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  :افتخارات
  ١٣٨١سال در يدانشجوي نمونه كشور - ١
 ١٣٧٦كارشناسي ناپيوسته  يرتبه سوم در آزمون  ورود - ٢

 دانشجوي ممتاز در مقطع كارشناسي - ٣

  ١٣٧٩كارشناسي ارشد  يآزمون  ورودرتبه سوم در  - ۴
 دانشجوي ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد - ٥

 ١٣٨١دكتراي تخصصي  يآزمون  ورودرتبه چهارم در  - ٦

  ).Ph.Dرتبه اول در دوره علوم پايه دوره دكتراي تخصصي ( - ٧
 ١٣٨٦در دومين دوره تجليل از دانشجويان پيشگام در مقطع دكترا دانشجوي برتر در عرصه علم و دانش  - ٨

 ١٣٨٧تراي تخصصي در چهارمين گردهمايي ساالنه استعدادهاي درخشان در مقطع دكپژوهشگر برتر دانشگاه  - ٩

  
  :تدريس سوابق

  مقطع  رشته  نام درس  رديف
  ).Ph.Dدکتراي تخصصي (  بهداشت محيط يمهندس  ارزيابی و مديريت خطرات بهداشت محيطی  
  ).Ph.Dدکتراي تخصصي (  بهداشت محيط يمهندس  برنامه ريزی مديريت آلودگی هوای شهری  
  ).Ph.Dدکتراي تخصصي (  بهداشت محيط يمهندس  فن آوري هاي نوين کنترل آلودگي هوا  ۱
  ).Ph.Dدکتراي تخصصي (  بهداشت محيط يمهندس  از هوا ينمونه بردار يروشها  ۲
  ).Ph.Dدکتراي تخصصي (  بهداشت محيط يمهندس  استفاده مجدد و بازچرخش آب  ۳
  ).Ph.Dصي (دکتراي تخص  بهداشت محيط يمهندس  )۱پروژه (  ۴
  ).Ph.Dدکتراي تخصصي (  بهداشت محيط يمهندس  )۲پروژه (  ۵
  ).Ph.Dدکتراي تخصصي (  بهداشت محيط يمهندس  سمينار  ۶
  کارشناسي ارشد  مهندسي بهداشت محيط  کنترل آلودگي هوا  ۷
  کارشناسي ارشد  مهندسي بهداشت محيط  مديريت توسعه منابع آب  ۸
  شناسي ارشدکار  مهندسي بهداشت محيط  پروژه  ۹
  کارشناسي ارشد  مهندسي بهداشت محيط  يکارآموز  ۱۰
  کارشناسي ارشد  آموزش بهداشت  اصول بهداشت محيط  ۱۱
  کارشناسي ارشد  عمومي MPH  کليات بهداشت محيط  ۱۲
  کارشناسي ارشد MD-MPH  کليات بهداشت محيط  ۱۳
  ناپيوسته يکارشناس  بهداشت محيط يمهندس  هوا يآلودگ  ۱۴
  ناپيوسته يکارشناس  و حرفه اي بهداشت محيط يمهندس  سياالت مکانيک  ۱۵
  ناپيوسته يکارشناس  يبهداشت حرفه ا يمهندس  اصول هيدروليک  ۱۶
  ناپيوسته يکارشناس  بهداشت محيط يمهندس  آزمايشگاه هيدروليک  ۱۷
  پيوسته يکارشناس  بهداشت محيط يمهندس  کاربرد موتور تلمبه ها در تأسيسات آب و فاضالب  ۱۸



 ۳ 

  ناپيوسته يکارشناس  بهداشت محيط يمهندس  شبکه جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحي  ۱۹
  پيوسته يکارشناس  بهداشت محيط يمهندس  جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحيسيستمهاي   ۲۰
  ناپيوسته يکارشناس  بهداشت محيط يمهندس  طرح تأسيسات انتقال و توزيع آب  ۲۱
  پيوسته يکارشناس  بهداشت محيط يهندسم  سيستمهاي انتقال و توزيع آب  ۲۲
  ناپيوسته يکارشناس  بهداشت محيط يمهندس  روشهاي مهندسي در مبارزه با ناقلين  ۲۳
  کارشناسي ناپيوسته  بهداشت عمومي  (آب) ١ بهداشت محيط  ۲۴
  کارشناسي ناپيوسته  بهداشت عمومي  )فاضالب و زباله( ٢بهداشت محيط  ۲۵
  کارشناسي ناپيوسته  بهداشت عمومي  )، مسکن،  هوا و پرتوهايمواد غذاي( ٣بهداشت محيط  ۲۶
  ناپيوسته يکارشناس  بهداشت محيط يمهندس  مديريت کيفيت آب  ۲۷
  يکاردان  بهداشت محيط يمهندس  گندزداها  ۲۸
  يکاردان  بهداشت محيط يمهندس  اصول بهداشت هوا  ۲۹

  
  

  :ديگر يعلم يفعاليت ها
 ١٣٨٥، آبان ماه بهداشت محيط يهمايش مل و هيئت رئيسه نهمين يعضو کميته علم - ١

 ١٣٨٧آبان ماه  ،بهداشت محيط يو هيئت رئيسه يازدهمين همايش مل يعضو کميته علم - ٢

 ١٣٨٨، ارديبهشت ماه عمران يمهندس يو داوران هشتمين کنگره بين الملل يعضو کميته علم - ٣

 ۱۳۸۹مهر ماه ، موثر بر سالمت عوامل اجتماعي اولين همايش كشوري دانشجويي عضو کميته علمي و داوران - ۴

 ۱۳۸۹مهر ماه ، عوامل اجتماعي موثر بر سالمت اولين همايش كشوري دانشجويي يسياستگذار يعضو شورا - ۵

 ۱۳۸۹مهر ماه ، عوامل اجتماعي موثر بر سالمت اولين همايش كشوري دانشجويي دبير كميته علمي - ۶

 ١٣٨٩در دانشگاه علوم پزشكي کرمان، آبان ماه  ايران سيزدهمين همايش ملي بهداشت محيط داوران هيأتعضو  - ٧

 ١٣٩٠آبان ماه  ،چهادهمين همايش ملي بهداشت محيط(پانل) عضو کميته علمي و هيئت رئيسه  - ٨

 ١٣٩٠، آبان ماه دهمين همايش ملي بهداشت محيطرعضو هيأت داوران چها - ٩

 ١٣٩١، آبان ماه عضو کميته علمي پانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط - ١٠

 ١٣٩٢، مهر ماه شانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط (پانل) رئيسههيئت و  يميته علمکعضو   - ١١

 ١٣٩٢، مهر ماه عضو هيأت داوران شانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط - ١٢

 ١٣٩٣ماه  يد، همايش ملي بهداشت محيط هفدهمينهيئت رئيسه (پانل) کميته علمي و عضو  - ١٣

 ١٣٩٣ماه  ي، دمحيط همايش ملي بهداشت هفدهمينعضو هيأت داوران  - ١٤

 ١٣٩٤، بهمن ماه کشوري يادگيري الکترونيکي در آموزش پزشکيعضو کميته علمي هشتمين همايش  - ١٥

 ١٣٩٤ط در دانشگاه علوم پزشكي شيراز، آذر ماه ضو هيأت داوران هجدهمين همايش ملي بهداشت محيع - ١٦

 ١٣٩٤شيراز، آذر ماه  ط در دانشگاه علوم پزشكيهجدهمين همايش ملي بهداشت محيعضو کميته علمي  - ١٧

 ١٣٩٥ارديبهشت ماه  ٩-٧ ،دانشگاه و صنعت کرديآب و فاضالب با رو يجشنواره مل نياول عضو هيأت داوران - ١٨

 ١٣٩٥ارديبهشت ماه  ٩-٧ ،دانشگاه و صنعت کرديآب و فاضالب با رو يجشنواره مل نياولعضو پانل تخصصی  - ١٩



 ۴ 

ماه  بهمن ١٣و  ١٢، شريف دانشگاه صنعتي در صدا و اهو آلودگي مديريت ملي همايش پنجمينعضو کميته علمي  - ٢٠
١٣٩٥ 

در دانشگاه  دومين همايش بين المللی و بيستمين همايش ملی بهداشت محيط و توسعه پايدار عضو هيأت داوران  - ٢١
 ١٣٩٦ماه  آذر ٩- ٧ ،شهيد صدوقی يزدعلوم پزشكي 

  
  عضويت در انجمنهاي مختلف علمي:

  ط ايرانعضويت در انجمن علمي بهداشت محي - ١
 )ASCE )American Society of Civil Engineersعضويت در  -٢

 )EWRI )Environmental & Water Resources Instituteعضويت در  - ٣

    
  کارگاه هاي آموزشي:و تدريس در برگزاري

ساعت  ١٠نفر از پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهريار به مدت  ٣٠تدريس در "دوره آموزشي آلودگي هوا" جهت  - ١
 ، برگزار کننده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهريار١٩/١١/١٣٩٠تاريخ در 
 

" LMSمسئول برگزاري و مديريت "کارگاه يک روزه آشنايي با آموزش مجازي و مديريت يادگيري الکترونيک  - ٢
، برگزار کننده: مرکز آموزش ۴/۱۱/۱۳۹۳ساعت در تاريخ  ۴جهت اعضاء هيئت علمي دانشکده بهداشت به مدت 

 جازي دانشگاه علوم پزشکي ايرانم
 

تدريس در کارگاه تربيت مربيان بهداشتي با عنوان "آلودگي هوا در کالن شهرها و اثرات آن بر سالمت انسان" به  - ٣
 ، برگزار کننده:سازمان بسيج جامعه پزشکي تهران بزرگ١٥/١١/١٣٩٣ساعت در تاريخ  ٢مدت 

  
" جهت اعضاء هيئت علمي دانشکده بهداشت به )٢وزش مجازي (آم کارگاه يک روزه"مسئول برگزاري و مديريت  - ٤

 ، برگزار کننده: مرکز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشکي ايران۲/۱۲/۱۳۹۳ساعت در تاريخ  ۴مدت 

 
"، برگزار شده توسط ساختار و اصول تدوين سناريوی دروس الکترونيکی"کارگاه مسئول برگزاري و مديريت  - ٥

 ٢٣/٨/٩٤ساعت در تاريخ  ٤علوم پزشکي ايران به مدت  دانشکده بهداشت دانشگاه

  
"، برگزار شده توسط دانشکده بهداشت دانشگاه آشنايی با اصول چند رسانه ای"کارگاه مسئول برگزاري و مديريت  - ٦

