بررسرری حررد مرروادآلی و
نوترننت ها در سي تط تصفي فاضالب ب روش لجا فعا ت ماالع موردغ شهر بجنورد ،مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسدان
شمالی ،دوره پنجم ،وي ه نامه کميته تحقيقات دانشجويی ،صفحات .5146 ،411-465
ناصحی نيا حميدرضا ،غالمی ميترا ،بررسی کمی و کيفی د
)03
دوماهنام سالمت کار انران( ،پذيرفته شده).

ماندهاغ نارنا

صنان شهرستان داميان،

حسن پور مالک ،غالمی ميترا  ،جنيدی جعفری احمد ،فرزادکيا مهدی ،تح يل و مقان
)03
روان ارهاغ مصر شده در هان( ،پذيرفته شده).
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فناورغ هاغ احيا و

 کارانی روش ساح داسر در بهينر سرازغ، علی آذری، علی اسرافيلی، مهدی فرزادکيا، ميترا غالمی،) زهرا ترکشوند32
 مجلده علمدی،فرآنند حد م از مح و هاغ آبی با اسرتفاده از بيردهاغ شيشر اغ اصرالح شرده در نر سرتون برا ب رتر ابرت
 پذيرفته شده،پژوهشی سالمت و بهداشت اردبيل
عقابسعلابیوا عاسع ع

 ارزیابی عملکرارمعلیی ا عیارع ابی،  میتورا غالمو، رامین نبی زاده نوودهی، مهدی فرزادکیا،) بداقی صیاد33
عفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، کبرای عا رژسعمرعیصفی عیب عقبسع هرسعاویبنعآذریبیجبنعغری

 ارزیبی عقبیکیتعاطلی بنعیبزمق عیصفی عیب عقبسع اهرسع،  میترا غالم، رامین نبی زاده نودهی، مهدی فرزادکیا،) بداقی صیاد33
 مجله آب و فاضالب، اویبنعآذریبیجبنعغری
ع
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سدومين همدايش كشدوري بهداشدت محديط ،كراربرد روش ADMIهرت انردازه ييرري ميرسان رنرأ در ب و فاضرالب ،
)8
کرمان 55-56،آبان .5185

هفتمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران ،توسع فناورغ هاغ صاف ازغ هت حد مواد رنيرساغ راکتيرو از فاضرالب
)4
صنان ن ا ی ،تهران -دانشگاه تهران -دانشکده فنی ،ميترا غالمی ،سيمين ناصری ،محمدرضا عليزاده فرد.

 )59هفتمين همايش كشوري بهداشت محيط ،تا ير دما و سر ت يراز ورودغ و برار يردارغ براالغ امردات ورودغ در افرت
فشار در سي ونها ،شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد ،شهريور .5181
راه ارها واستانداردهاغ

 )55دومين کتفرانس بين المللی بهداشت ،درمان و مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه ،مقان
تاميا آب در شرانب اضارارغ با نياهی ب وضعيت آبرسانی در بط د از زلسل  ،مرکز همايشهای رازی ،آذر.81
تان

 )56سومين همايش ملی مديريت پسماندو جايگاه آن در برنامه ريزی شهری ،بررسی کارانی توا ستتي
براغ تصفي شيراب حاصل از محل هاغ زبال شهرستان کرج ،تهران ،دانشگاه تهران ،کتابخانه مرکزی ،ارديبهشت .81
 )51دوازدهمددين همددايش بهداشددت محدديط ،بررسرری حررد
پزشکی شهيد بهشتی56 ،تا  51آبان .5188

رنررأ آزو از فاضررالب سررنتتي

و اليون هوادهی

ب ر روش زن ررتی ،دانشددگاه علددوم

 )51دوازدهمين همايش بهداشت محيط ،بررسی کارانی فرانند ال تروکوايوالسيون هت حد
از فاضالب ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی56 ،تا  51آبان 5188

رنيساغ راکتيو قرمس 198

 )51اولين همايش ملی سالمت شهری ،ديامدهاغ تيدن نيابرانی ،دانشدگاه علدوم پزشدکی ايدران و معاوندت امدور اجتمداعی و
فرهنگی شهرداری تهران1-1 ،ارديبهشت .5184
 )56يازدهمين کنگره سراسری ميکروب شناسدی ايدران و اولدين کنگدره ميکدروب شناسدی منطقده مديترانده شدرقی ،نرورديی
مي روبی) ،(MICدانشگاه علوم پزشکی گيالن61-69 ،ارديبهشت .5184
17) 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, Performance
evaluation of Iran University of Medical Sciences hospital wastewater treatment plants,
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Department of Environmental Eng., Technical University of Crete, Greece, Oct. 5-8, 2010,
Chania, Greece.
18) IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse,
2010, Development of membrane Technology for antibiotics removal from synthetic
pharmaceutical wastewater, IWA, Istanbul Technical University, Oct. 18-22, 2010.
19)ICOM2011, Evaluation of Submerged membrane bioreactor efficiency for High
COD wastewater treatment, Amsterdam, Netherland.

دوره هاغ آموزشی در سانر کشورها
-1كار تحقيقاتي روي ساخت و عملكرد غشاهاي صافسازي به مدت  2ماه در كانادا ،اتاوا،دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه اتاوا،
مركز تحقيقات غشاء  ،(Industrial Membrane Research Institute) IMRIبه راهنمايي پروفسور ماتسورا (Dr.
) ،Matsuuraاستاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه اتاوا
-6دوره آموزشی رهنمودها ،پايش و ايمن سازی استخرهای شنا ،شناگاهها و سواحل دريا ،سازمان بهداشت جهانی(
(WHOمرکز بهداشت محيط مديترانه شرقی( ،)CEHAعمان ،کشوراردن ،تير(81ژوئن(2005

يسارشات ارا شده
1-Iran Guidelines, Monitoring And Survilance Of Recreational Water Environments,
,WHO,CEHA(Center of Environmental Health Agency ),Amman, July 20-23, Jordan.

م ئوليت ها
 )1عضو کميته تدوين استانداردهای ميکروبی و کميته تدوين استانداردهای شيميايی موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی
ايران
 )2عضو کميته آب مرکز سالمت و محيط کار
 )3عضو کميته ارزشيابی دانشگاه ودانشکده سرپرست آزمايشگاههای ميکروبيولوژی آب و فاضالب ،شيميايی آب و فاضالب،
هيدروليک
 )4مدير گروه مهندسی بهداشت محيط از سال 5181تا سال 5149
 )5رييس کميته فنی  ISIRI/TC147/SCI,SC4موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

 )6عضو کميته فنی  ISIRI/TC147/SCI,SC6موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

يران
-

ها

مديريت منابع آب ،مديريت آب های زيرزمينی ،انتقال آالينده ها
مديريت ودفع موادزائد خطرناک و مواد زائد جامد
11

-

تصفيه آب و فاضالب
ارزيابی اثرات زيست محيطی
آلودگی هوا
ارزيابی خطر
ميکروبيولوژی محيط زيست
شيمی آب و فاضالب
فرايندهای آب و فاضالب
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