 ٣٠/٨/٩٤ساعت در تاريخ  ٤علوم پزشکي ايران به مدت 

 
"، برگزار شده توسط دانشکده بهداشت رفتهدر سطح پيش ۲۰۱۳پاورپوينت "کارگاه مسئول برگزاري و مديريت  - ٧

 ٧/٩/٩٤ساعت در تاريخ  ٨دانشگاه علوم پزشکي ايران به مدت 

 



 ۵ 

جهت اعضاء هيئت "، Camtasia Studio آشنايی با نرم افزار توليد محتوایمسئول برگزاري و مديريت "کارگاه  - ٨
ه: مرکز آموزش مجازي دانشگاه علوم ، برگزار کنند١٧/٩/١٣٩٤ساعت در تاريخ  ۸علمي دانشکده بهداشت به مدت 

 پزشکي ايران

 
"، برگزار شده توسط دانشکده يدروس الکترونيک يساختار و اصول تدوين سناريو"کارگاه مسئول برگزاري  - ٩

برگزار کننده: مرکز آموزش مجازي ، ٣٠/٥/٩٥ساعت در تاريخ  يکبهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران به مدت 
 اندانشگاه علوم پزشکي اير

  
"، برگزار شده توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم يبا اصول چند رسانه ا يآشناي"کارگاه مسئول برگزاري  - ١٠

برگزار کننده: مرکز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشکي ، ١/٦/٩٥ساعت در تاريخ  يکپزشکي ايران به مدت 
 ايران

 
برگزار شده توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  "،پاورپوينت در سطح پيشرفتهآموزش "کارگاه مسئول برگزاري  - ١١

برگزار کننده: مرکز آموزش مجازي ، ١٣٩٥مرداد و اول شهريور  ٣٠ های ساعت در تاريخ ٦پزشکي ايران به مدت 
 دانشگاه علوم پزشکي ايران

 
علمي  جهت اعضاء هيئت"، Camtasia Studio يبا نرم افزار توليد محتوا يآشنايکارگاه "مسئول برگزاري  - ١٢

، برگزار کننده: مرکز آموزش مجازي ١٣٩٥شهريور  ٨و  ٦ های ساعت در تاريخ ۶دانشکده بهداشت به مدت 
 دانشگاه علوم پزشکي ايران

 
 ۸جهت اعضاء هيئت علمي دانشکده بهداشت به مدت "، Story Line يتوليد محتواکارگاه "مسئول برگزاري  - ١٣

 رگزار کننده: مرکز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشکي ايران، ب١٣٩٥شهريور  ١٥و  ١٣ های ساعت در تاريخ

 
  عنوان پايان نامه:

  مقطع كارشناسي ارشد
و تركيب مواد تشكيل دهنده آنها در هواي محدوده بيمارستان دكتر شريعتي تهران  10PM و TSP بررسي مقادير - 

  ٧٥/١٩با دريافت نمره 
  

    يتخصص يمقطع دکترا
با  ازت و فسفر يحاو يفاضالبها يبا بستر متحرک در تصفيه بيولوژيک يبيوفيلم يورهارآکت يکارآي يبررس -

  ٨/١٩دريافت نمره 
  
  :ها پايان نامه درو مشاوره  يراهنماي



 ۶ 

  استاد راهنما
  ).Ph.D(الف) دکتراي تخصصي 

و انــدازه  بررسي کارايي حذف فتوکاتاليستي سم آترازين از محيط آبي بــا تاکيــد بــر ارائــه يــک روش اســتخراج - ۱
د فــرزاد محمــدی، اســاتيدانشــجو:  ،)MCFگيري بر پايه استفاده از نانوذرات سيليکاي فــوم ســلولي مزوســاختار(

 )دانشگاه علوم پزشکي ايران(ميترا غالمي  ،مجيد کرماني، اساتيد مشاور: مهدي فرزادکياعلي اسرافيلي، راهنما: 
 
ـــهمطالعـــه  حـــذف  - ٢ ـــ يدروکربن هـــاي ـــ)  از لجـــن نفTPH( ينفت ـــد ترکيتوســـط  فرا يت ـــين ـــ يب   و  يازن زن

، مهــدي فرزادکيــاد راهنمــا: احسان ابويي مهريزي، اســاتي، دانشجو: )FBBR\IAnUSB( ير هوازيغوراکتور  يب
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران( قربانيان، مهدي علي اسرافيليمجيد کرماني، اساتيد مشاور: 

 
اتاليســتی در حــذف آنتــی بيوتيــک هــای گــروه ســولفاناميد و فتــو ک بررسي اثر سينرژيستی فرآينــدهای ازن زنــی - ٣

مهســا طــاهر ، دانشــجو: (سولفاســتاميد، ســولفاديازين، سولفامتوکســازول و ســولفاتيازول) در محلــول هــای آبــی
دانشــگاه علــوم (مهدي فرزادکيا ميترا غالمی، مجيد کرماني، اساتيد مشاور: علی اسرافيلی، ، استاد راهنما: گورابی

  )پزشکي ايران
 

 ).M.S( ارشد يکارشناسمقطع ) ب
، ترکيبــات آلــي 2.5PMشده با ذرات  بررسي غلظت هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه ای و فلزات سنگين باند - ١

دانشــجو: فــرزاد فنــايی، اســتاد راهنمــا: مجيــد کرمــاني،  ،۱۳۹۷الياف آزبست در هواي کالنشهر کرج در ســال فرار و
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران(ي، ميترا غالمي اساتيد مشاور: احمد جنيدي جعفر

 
در حوزه معاونــت بهداشــتي دانشــگاه  BTEXبنزو آلفا پايرن و  ،سرب ،تهيه پروفايل آالينده هاي هوا شامل آزبست - ٢

، استاد راهنما: مجيــد کرمــاني، فرهاد تقی زاده، دانشجو: ۱۳۹۶درماني ايران در سال علوم پزشکي وخدمات بهداشتي 
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران( ميترا غالمياحمد جنيدي جعفري، ور: اساتيد مشا

 
) و پرســولفات UV/HPمقايسه ای کارايی فرآيندهای اکسيداسيون فتوشيميايی بر پايــه پراکســيد هيــدروژن ( یبررس - ٣

)2+UV/NaPS/Feاســتاد راهنمــا: ســيده نســترن اســد زاده، دانشــجو: محيط هــای آبــیاز  ) درحذف سم پاراکوات ،
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران( ميترا غالمید کرماني، اساتيد مشاور: مهدي فرزادکيا، مجي

 
تســهيالت کمپوســت  يميکــرون در هــوا ۱۰و  ۵/۲ذرات معلق با قطر کــوچکتر از  يغلظت و ترکيب شيمياي يبررس - ٤

 يشــاور: مهــد، اســتاد راهنمــا: مجيــد کرمــاني، اســاتيد مي، دانشــجو: زهــره بهمنــ۱۳۹۴کهريــزک تهــران در زمســتان 
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران(فرزادکيا، روشنک رضايي کالنتري 

 
بررسي نوع و غلظت ترکيبات آلي فرار، منواکسيد کربن، دي اکسيد نيتروژن و دي اکسيد گــوگرد در هــواي کــابين  - ٥

دانــا، اســتاد ، دانشــجو: الهــه ۱۳۹۴شهر تهران در شش ماهه دوم سال  BRTاتوبوس ها و ايستگاه هاي منتخب سامانه 
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران(اساتيد مشاور: احمد جنيدي جعفري، علي اصغر اعلم الهدي  مجيد کرماني،راهنما: 



 ۷ 

 
 وميتــانيت دياکســ ينــانو ذرات د ســتيهمگــن بــا اســتفاده از کاتال ريــغ يزوريکاتــال يازن زنــ نــديفرا ييکــارا يبررســ - ٦

مجيــد دانشــجو: ســودا فــالح جوکنــدان، اســتاد راهنمــا:  ،کيشده در حــذف کــاتکول از فاضــالب ســنتت يسيمغناط
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران(اساتيد مشاور: مهدي فرزادکيا، علي اسرافيلي  کرماني،

 
-۴بررسي مقايسه اي کارايي فرآيند اکسيداســيون فتوشــيميايي تــوام بــا پراکســيد هيــدروژن و پرســولفات در حــذف  - ٧

(دانشــگاه  ياسرافيل ي، استاد راهنما: مجيد کرماني، استاد مشاور: عليقيه پيرر، دانشجو: کلروفنل از فاضالب سنتتيک
 آزاد اسالمي واحد تهران غرب)

 
عروقــي و تنفســي و  -ارزيابي اثرات بهداشتي آلودگي هواي کالنشهر تهران بر ميزان مرگ و مير و بيماريهــاي قلبــي - ٨

 مجيــد کرمــاني،حسن دولتي، اســتاد راهنمــا: ، دانشجو: م۱۳۸۴-۹۳تحليل شاخص هاي کيفيت هوا طي سال هاي 
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران(اساتيد مشاور: احمد جنيدي جعفري، روشنک رضايي کالنتري 

 
 يآن در هــوا ي) و ترکيب شــيمياي2.5PMميکرون ( ۵/۲کوچکتر از  يغلظت ذرات معلق با قطر آئروديناميک يبررس - ٩

 ياساتيد مشاور: رامــين بنــ مجيد کرماني،د راهنما: ن ارفعي نيا، استادانشجو: حسي، تهران يمحدوده بيمارستان سينا
 )دانشگاه علوم پزشکي تهران( ي، محمود عليمحمديزاده نوده

 
بررسي پتانسيل واحدهاي فرآيندي و عملياتي تصفيه خانه فاضــالب شــهرک قــدس تهــران در انتشــار آئروســل هــاي  - ١٠

اســاتيد مشــاور: کــاظم نــدافي، مهــدي  مجيــد کرمــاني،استاد راهنما: ، دانشجو: آناهيتا دهقاني، باکتريايي و قارچي
 فرزادکيا (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

  
بررسي کارايي فرايند ازن زني کاتاليزوري غير همگن با اســتفاده از کاتاليســت نــانو ذرات اکســيد منيــزيم در حــذف  - ١١

اساتيد مشاور: مهــدي  مجيد کرماني،اد راهنما: ، دانشجو: فرشاد بهرامي اصل، استمترونيدازول از فاضالب سنتتيک
 فرزادکيا، علي اسرافيلي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

 
، دانشــجو: ايــوب بررسي کارايي فرايندهاي فتو فنتون و فتو شــبه فنتــون در حــذف ســم ديــازينون از محلولهــاي آبــي - ١٢

دانشــگاه علــوم پزشــکي (مهــدي فرزادکيــا  استاد مشاور: ،و احمد عامري مجيد کرمانيحاجي زاده، اساتيد راهنما: 
 )تهران

 
، يآبــ ياز محلــول هــا يدر حــذف ترکيبــات فنلــ يبيوجــذب و جــذب ســطح يفراينــدها يکاراي يمقايسه ا يبررس - ١٣

دانشــگاه ( استاد مشــاور: مهــدي فرزادکيــا ،يمجيد کرماني و دانشجو: عبدالمجيد قليزاده، اساتيد راهنما: ميترا غالم
 )علوم پزشکي تهران

 



 ۸ 

) از فاضــالب BV16( ۱۶بازيــک بــنفش  يسونوليز و فتوليز در حذف رنگزا يها يفناور يکاراي يمقايسه ا يبررس - ١٤
، اســاتيد راهنمــا: ميتــرا ي، دانشــجو: زهــرا رحمــان)2O2C/H-UV) و (2O2US/H( يسنتتيک با استفاده از فرآينــدها

دانشــگاه علــوم پزشــکي (ي د محمــودو نيــاز محمــ يجعفــر ياساتيد مشاور: احمــد جنيــد ،يمجيد کرمانو  يغالم
 )تهران

  
دانشــجو:  ،يآب يکلروفنل از محيطها- ۴ند اکسيداسيون پيشرفته به روش پروکسن بمنظور حذف يفرا يبررسي کاراي - ١٥

 )دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب( احمد اله آباديد مشاور: استا مجيد کرماني،، استاد راهنما: عباس شرفي
 

، يآبــ ياز محلــول هــا ۱۹۸و قرمــز  ۲۹ يراكتيو آب يرنگهادر حذف  يگالب گير ير پسماندهاپود يکاراي يبررس - ١٦
دانشــگاه آزاد ( محمــد بــاقر ميــران زادهد مشاور: استا مجيد کرماني،، استاد راهنما: حسين صالحي برزکيدانشجو: 

 )اسالمي واحد تهران غرب

 
 استاد مشاور

 ).Ph.D(الف) دکتراي تخصصي 
اکتور پيش تصفيه ترکيبی التراسونيک و هوازی جزئــی در افــزايش کــارايی هاضــم بيهــوازی لجــن بررسي عملکرد ر - ١

، مجيــد کرمــاني، دانشجو: رضا براتی، استاد راهنما: مهدی فرزادکيا، اساتيد مشاور: ميترا غالمــی، فاضالب شهری
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران(عباس رضائی

 
داپ شده با فلز نيکل در حذف آنتی بيوتيک هــای سيپروفلوکساســين و  -یارزيابی کارايی نانوکامپوزيت اکسيد رو - ٢

، دانشجو: سيد مهدی حسينی، استاد راهنما: احمــد جنيــدي جعفــري، اســاتيد مشــاور: آفلوکساسين از محيط های آبی
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران( ، ميترا غالميمجيد کرماني

 
کربن) و اصالح سطح به روش فعال سازي شيميائي، داپينــگ  -سيليسسنتز و بررسي کارائي ايروژل نانوکامپوزيتي ( - ٣

، و نقره در حــذف فتــو کاتاليســتي بنــزن و تولــوئن از جريــان هــواي آلــوده در فتــو راکتــور بســتر ســيال 2TiOشده با 
ه دانشــگا( ، ميتــرا غالمــیمجيد کرمانيدانشجو: ايوب رستگار، استاد راهنما: احمد جنيدی جعفری، اساتيد مشاور: 

 )علوم پزشکي ايران
 

، دانشــجو: زهــرا اســدگل، اســتاد راهنمــا: ميتــرا شبيه سازی اثرات تغيير اقليمی بر روند بيماری وبا در استان قم، ايــران - ٤
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران( مجيد کرمانيغالمي، اساتيد مشاور: حامد محمدی، 

 
، دانشجو: سيد احمــد از محلولهاي آبي Aل براي حذف بيسفن Cu)2O2/H8O2S2AOPs (UV/Na/کاربرد فرايند  - ٥

احمــد جنيــدي جعفــري، ديزجی،  اسرافيليمختاري، اساتيد راهنما: ميترا غالمي، مهدي فرزادکيا، اساتيد مشاور: علي 
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران(، کرماني مجيد، روشنک رضايي کالنتري

 



 ۹ 

  ).M.S( ارشد يکارشناسب) 
الياف آزبســت  و 2.5PMشده با ذرات  اتيک چند حلقه ای، فلزات سنگين باندبررسي غلظت هيدروکربن هاي آروم - ١

دانشجو: رامين ملکی، استاد راهنمــا: ميتــرا غالمــي، اســاتيد  ،۱۳۹۷در هواي مناطق شرق و جنوب شرق تهران در سال
 )دانشگاه علوم پزشکي ايران(مشاور: مجيد کرماني، احمد جنيدي جعفري، 

 
در حــذف ســم پــاراکوات از محــيط هــاي   4O3@Fe2@SiO2TiO-Nستي نانوکامپوزيت بررسي کارايي فتوکاتالي - ٢

مجيــد ، اســاتيد مشــاور: روشــنک رضــايي کالنتــري، علي اســرافيلي، استاد راهنما: احمد رضا پورزاددانشجو: ، آبي
 (دانشگاه علوم پزشکي ايران) کرماني

 
از  و کــادميوم ســرب حــذفدر  مــنيا لنياتــ يپلــبا  اصالح شده  4O3/Fe(0)Fe-rGO تينانوکامپوز ييکارا يررسب - ٣

، اســتاد راهنمــا: ميتــرا غالمــي، اســاتيد سوســن بــاقريدانشجو: ، سينتيک، ايزوترم و ترموديناميکو تعيين ي: آب طيمح
 (دانشگاه علوم پزشکي ايران)علي اسرافيلي  ،مجيد کرمانيمشاور: 

 
خشک شده و لجن اصالح شــده  بــا مــايکروويو و  دي نيتروفنل توسط لجن - ۴و۲بررسي مقايسه اي کارايي حذف  - ٤

مجيــد ، اســاتيد مشــاور: مهــدي فرزادکيــا، اســتاد راهنمــا: هــادي نيــک نــژاددانشــجو: ، کلرايد کلسيم از محلول آبي
 (دانشگاه علوم پزشکي ايران)علي اسرافيلی  ،کرماني

 
تنفسي در شهر اروميــه بــين ســال هــاي  ررسي ارتباط غلظت آالينده هاي شاخص هوا بر ميزان بستري بيماران قلبي وب - ٥

(دانشــگاه  لــيال جانــانی ،مجيــد کرمــاني، اساتيد مشاور: شهناز ريماز، استاد راهنما: ليلي سکوتيدانشجو: ، ۹۰-۹۵
 علوم پزشکي ايران)

 
، در حذف آفت کش کلروپيفوس از محلــول هــای آبــی CGOاکسايد  -ارزيابی کارايی کامپوزيت کيتوزان گرافن - ٦

(دانشگاه  مجيد کرمانيناز اميری، استاد راهنما: ميترا غالمی، اساتيد مشاور: روشنک رضايي کالنتري، دانشجو: مه
 علوم پزشکي ايران)

 
بررسي ميزان جذب همزمــان يــون هــاي فلــزات ســنگين (کــادميوم و مــس) از محلــول هــاي آبــي توســط نــانو ذرات  - ٧

، )EDTAيلن دي آمــين تتــرا اســتيک اســيد () اصالح شــده بــا گــروه هــاي اتــSiO4O3Fe@2سيسليس مغناطيسي (
(دانشــگاه علــوم  مجيــد کرمــانيدانشجو: سمانه باقري، استاد راهنما: علي اسرافيلي، اساتيد مشــاور: ميتــرا غالمــي، 

 پزشکي ايران)
 

در هــواي پايانــه هــاي مســافربري بــرون  BTEXميکــرون و  ۱۰و  ۵/۲بررسي غلظت ذرات معلق با قطر کــوچکتر از  - ٨
دانشجو: فرانک گل خورشيدی، اســتاد راهنمــا: احمــد جنيــدي جعفــري، اســتاد مشــاور: ، ۱۳۹۵در سال  شهري تهران

 (دانشگاه علوم پزشکي ايران) مجيد کرماني

 



 ۱۰

سطوح جهت حــذف بنــزن و تولــوئن تحــت نــور شــبيه  يپوشش داده شده بر رو ينانوفيلم اکسيد رو يکاراي يبررس - ٩
روز، استاد راهنما: احمــد جنيــدي جعفــري، اســاتيد مشــاور: روشــنک دانشجو: معصومه حشم في، شده خورشيد يساز
 (دانشگاه علوم پزشکي ايران) مجيد کرماني، يکالنتر يرضاي

 
دانشــجو: معصــومه ، 4O3Feســيلين در حضــور کاتاليســت  ارزيابي کارايي فرآيند الکتروفنتــون در حــذف آموکســي - ١٠

فرزادکيــا، مجيــد کرمــاني (دانشــگاه علــوم  يد مشاور: مهــد، اساتييکالنتر ينيا، استاد راهنما: روشنک رضاي يرحمت
 پزشکي ايران)

تنفسي منتسب بــه  -شناسايي جامع کانون هاي توليد گرد و غبار موجود و ورودي به شهر تهران و برآورد اثرات قلبي - ١١
يد مشاور: ، اساتيجعفر ي، استاد راهنما: احمد جنيدي، دانشجو: فرزانه جاجرم۱۳۹۴-۹۵در سال  AirQآن با کمک 

 ، مجيد کرماني (دانشگاه علوم پزشکي ايران)يميترا غالم
 

حــاوي ورمــي  يوراکتورهــايدر ب يســتيز کيــبــه روش تحر ليــآلــوده بــه گازوئ يخــاک هــا ييپــاال ستيزمقايسه  - ١٢
 ي، استاد راهنمــا: مهــدي، دانشجو: مهتاب مومنکمپوست، لجن فعال خام و مخلوط ورمي کمپوست و لجن فعال خام

 (دانشگاه علوم پزشکي ايران) مجيد کرماني، ياسرافيل يا، اساتيد مشاور: علفرزادکي
 

تثبيــت شــده بــر  Agشــده بــا  يغن  2TiOبا نانو ذرات  يآب يهمزمان نيترات و فنل از محلول ها يحذف فتوکاتاليست - ١٣
 ي، علــکرمــانيمجيــد ، اســاتيد مشــاور: يجعفــر ي، دانشجو: محمد بشام، استاد راهنما: احمد جنيديبستر بتن يرو

 (دانشگاه علوم پزشکي ايران) ياسرافيل
 

، و فلورايد توسط نســبت هــاي مختلــف تلفيــق رزيــن هــاي آنيــوني و کــاتيوني DOCبررسي حذف سختي، کلرايد،  - ١٤
 مجيــد کرمــانيدانشجو: محمد امين قربانپور، استاد راهنما: روشنک رضائي کالنتري، اساتيد مشاور: ميترا غالمي، 

 پزشکي ايران)(دانشگاه علوم 
 

) جهــت حــذف MgOبررسي کارايي فرايند ازن زنــي کاتــاليزوري بــا اســتفاده از کاتاليســت ذرات اکســيد منيــزيم ( - ١٥
فرزادکيــا، اســاتيد مشــاور: علــي  ي، دانشجو: حسين عرب زاده، استاد راهنمــا: مهــدسفترياکسون از فاضالب سنتتيک

 (دانشگاه علوم پزشکي ايران) يمجيد کرماناسرافيلي، 
 

، ) در تصــفيه شــيرابه زبالــهIFASارزيابي کارايي راکتور تلفيقي هاضم بي هوازي و سيستم بيوفيلمي با برگشت لجن ( - ١٦
ميتــرا ، استاد راهنما: مهدي فرزادکيا، عبــدااليمان عمــويي، اســاتيد مشــاور: يزوارده زاده دانشجو: معصومه طهماسبي

 )دانشگاه علوم پزشکي تهران(مجيد کرماني غالمي، 
 

، دانشــجو: ا و تشديد بيماري درماتيت آتوپيک در بيماران ســاکن شــهر تهــرانار هوينده هاي معيمواجهه با آالرتباط ا - ١٧
مجيــد معصومه محمودي، اســتاد راهنمــا: مســعود يونســيان، دکتــر فيــروز، اســاتيد مشــاور: رامــين نبــي زاده نــودهي، 

 (دانشگاه علوم پزشکي تهران)کرماني 



 ۱۱

  
، دانشجو: ساناز کماسي، استاد راهنمــا: احمــد الکتروفنتون در حذف اسيدهاي هيوميک از آببررسي کارايي فرايند  - ١٨

 (دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب)مجيد کرماني رضا يزدانبخش، استاد مشاور: 

 
، دانشــجو: مينــا بررسي امکان سنجي وجود فلزات سنگين در چاه هــاي آب شــرب روســتاهاي نظــر آبــاد و ســاوجبالغ - ١٩

، مجتبــي صــيادي (دانشــگاه آزاد اســالمي مجيــد کرمــانيژيان، استاد راهنما: شاهين محمد نژاد، اساتيد مشاور: شير
 واحد تهران غرب)

 
، دانشــجو: محمــد دليــر، اســاتيد راهنمــا: نــادر در فاضــالب شــهري SBRبهينه سازي حذف نيتروژن و فسفر بــه روش  - ٢٠

 (دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب)ماني مجيد کرمختاراني، محمد نوري سپهر، استاد مشاور: 

 
هــواي خروجــي و کيفيــت ميکروبــي پســماند دســتگاههاي بــي خطرســاز زبالــه  در )SVOCترکيبات آلي فــرار( تعيين - ٢١

، دانشجو: حميد غالمي، استاد راهنما: مهدي ۱۳۸۹ -۹۰بيمارستان شهر تهران در سال  ۴بيمارستاني با حرارت پايين در
 )دانشگاه علوم پزشکي تهران( ، علي اصغر فرشاد مجيد کرمانيد مشاور: فرزادکيا، اساتي

 
رسي عملکرد سيستم هاي طبيعي تصفيه فاضالب به روش برکه تثبيت و تاالب مصنوعي در حذف ترکيبــات آلــي و بر - ٢٢

اور: محمــد ، استاد راهنمــا: مهــدي فرزادکيــا، اســاتيد مشــمهريزي ، دانشجو: احسان ابوئينوترينتها ازفاضالب شهر يزد
 )دانشگاه علوم پزشکي تهران( مجيد کرمانيحسن احرام پوش، کاظم ندافي و 

  
  
  
  
  
  
  
 
  :يپژوهش -يمجالت علمدر  يداور

 Taylor & Fransic Groupبه  وابسته Desalination and Water Treatmentمجله داور  -١

 North Carolina Universityبه  وابسته Bioresourcesمجله داور  -٢

 ي ايراندانشگاه علوم پزشکبه  وابسته ian Journal of Health, Safety and EnvironmentIranمجله داور  -٣

ي دانشگاه علوم پزشکبه  وابسته International Journal of Environmental Health Engineeringمجله داور  -٤
 اصفهان

 زشکي تهراندانشگاه علوم پوابسته به   Journal of Air Pollution and Healthمجله داور  -٥



 ۱۲

 BioMedوابسته به  Journal of Environmental Health Science & Engineering (JEHSE( مجلهداور  -٦

Central 
 ي مازندراندانشگاه علوم پزشکوابسته به  مازندران يعلوم پزشک دانشگاه مجلهداور  -٧

 دانشگاه علوم پزشکي مازندرانوابسته به تحقيقات سالمت در جامعه مجله داور  -٨

 مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالبوابسته به  اصفهان و فاضالب آبمجله اور د -٩

 ي تهراندانشگاه علوم پزشکوابسته به  مجله سالمت و محيط ايرانداور  -١٠

 ايران يدانشگاه علوم پزشکوابسته به  مجله سالمت کار ايرانداور  -١١

 اصفهان يزشکدانشگاه علوم پوابسته به مجله تحقيقات نظام سالمت داور  -١٢

 شهيد بهشتي يدانشگاه علوم پزشکوابسته به  مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت هاداور  -١٣

 يبهشتشهيد  يدانشگاه علوم پزشکوابسته به  در عرصه بهداشتمجله داور  -١٤

  
  

  كتابهاي تاليف و ترجمه شده:
انتشارات شاهد دانشگاه (چاپ توسط  ساز و کار توسعه پاک: اطالعات و کتاب راهنماكتاب تحت عنوان ترجمه  - ١

 ) ١٣٩٣، علوم پزشکي اروميه
 

چاپ توسط ( فاضالب) يمحاسبات آب و فاضالب (جلد دوم: مهندس يراهنماكتاب تحت عنوان ترجمه  - ٢
 ) ١٣٩٢، اروميه يانتشارات شاهد دانشگاه علوم پزشک

(چاپ  )SODISکاربرد  يبرا ييآب با استفاده از نور خورشيد (راهنما يگندزدايكتاب تحت عنوان ترجمه  - ٣
 )١٣٩٢، اروميه يانتشارات شاهد دانشگاه علوم پزشکتوسط 

موسسه انتشاراتي (چاپ توسط  يجهان يکاربردها ياصول تصفيه آب براكتاب تحت عنوان همکاري در ترجمه  - ٤
  )١٣٨٧، انديشه رفيع

مرکز تحقيقات و مطالعات سط (چاپ تو ingEnglish for Environmental Engineerكتاب تحت عنوان  تاليف - ٥
 )١٣٨٤، تابستان دانشگاه علوم پزشكي تهران يزيست محيط

  
  

  :يقاتتحقي يطرحها
  وضعيت طرح  مسئوليت  پژوهش يموسسه حام  عنوان طرح  رديف

از محلولهاي  حذف فنل با استفاده از خاكستر سبوس برنج و كربن فعال  ۱
  آبي

  ه يافتهخاتم  يهمکار اصل  اصفهاندانشگاه علوم پزشکي 

حذف و بازيافت مس و روي از محلولهاي آبي توسط بيومس غيرفعال   ۲
  جلبك قهوه اي سارگاسوم

  خاتمه يافته  يهمکار اصل  اصفهاندانشگاه علوم پزشکي 

  خاتمه يافته  يهمکار اصل  هاناصفدانشگاه علوم پزشکي بررسي کارآيي رآکتورهاي بيوفيلمي با بستر متحرک در تصفيه   ۳



 ۱۳

  بيولوژيکي فاضالبهاي حاوي ازت و فسفر

۴  
رسي عملکرد سيستم هاي طبيعي تصفيه فاضالب به روش برکه بر

تثبيت و تاالب مصنوعي در حذف ترکيبات آلي و نوترينتها ازفاضالب 
  شهر يزد

  خاتمه يافته  يهمکار اصل  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۵  
ب و و پرفتاالت در پسا PET) و SVOCبررسي ترکيبات آلي فرار(

دستگاههاي بي خطرساز زباله بيمارستاني با حرارت  يخروج يهوا
  ۱۳۸۹ -۹۰بيمارستان شهر تهران در سال  ۴پايين در

  خاتمه يافته  يهمکار اصل  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۶  
سونوليز و فتوليز در حذف  يها يفناور يکاراي يمقايسه ا يبررس
تتيک با استفاده از ) از فاضالب سنBV16( ۱۶بازيک بنفش  يرنگزا

  )2O2C/H-UV) و (2O2US/H( يفرآيندها
  خاتمه يافته  يمجر  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۷  
در  يبيوجذب و جذب سطح يفرايندها يکاراي يمقايسه ا يبررس

  يآب ياز محلول ها يحذف ترکيبات فنل
  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۸  
بررسي مقايسه اي اثرات بهداشتي آلودگي هواي هفت کالنشهر ايران 

  ۱۳۹۰و تعيين کيفيت بهداشتي آنها در سال 
  ،شکده محيط زيستپژوه

  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  خاتمه يافته  مجري

۹  
ه خانه فاضالب يهاي فرآيندي و عملياتي تصفبررسي پتانسيل واحد

ايي و قارچي و يشهرک قدس تهران در انتشار آئروسل هاي باکتر
  مقايسه آن با دو نقطه خارج از تصفيه خانه

  ،پژوهشکده محيط زيست
  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي تهران

۱۰  
 ۵/۲بررسي غلظت ذرات معلق با قطر آئروديناميکي کوچکتر از 

و ترکيب شيميايي آن در هواي يکي از نقاط  )2.5PM( ميکرون
  مرکزي شهر تهران

  ،ده محيط زيستپژوهشک
  دانشگاه علوم پزشکي تهران

  خاتمه يافته  مجري

۱۱  
پايش محيطي و بررسي کارايي فرايند ازن زني کاتاليزوري غير همگن 
با استفاده از کاتاليست نانو ذرات اکسيد منيزيم در حذف مترونيدازول 

  از فاضالب سنتتيک
  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۱۲  
کارايي فرايند ازن زني کاتاليزوري غير همگن با استفاده از بررسي 

 ۱۲۰ي راکتيو قرمز رنگزاکاتاليست نانو ذرات اکسيد منيزيم در حذف 
)RR120( از فاضالب سنتتيک  

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي تهران

۱۳  
ارزيابي کارايي راکتور تلفيقي هاضم بي هوازي و سيستم بيوفيلمي با 

  ) در تصفيه شيرابه زبالهIFASت لجن (برگش
  ،پژوهشکده محيط زيست

  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  خاتمه يافته  يهمکار اصل

۱۴  
ا و تشديد بيماري درماتيت ار هوينده هاي معيمواجهه با آالارتباط 

  آتوپيک در بيماران ساکن شهر تهران
  ،پژوهشکده محيط زيست

  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  خاتمه يافته  يصلهمکار ا

  تهيه نقشه پايه اولويت سنجي گاز رادن  ۱۵
  ،يط زيستپژوهشکده مح

  دانشگاه علوم پزشکي تهران
  خاتمه يافته  يهمکار اصل



 ۱۴

۱۶  
 يمنازل مسکون هواي داخل فرار در يآل باتينوع و غلظت ترک يبررس
  ات شهر تهرانو ادار

  ،پژوهشکده محيط زيست
  دانشگاه علوم پزشکي تهران

  خاتمه يافته  يهمکار اصل

۱۷  
با  (AQHI) بررسي مقايسه اي مقدار شاخص بهداشت کيفيت هوا

و ارتباط آنها با ميزان مرگ و مير و  (AQI) شاخص کيفيت هوا
   ۱۳۹۰ر هفت شهر صنعتي ايران در سال بيماريها د

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۱۸  
 Air Qualityمحاسبه و تعيين مقدار شاخص بهداشتي کيفيت هوا (

Health Index (AQHI) و ارزيابي سطح خطر سالمتي مرتبط با (
   ۹۲- ۹۳کيفيت هواي شهر تهران در سالهاي 

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۱۹  
بررسي تعداد موارد مراجعه اورژانسي و بستري شدن به واسطه بيماري 

در اثر  )CODPهاي قلبي عروقي، تنفسي و انسداد مزمن ريوي (
   ۹۰-۹۳آلودگي هواي کالنشهر تهران طي سالهاي 

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

گي هواي شهر تهران بر سالمت با برآورد پيامدهاي بهداشتي آلود  ۲۰
  ۱۳۹۲در سال  AirQاستفاده از مدل 

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

اماکن عمومي شهر  ي ومنازل مسکونبررسي غلظت گاز رادون در   ۲۱
  شيراز

پژوهشکده محيط زيست،  
  دانشگاه علوم پزشکي تهران

  خاتمه يافته  همکار اصلي

۲۲  
در تصفيه ) MBR(بيوراكتور غشايي مستغرق  ارزيابي عملكرد

(مطالعات موردي شهرك صنعتي  فاضالب صنعتي در مقياس كامل
  سمنان)

  خاتمه يافته  يهمکار اصل  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۲۳  
در هواي محدوده  BTEXبررسي نوع و غلظت آالينده هاي گازي 

  مرکز دفن پسماند کهريزک
پژوهشکده محيط زيست،  

  خاتمه يافته  همکار اصلي  علوم پزشکي تهران دانشگاه

۲۴  
کارايي حذف فلزات سنگين (مس، نيکل و کروم) با استفاده  بررسي

از نانو جاذب مغناطيسي اصالح شده با عامل مرکاپتو پروپيل تري 
  متوکسي سيالن از آب آشاميدني

  خاتمه يافته  يمجر  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۲۵  
ي آلودگي هواي کالنشهر تهران بر ميزان مرگ ارزيابي اثرات بهداشت

عروقي و تنفسي و تحليل شاخص هاي کيفيت - و مير و بيماريهاي قلبي
  ۱۳۸۴ - ۹۳هوا طي سال هاي 

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۲۶  
همگن با استفاده از  ريغ يزوريکاتال يازن زن نديفرا ييکارا يبررس
شده در حذف  يسيمغناط وميتانيت ديکسا ينانو ذرات د ستيکاتال

  کيکاتکول از فاضالب سنتت
  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۲۷  
 بررسي کارايي فرآيند اکسيداسيون نانوفتوکاتاليستي با استفاده از نانو

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران  مغناطيسي شده در حذف کاتکول از محلول هاي آبي 2TiOذرات 

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايرانغيرفعال) و ي ارتباط استنشاق دود دسته دوم (مرور سيستماتيک بررس  ۲۸



 ۱۵

  اثرات آن در بروز سرطان در نوزادان

بررسي غلظت ذرات معلق و بيوآئروسل ها در هوای کمپوست   ۲۹
  ۹۴کهريزک تهران در زمستان 

  خاتمه يافته  مجري  ندانشگاه علوم پزشکي ايرا

بررسي غلظت منواکسيد کربن، دي اکسيد نيتروژن و دي اکسيد   ۳۰
  ۹۴گوگرد در هواي تسهيالت کمپوست کهريزک تهران در زمستان 

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

تسهيالت کمپوست  يفرار در هوا ينوع و غلظت ترکيبات آل يبررس  ۳۱
  ۱۳۹۴ن در زمستاکهريزک تهران 

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۳۲  
کربن از محيط هاي آبي با استفاده از جذب بر روي  حذف کاتکول

به روش سطح  فعال پودري مغناطيسي شده با نانوذرات اکسيد آهن
  : مطالعه تعادلي و سينتيکيپاسخ

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۳۳  
اي کارايي فرآيندهاي اکسيداسيون فتوشيميايي بر پايه مقايسه  يبررس

) UV/NaPS/Fe+2) و پرسولفات (UV/HPپراکسيد هيدروژن (
  محيط هاي آبياز  درحذف سم پاراکوات

  خاتمه يافته  مجري  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۳۴  
کاني هماتيت جهت  فعال شده با اکسيدان پرسولفات  بررسي کارايي

و  دياس کياست يکلروفنکسدي  (D-2,4) همزمان سموم حذف
)MCPA(  ز محلولهاي آبيا دياس کياست يکلروفنکسمتيل  

  خاتمه يافته  مجري اول  دانشگاه علوم پزشکي ايران

۳۵  
در هواي جايگاه هاي  BTEXبررسي غلظت ذرات معلق ريز و 

  ۱۳۹۵سوخت رساني منتخب شهر تهران در زمستان 
  خاتمه يافته  ولمجري ا  دانشگاه علوم پزشکي ايران
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)، ۱۳۹۲، (تابستان احسان ابويي مهريزي، کاظم ندافي، مجيد کرمانيمهدي فرزادکيا، محمد حسن احرامپوش،   - ۱۶
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هسوني، غالمرضا ، مينا آقائي، سيما کريم زاده، سهيال سلحشور آرين، عباس شامجيد کرماني، فرشاد بهرامي اصل - ۳۰

شهر ايران در  در هواي پنج کالن 2NO برآورد تعداد بيماري و مرگ ناشي از آالينده)، "۱۳۹۳گودرزي، (بهمن 
، ۱۲۱، شماره ۲۴دوره پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران،  - مجله علمي"، AirQبا استفاده از مدل  ۱۳۹۰سال 

 ۲۴۹ - ۲۳۹صفحه 

 
، مهدي فرزادکيا، کاظم ندافي، فرشاد بهرامي اصل، داريوش زينال زاده، (بهار نيآناهيتا دهقا، مجيد کرماني   - ۳۱

بررسي  باکتري ها و قارچ هاي منتقله از هوا در تصفيه خانه فاضالب شهرک قدس تهران و ارتباط آن با )، "۱۳۹۴
 ۶۸ – ۵۷شماره اول، صفحات ، ششمپژوهشي سالمت و بهداشت، دوره  - مجله علمي"، پارامترهاي محيطي

 
، مينا آقائي، سيما کريم زاده، حسين ارفعي نيا، غالمرضا گودرزي، سهيال فرشاد بهرامي اصل ،مجيد کرماني  - ۳۲

کمي سازي اثرات بهداشتي منتسب به آالينده ازن در هواي پنج کالنشهر )، "۱۳۹۴سلحشور آرين، (ويژه نامه تابستان 
 – ۲۶۶شماره سوم، صفحات ، ششمشي سالمت و بهداشت، دوره پژوه -مجله علمي"، AirQايران با استفاده از مدل 

۲۸۰ 

 
 ينعلي، حسيترا غالمي، ممجيد کرماني، مهدي فرزادکيا، سميه گلباز، يمان عموئيزاده، عبداال يمعصومه طهماسب - ۳۳

"، يزهوايب يرابه دفن گاه زباله با استفاده از هاضم هايوم ازشيو آمون CODحذف همزمان )، "۱۳۹۴ آذر، (اياصغرن
 ۳۹ -۳۳، صفحه ۱۲دوره هفدهم، شماره دانشگاه علوم پزشکي بابل، پژوهشي  -مجله علمي

 
، (پاييز آناهيتا دهقانيمهدي فرزادکيا، کاظم ندافي، داريوش زينال زاده،  ، فرشاد بهرامي اصل،مجيد کرماني  - ۳۴

ن ميالد، سازمان انتقال خون و بررسي غلظت و توزيع قارچ هاي منتقله از هوا در هواي اطراف بيمارستا)، "۱۳۹۴
 ۸ – ۱، صفحات ۳شماره ، ۱مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دوره "، تصفيه خانه فاضالب شهرک قدس تهران

 



 ۲۶

ارزيابي کارايي فرآيند اکسيداسيون )، "۱۳۹۴ زمستان، (آناهيتا دهقاني ، فرشاد بهرامي اصل،مجيد کرماني  - ۳۵
، اول سالمجله سالمت محيط و کار، "، از محيط هاي آبي ۱۶ي بنفش پيشرفته فنتون در تجزيه رنگزاي کاتيون

 ۲۵ - ۱۸، صفحات اولشماره 

 
مقايسه  يبررس)، ۱۳۹۴ زمستان، (يکالنتر ي، روشنک رضاييجعفر ياحمد جنيد ،يمحسن دولت، مجيد کرماني - ۳۶
فصلنامه "، ۹۳ا ت ۸۶ يآن در کالنشهر تهران در سال ها ي) و کاربردهاAQHIشاخص بهداشت کيفيت هوا ( يا

 ۲۸۴ -۲۷۵، صفحات چهارمشماره ، اول دوره، پژوهش در بهداشت محيط

 
 مرگ موارد تعداد برآورد)، "۱۳۹۴ زمستان( ، محسن دولتي،ي، مينا آقائسودا فالح جوکندان، کرمانيمجيد   - ۳۷

 شهر هواي در نيتروژن اکسيد و دي ازن يها ندهيآال به منتسب يتنفس و يعروق-يقلب يها يماريب از يناش

 ۱۱ – ۱، صفحات ۴شماره ، ۱مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دوره "، تهران

 
مجيد ، سارا بنفشه افشان، ياصغر اعلم الهد يعل، يداريوش رنجبر وکيل آباد، يمحمد حسين، نيا يحسين ارفع  - ۳۸

 شهر دوازده منطقه يهوا در PM2.5 ذرات يشناس يکان و يشناس ختير يبررس)، "۱۳۹۵ بهار(ويژه نامه  ،کرماني
 دورهپژوهشي سالمت و بهداشت،  - مجله علمي"، XRD يزهايآنال و SEM-EDX يزيآنال ريتصاو بر هيتک با تهران
 ۱۴۵ – ۱۳۴، صفحات دومشماره ، هفتم

 
تحليل تصاوير ماهواره اي ريزگردها و طوفان هاي گرد )، "۱۳۹۵ بهار( ،مريم ايزانلو، الهام طاهريان، مجيد کرماني  - ۳۹

، ره آورد سالمتمجله "، غباري در ايران به منظور بررسی منشاءهای داخلي و خارجي و روش هاي کنترل آنها و
 ۵۱ – ۳۹، صفحات ۱شماره ، ۲ دوره

 
 پنج سال مقايسه)، "۹۵، احمد جنيدي جعفري، روشنک رضايي کالنتري، (بهار محسن دولتي، مجيد کرماني - ۴۰

مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دوره  ،(AQI) اساس شاخص کيفيت هواکيفيت بهداشتي هواي کالنشهر تهران بر 
 ۳۶ – ۲۸، صفحات ۱شماره ، ۲

 
برآورد تعداد )، "۱۳۹۵احمد جنيدي جعفري، روشنک رضايي کالنتري، (تير  ،محسن دولتي، مجيد کرماني  - ۴۱

 ندهيآالاشي از تماس با ) نCOPD، انفارکتوس ميوکارديال حاد و بيماري انسداد مزمن ريوي (ريم و مرگموارد 
پژوهشي دانشگاه علوم  - مجله علمي"، گوگرد در هواي شهر تهران دياکسي دنيتروژن و  دياکسي دي ازن، ها

 ۱۰۷ - ۹۶، صفحه ۱۳۸، شماره ۲۶دوره پزشکي مازندران، 

 
سيما کريم  ، مينا آقائي، فرشاد بهرامي اصل، ميترا غالمي، سودا فالح جوکندان، محسن دولتي،مجيد کرماني - ۴۲

عروقي، سکته قلبي و بيماري مزمن انسداد ريوي ناشي از تماس  - برآورد تعداد موارد مرگ قلبي)، "۱۳۹۵، (تير زاده



 ۲۷

، ۱۴۵شماره ، ٢٣مجله علوم پزشکي رازي، جلد "، با آالينده دي اکسيد گوگرد در هواي شش شهر صنعتي ايران
 ۲۱ – ۱۲صفحات 

 
تعداد موارد مرگ برآورد ")، ۱۳۹۵ تابستان، (محسن دولتی، مينا آقائی ،سودا فالح جوکندان، مجيد کرماني - ۴۳

 یاکسيد گوگرد موجود در هوا یذرات معلق و د منتسب به ویيماری انسداد مزمن ريعروقی، سکته قلبی و ب - قلبی
 ۱۲۶ -۱۱۶، صفحات دومشماره ، دوم دوره، فصلنامه پژوهش در بهداشت محيط"، شهر تهرانکالن

 
، عباس شاهسوني، سيما کريم زاده، حسين ارفعي نيا، مينا آقائي، ميترا غالمي، فرشاد بهرامي اصل، مانيمجيد کر - ۴۴

عروقي و تنفسي -برآورد تعداد موارد مرگ و بستري در بيمارستان به علت بيماري هاي قلبي)، "۱۳۹۵(تابستان 
، ۲شماره ، ۱۲، دوره يقات نظام سالمتپژوهشي تحق - "، مجله علميدر هواي هفت کالنشهر ايران 10PMمنتسب به 
 ۱۳۹ – ۱۳۲صفحات 

 
)، ۱۳۹۵، علي اسرافيلي، مهدي فرزادکيا، سهيال سلحشور آرين، (تابستان فرشاد بهرامي اصل، مجيد کرماني  - ۴۵

شناسايي ترکيبات واسطه اکسيداسيون و بررسي تغييرات حد سميت در طي فرايند ازن زني کاتاليزوري غيرهمگن با "
پژوهشي تحقيقات نظام  -"، مجله علميت نانوذرات اکسيد منيزيم جهت حذف مترونيدازول از محلول آبيکاتاليس
 ۱۴۵ – ۱۴۰، صفحات ۲شماره ، ۱۲، ، دوره سالمت

 
برآورد تعداد )، "۱۳۹۵احمد جنيدي جعفري، روشنک رضايي کالنتري، (تابستان  ،محسن دولتي، مجيد کرماني - ۴۶

با استفاده از ) ۸۹-۹۳طی يک دوره پنج ساله (شهر تهران کالندر CO ه آالينده منتسب ب مرگ قلبی عروقی موارد
 ۹۲ – ۸۲صفحات ، ۴سال سوم، شماره فصلنامه علمي و پژوهشي مهندسي بهداشت محيط،  "،(AirQ)مدل 

 
 ميترا غالمي، فرشاد بهرامي اصل، سيما کريم زاده، سودا فالح جوکندان، محسن، مينا آقائي، مجيد کرماني  - ۴۷

در هواي هشت شهر  COو   2.5PM مواجهه با دو آالينده اثرات بهداشتيبرآورد )، "۱۳۹۵دولتي، (مهر و آبان 
 ۶۱ – ۴۹، صفحات ۴، شماره ۱۳دوره پژوهشي سالمت کار ايران،  - فصلنامه علمي"، AirQصنعتي ايران توسط مدل 

 
بررسي )، "۱۳۹۵ آبان، (، مجتبي يگانه باديسودا فالح جوکندان، علي اسرافيلي ،مهدي فرزادکيا، مجيد کرماني - ۴۸

مغناطيسي اکسيد آهن دوپ شده با  نانوذرات با کاتاليزوري هاي آبي توسط روش ازناسيونحذف کاتکول از محيط
، ۲۶دوره پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران،  -مجله علمي"، يکينتي: مطالعه سسيليس و تيتانيوم دي اکسيد

 ۱۵۴ - ۱۳۹، صفحه ۱۴۲شماره 

 
کمی سازی اثرات )، "۱۳۹۵احمد جنيدي جعفري، روشنک رضايي کالنتري، (پاييز  ،محسن دولتي، مجيد کرماني - ۴۹

مجله ره آورد "، ناشی از آالينده منواکسيد کربن بر سالمت مردم در هوای شهر تهران طی يک دوره پنج ساله
 ۴۷ – ۳۸، صفحات ۳شماره ، ۲سالمت، دوره 



 ۲۸

 
برآورد تعداد )، "۱۳۹۵، احمد جنيدي جعفري، روشنک رضايي کالنتري، (زمستان دولتيمحسن ، مجيد کرماني - ۵۰

"، ۱۳۹۳) در هوای شهر تهران در سال RPMماری های ناشی از تماس با ذرات معلق قابل تنفس (و بي مرگموارد 
 ۳۱۰ - ۳۰۱شماره چهارم، صفحات ، دوممجله سالمت محيط و کار، سال 

 
 اسفندفرشاد بهرامي اصل، سيما کريم زاده، ( مينا آقائي،، سودا فالح جوکندان، تيمحسن دول، مجيد کرماني  - ۵۱

 - مجله علمي"، ٩٠ران در سال يهر اشآن در هفت  يکيفيت هوا و کاربردها يشاخص بهداشت يبررس)، "۱۳۹۵
 ۸۸ – ۷۸صفحات )، ۱۱۷(شماره پياپی ، ۱۲شماره ، ۱۹سال اراک، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي 

 
ارزيابی اثرات )، "۱۳۹۵ اسفند، (احمد جنيدي جعفري، روشنک رضايي کالنتري، محسن دولتي، د کرمانيمجي  - ۵۲

دانشگاه علوم  دانشکده پزشکی،مجله "، بهداشتی ناشی از مواجهه با ذرات معلق در هوای شهر تهران طی دهه گذشته
 ۸۹۲ – ۸۸۵، صفحات ۱۲شماره ، ۷۴دوره ، تهرانپزشکي 

 
بررسي فرايند اکسيداسيون فتوشيميايي با پايه )، "۱۳۹۶علي اسرافيلي، (فروردين  ،د کرمانيمجيرقيه پيري،   - ۵۳

پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  - مجله علمي"، هاي آبيکلروفنل از محيط- ۴) در حذف 8O2S2UV/Naپرسولفات (
 ۳۷۰ - ۳۵۸، صفحه ۱۴۷، شماره ۲۷دوره مازندران، 

 
فروردين و ( ،مجيد کرماني، علي اصغر اعلم الهدي، رامين نبي زاده ،سيد عنايت هاشمي، حسين ارفعي نيا  - ۵۴

 شهر دوازده منطقه آزاد درهواي 2.5PM ذرات در موجود هاي آنيون و ها كاتيون غلظت بررسي)، "۱۳۹۶ارديبهشت 
 ۳۰ – ۱۸، صفحات ۱شماره ، سال بيستم، طب جنوب"، تهران

 
ارزيابي عملکرد )، ""۱۳۹۶، (فروردين و ارديبهشت را غالميميت، مجيد کرمانيمحمد سرمدي، سهيل مرتضايي،   -۵۵

فصلنامه "، سيستم تصفيه پيشرفته تصفيه فاضالب شهرک صنعتي  سمنان (بيوراکتور غشايي) در بازيابی پساب صنعتی
 ۱۷۵ – ۱۶۵، صفحات ۱، شماره ۱۴دوره پژوهشي سالمت کار ايران،  - علمي

 
غلظت )، "۱۳۹۶، (سيده نسترن اسدزادهی بلودر، ميترا هاشمی، ، روشنک رضايي کالنتري، علمجيد کرماني - ۵۶

پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي خراسان  - مجله علمي"، فلزات سنگين در آب ورودی به دستگاه دياليز بيمارستان
 ۱۳ – ۷، صفحات ۱شماره ، ۹شمالي، دوره 

 
ارزيابي تعداد موارد )، "۱۳۹۶، احمد جنيدي جعفري، روشنک رضايي کالنتري، (محسن دولتي، مجيد کرماني - ۵۷

عروقي و انسداد مزمن ريوي منتسب به ازن در هواي -کل مرگ و بستري در بيمارستان به دليل بيماري هاي قلبي
، ۹پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي، دوره  - مجله علمي"، )۸۴ -۹۳کالنشهر تهران طي دهه گذشته (

 ۹۹ – ۸۹، صفحات ۱شماره 



 ۲۹

 
 بهداشتی تيفيک)، "۱۳۹۶( ،سيده نسترن اسدزاده ،رضا شکاريان، مريم لنگری زاده، محسن دولتي، نيمجيد کرما - ۵۸

دانشگاه علوم پزشکي خراسان  پژوهشي -مجله علمي"، ۹۳در سال  AQI شاخص اساس بر بجنورد شهر هواي
 ۲۶۲ – ۲۵۳، صفحات ۲شماره ، ۹شمالي، دوره 

 
)، ۱۳۹۶تابستان ، (سودا فالح جوکندان، يوسف دادبان شهامت، يلیعلی اسراف، مهدی فرزادکيا مجيد کرماني، - ۵۹

پژوهشي  -فصلنامه علمي"، یستزي روش آزمونی بررسی تغييرات سميت کاتکول طی فرايند اکسيداسيون با ازن به"
 ۲۴۸ - ۲۳۷، صفحات دوم، شماره دهمدوره ، زيست سالمت و محيط

 
بررسي )، "۱۳۹۶، (تابستان سودا فالح جوکنداني، برزک يصالح نيحس مجيد کرماني، روشنک رضايي کالنتري، - ۶۰

"، فاضالب صنايع نساجياز  ۱۹۸قرمز راكتيو  حذف رنگدر  يرگي گالب يپسماند هاو پودر  خاکستر ييکارا
 ۵۳ – ۴۳، صفحات ۲، شماره ۳مجله ره آورد سالمت، دوره 

 
بررسي شاخص کيفيت هوا و )، "۱۳۹۶ان محسن دولتی، منصور قادرپوری، (تابست ،خالد آذر شبمجيد کرماني،  - ۶۱

فصلنامه  "،۱۳۹۴ميکرون شهر بوکان در سال  ۵/۲ومير ناشي از مواجه با ذرات معلق کمتر از کمي سازي ميزان مرگ
 ۲۷۸ - ۲۶۹، صفحات ۴، شماره ۴پژوهشي مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي البرز، سال  -علمي 

 
تجزيه آموکسی )، "۱۳۹۶مهدی فرزادکيا، مجيد کرماني، (تابستان  ،ي کالنتريروشنک رضايمعصومه رحمتی نيا،  - ۶۲

 - فصلنامه علمي  "،4O3Feسيلين با استفاده از فرآيند الکتروفنتون گرافيت فلت اصالح شده و نانوکاتاليست 
 ۳۴۸ - ۳۳۵، صفحات ۴، شماره ۴پژوهشي مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي البرز، سال 

 
تعيين کارايي نانو ذرات داپ شده )، "۱۳۹۶، (آذر محمد بشامعلي اسرافيلي،  جنيدی جعفری، مجيد کرماني، احمد - ۶۳

 - "، مجله علميبا نقره تثبيت شده بر بستر بتني در حذف فنل توسط فرايند فتوکاتاليستي در فاضالب سنتتيک
 ۱۱۱ -۹۴، صفحات ۱۵۵، شماره ۲۷پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران، دوره 

 
 يبررس")، ۱۳۹۶پاييز (، سودا فالح جوکنداني، برزک يصالح نيحس ، روشنک رضايي کالنتري،مجيد کرماني - ۶۴

 يطاز مح ۲۹ يراكتيو آب در حذف رنگ يبه عنوان جاذب طبيع يريگ گالب يهاپسماند و خاکستر پودر  ييکارا
 ۲۴۵ - ۲۳۵صفحات ، سومشماره ، سوم دوره، فصلنامه پژوهش در بهداشت محيط"، يآب يها

 
روند تغييرات آالينده بررسي )، "۱۳۹۶ پاييز، (مجيد کرماني ، ميترا هاشمی، محسن دولتی،سيده نسترن اسدزاده - ۶۵

، ۳"، مجله ره آورد سالمت، دوره ۱۳۹۳های هوا و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی در شهر بجنورد در سال 
 ۲۶ – ۲۰، صفحات ۳شماره 



 ۳۰

 
بررسي تعداد )، "۱۳۹۶، احمد جنيدي جعفري، روشنک رضايي کالنتري، (زمستان دولتي محسن، مجيد کرماني - ۶۶

دي اکسيد  و مير، بيماري انسداد مزمن ريوي و انفارکتوس ميوکارديال حاد ناشي از مواجهه با آالينده موارد مرگ
 ۴۲ – ۳۴ت )، صفحا۶۹(پياپی  ۱، شماره ۲۰"، کومش، جلد ۸۴-۹۳گوگرد در شهر تهران طي سال هاي 

 
)، ۱۳۹۶، (دی سودا فالح جوکندان، مهدي فرزادکيا، علی اسرافيلی، يوسف دادبان شهامت، مجيد کرماني - ۶۷

"بررسی حذف کاتکول از محلول های آبی به وسيله فرآيند اکسيداسيون با ازن و شناسايی محصوالت ميانی آن"، 
 ۹۵۳ - ۹۳۹ت صفحا ،۱۰شماره  ،۱۶مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، دوره 

 
آلوده به  يخاک ها ييپاال ستيز)، "۱۳۹۶ اسفند( ،مجيد کرمانيعلي اسرافيلي،  ،مهدي فرزادکيامهتاب مومنی،  - ۶۸

پژوهشي دانشگاه  - "، مجله علميورمي کمپوست و لجن فعال يکتورهاآوريدر ب يستيز کيبه روش تحر ليگازوئ
 ۱۹۲ -۱۷۹، صفحات ۱۵۸، شماره ۲۷علوم پزشکي مازندران، دوره 

 
، يوسف دادبان شهامت، (فروردين و ارديبهشت مجيد کرماني، علي اسرافيلي، مهدي فرزادکياحسين عرب زاده،  - ۶۹

از  سفترياکسون بيوتيک يآنت حذف در کارايي فرايند ازن زني کاتاليزوري با نانوذرات اکسيد منيزيم)، "۱۳۹۷
 ۶۹- ۶۰، صفحات ۱، شماره ۲۹، سال پژوهشي آب و فاضالب - فصلنامه علمي"، محيط هاي آبي

 
فرآيند  یکاراي یبررس)، "۱۳۹۷بهار غالمی، (ميترا ، مهدي فرزادکيا ،سيده نسترن اسدزاده، مجيد کرماني - ۷۰

 مجله"، یآب ی) درحذف سم پاراکوات از محيط هاUV/HPبر پايه پراکسيد هيدروژن ( یاکسيداسيون فتوشيمياي
 ۴۵ – ۳۶، صفحات ۱شماره ، ۱۰لي، دوره علوم پزشکي خراسان شما پژوهشي دانشگاه -علمي

 
خطر ارزيابی )، ""۱۳۹۷ تيرو خرداد (، زهره بهمنی، روشنک رضايي کالنتري، مهدي فرزادکيا، جيد کرمانيم - ۷۱

ميکرون بر روی کارگران مجتمع کمپوست کهريزک تهران در  ۱۰فلزات سنگين موجود در ذرات معلق کوچکتر از 
 ۱۷۵ – ۱۶۴، صفحات ۲، شماره ۱۵دوره ژوهشي سالمت کار ايران، پ - فصلنامه علمي"، ۱۳۹۴زمستان 

 
 ،سيده نسترن اسدزاده ،احمد يزدانی، محمد احمديان، مريم لنگري زاده، احمد رجبی زاده، جيد کرمانيم - ۷۲

"، ۱۳۹۵بنبات های رنگی عرضه شده در سطح شهر بجنورد در سال آ های مصرفی در تعيين رنگ" )،۱۳۹۷تابستان (
 ۱۶۳ – ۱۵۵، صفحات ۲شماره ، سال هفتم، اشت و توسعهبهد مجله

  
  
  
  



 ۳۱

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :يمختلف علمي داخلي و بين المللدر كنگره هاي ائه شده مقاالت ار
چهارمين همايش كشوري بهداشت ، سخنراني)بررسي اثرات ناشي از احداث سدها بر روي کيفيت آب مخازن ( - ١

 دانشگاه شهيد صدوقي يزد، ١٣٨٠، آبان ماه محيط

 
 کنترل آن يفاضالب، علل بروز و روشها يدر تصفيه خانه ها يو غيررشته ا يامون پديده بالکينگ رشته اپير يتحليل - ٢

 دانشكده فني دانشگاه تهران، ١٣٨١، آبان ماه هفتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران، پوستر)(

 
محيطي در هواي  ) و شرايط10PMو  TSPبررسي ارتباط رشد ميکروارگانيسمهاي هوا با غلظت ذرات معلق ( - ٣

، ١٣٨١، آبان ماه پنجمين همايش كشوري بهداشت محيط، سخنراني)(محدوده بيمارستان دکتر شريعتي تهران 
 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 



 ۳۲

، دانشگاه علوم پزشكي ١٣٨٢، اولين همايش كشوري آلودگي هوا، مهر ماه پوستر)( ، مشکالت و راه حلهايباران اسيد - ٤
 شهيد بهشتي

 
5- A Survey on Strategies of Building Protection against Radon (Poster), 3rd International WONUC 

Conference on ”the Effect of Low and Very Low Doses of Ionizing Radiation on Human Health” 
(21-24 October 2003, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran). 

 
هفتمين سخنراني)، (شرايط محيطي شيميايي ذرات معلق موجود در هواي آزاد و ارتباط آنها با بررسي ترکيب   - ٦

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، ١٣٨٣، شهريور ماه همايش ملي بهداشت محيط

 
و شرايط محيطي در هواي محدوده بررسي ارتباط پتانسيل رشد ميکروارگانيسمهاي هوا با غلظت ذرات معلق   - ٧

دانشگاه ، ١٣٨٣، مهر ماه چهارمين همايش سراسري بهداشت حرفه اي ايرانپوستر)، (کتر شريعتي تهران بيمارستان د
 علوم پزشكي همدان

 
اولين ، پوستر)بررسي ذرات معلق موجود در هواي آزاد و اثرات بهداشتي آن در کشورهاي در حال توسعه (  - ٨

 ، موسسه مطالعاتي زيست محيط پاک١٣٨٤و اثرات آن بر سالمت، اسفند ماه  آلودگي هوا مليهمايش 

 
محدوده بيمارستان دکتر  يدر هوا AQIبررسي غلظت ذرات معلق و توصيف کيفيت هوا با تکيه بر شاخص  - ٩

، موسسه مطالعاتي ١٣٨٤و اثرات آن بر سالمت، اسفند ماه  آلودگي هوا ملياولين همايش ، پوستر)( تهران يشريعت
 زيست محيط پاک

 
بهداشت  ينهمين همايش مل، پوستر)( هاي آبي از محلول خاكستر سبوس برنج و كربن فعالاده از با استفحذف فنل   - ١٠

 اصفهان يدانشگاه علوم پزشک، ١٣٨٥ماه  آبان، محيط

  
 و بازيافت مس و روي از محلولهاي آبي يبيومس غيرفعال جلبك قهوه اي سارگاسوم به منظور جذب زيست يبکارگير  - ١١

دانشكده محيط زيست ، ١٣٨٧محيط زيست، خرداد ماه  يمهندس يو نمايشگاه تخصص دومين همايش، سخنراني)(
 دانشگاه تهران

 
دانشگاه ، ١٣٨٧شهريور ماه ، کنفرانس آمار ايران نهمين، پوستر)( آن يپيرامون رگرسيون چندک و کاربردها يتحليل  - ١٢

 اصفهان

 
13- Removal of Phenol from Aqueous Solutions by Rice Husk Ash and Activated Carbon (Poster), 

IWA Chemical Industries 2008 International Conference (9-11 November 2008, Beijing, China). 
 



 ۳۳

14- Biological Phosphorus and Nitrogen Removal in Moving Bed Biofilm Reactors (Poster), 7th 
International Conference on Membrane Science & Technology (MST 2009) (13-15 May 2009, 
University Technology Malaysia (UTM), Faculty of Chemical & Natural Resource Engineering, 
Kuala Lumpur, Malaysia). 

 
فرآيند بيوفيلمي با بستر متحرک به منظور حذف بيولوژيکي کربن آلي و نوترينتها از فاضالب شهري  يبکارگير  - ١٥

دانشكده محيط زيست ، ١٣٨٨ماه  ، مهرمحيط زيست يمهندس يهمايش و نمايشگاه تخصص سومينپوستر)، (
 دانشگاه تهران

 
يند بيوفيلمي با بستر متحرك به منظور حذف نوترينت ها از در يك فرآ ي/ آنوکسيک/ هوازيهواز يب يبهره بردار  - ١٦

شهيد دانشگاه علوم پزشكي ، ١٣٨٨، آبان ماه همايش ملي بهداشت محيط دوازدهمين، پوستر)( فاضالب شهري
 بهشتي

 
17- Performance and Modeling of Moving Bed Biofilm Process for Biological Nutrients Removal from 

Municipal Wastewater (Oral), First International Conference on “Advances in Wastewater 
Treatment and Reuse” (10–12 November 2009, University of Tehran, College of Engineering, 
Tehran, Iran). 

  
، اولين همايش پوستر)( )AQIبا تکيه بر شاخص کيفيت هوا ( ١٣٨٧تهران در سال  يهوا يتعيين کيفيت بهداشت  - ١٨

 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران١٣٨٩ ،  ارديبهشت ماهيسالمت شهر يمل

 
شهر پاكدشت در سال تحصيلي  يو غير انتفاع ياي بهداشت محيط مدارس ابتدايي دولتبررسي وضعيت شاخص ه  - ١٩

، دانشگاه ١٣٨٩، مهر ماه موثر بر سالمت يعوامل اجتماع ييدانشجو يکشور شيهما نياول، سخنراني)( ١٣٨٨-٨٩
 علوم پزشكي ايران

 
 يکشور شيهما نياول، پوستر)( ١٣٨٧کيفيت ميکروبي آب شرب روستاهاي شهرستان ديواندره در سال بررسي   - ٢٠

 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران١٣٨٩، مهر ماه موثر بر سالمت يعوامل اجتماع ييدانشجو

 
 ١٣٨٨-٨٩پاكدشت در سال تحصيلي  شهرستانمدارس ابتدايي  يو ايمن بررسي وضعيت بهداشت محيط  - ٢١

 وم پزشكي کرمان، دانشگاه عل١٣٨٩ آبان ماه همايش ملي بهداشت محيط، ، سيزدهمينسخنراني)(

 
، پوستر)( کلروفنل توسط کربن فعال گرانوله و خاکستر سبوس برنج- ۴کلروفنل و - ۲بررسي مقايسه اي حذف   - ٢٢

 نشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دا١٣٩٠آبان ماه  همايش ملي بهداشت محيط، چهاردهمين

 
، پوستر)( از فاضالب صنايع نساجي کارآيي فناوري اکسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته در حذف رنگزا بررسي  - ٢٣

 نشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دا١٣٩٠آبان ماه  همايش ملي بهداشت محيط، چهاردهمين



 ۳۴

 
 چهاردهمين، پوستر)( بيمارستان شهر تهران و ارائه راهکارهاي اصالحي ۵وضعيت مديريت زباله در بررسي   - ٢٤

 علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دانشگاه ١٣٩٠آبان ماه  همايش ملي بهداشت محيط،

 
 مطالعات تعادل و سينتيکآبي:  هاياز محلول ترکيبات فنليبررسي کارايي خاکستر سبوس برنج در حذف   - ٢٥

، دانشكده محيط زيست ١٣٩٠پنجمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، آذر ماه ، سخنراني)(
 دانشگاه تهران

 
و  UVبا استفاده از فرايندهاي  )BV16( ۱۶جزيه رنگزاي بنفش کاتيوني کارآيي فناوري فتوليز در ت بررسي  - ۲۶

2O2UV/H )دانشكده محيط ١٣٩٠، پنجمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، آذر ماه )پوستر ،
 زيست دانشگاه تهران

 
 مديريت منابع آب جهت نيل به توسعه پايدار و يابرها به عنوان راهکار يبارورساز يپيرامون روشها يبررس  - ۲۷

انجمن متخصصان محيط زيست ايران و هفتمين جشنواره توسعه سبز (چالش ها و  يمل ، هفدهمين همايش)پوستر(
، واحد علوم و ي، دانشگاه آزاد اسالم١٣٩٠منطقه)، اسفند ماه  يايران و کشورها يزيست محيط يراهبردها
 تحقيقات

  
 سومينپوستر)، (کنترل آن با تاکيد بر جنبه هاي بهداشتي و سالمتي بررسي علل شوري آبهاي زيرزميني و راههاي   - ٢٨

 ، دانشگاه علوم پزشكي کردستان١٣٩١فروردين ماه  همايش سراسري دانشجويي بهداشت محيط،

 
همايش  سومين، پوستر)( بررسي پيرامون رسوبدهنده هاي الکترواستاتيکي به عنوان ابزاري براي کنترل ذرات معلق  - ٢٩

 ، دانشگاه علوم پزشكي کردستان١٣٩١فروردين ماه  جويي بهداشت محيط،سراسري دانش

 
دومين کنفرانس برنامه ريزي ، پوستر)( به عنوان ابزاري براي کنترل ذرات معلق فيلترهاي پارچه ايبررسي پيرامون   - ٣٠

 محيط زيست دانشگاه تهران، دانشگاه ١٣٩١ ارديبهشت ماه ،و مديريت محيط زيست

  
ه کارايي سيستم هاي طبيعي تصفيه فاضالب برکه تثبيت و تاالب مصنوعي در حذف مواد آلي و ايسبررسي و مق  - ٣١

، دانشگاه ١٣٩١آبان ماه  همايش ملي بهداشت محيط، پانزدهمين، پوستر)( ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹جامدات شهر يزد در سال 
 علوم پزشكي گيالن

  
 ستوسيرا اينديکا: مطالعات ايزوترم و سينتيکبيوجذب ترکيبات فنلي روي بيومس پردازش شده جلبک قهوه اي سي  - ٣٢

 ، دانشگاه علوم پزشكي گيالن١٣٩١آبان ماه  همايش ملي بهداشت محيط، پانزدهمين، سخنراني)(



 ۳۵

 
بر مبناي شاخص کيفيت هوا  ۱۳۹۰مقايسه وضعيت کيفي و بهداشتي هواي دو شهر اصفهان و شيراز در سال   - ٣٣

)AQI( )(دانشگاه علوم پزشكي گيالن١٣٩١آبان ماه  داشت محيط،همايش ملي به پانزدهمين، پوستر ، 

 
همايش ملي  پانزدهمين، پوستر)( ارزيابي وضعيت مديريت فاضالب صنعتي صنايع حد فاصل تهران تا کرج  - ٣٤

 ، دانشگاه علوم پزشكي گيالن١٣٩١آبان ماه  بهداشت محيط،

 
ششمين همايش و ، پوستر)( کيفيت هوابر مبناي شاخص  ۱۳۹۰تعيين وضعيت کيفي هواي شهر شيراز در سال   - ٣٥

 ، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران١٣٩١نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، آذر ماه 

 
، پوستر)( سنتتيک پساب در روش اين کارايي بررسي و مغناطيسي کربن کامپوزيت نانو از استفاده با فنل حذف  - ٣٦

 ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز١٣٩٢مهر ماه  همايش ملي بهداشت محيط، شانزدهمين

 
 شانزدهمين، پوستر)( ۱۳۹۱-۹۲بررسي وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس شهرستان سلطانيه درسال تحصيلي   - ٣٧

 ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز١٣٩٢مهر ماه  همايش ملي بهداشت محيط،

 
 ديازينون در محلولهاي آبي فنتون در حذف سم اکسيداسيون پيشرفته فنتون و شبه بررسي کارايي فرايندهاي  - ٣٨

 ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز١٣٩٢مهر ماه  همايش ملي بهداشت محيط، شانزدهمين، سخنراني)(

 
) و فلزات سنگين مرتبط با آنها در هواي يکي از مناطق مرکزي شهر تهران 2.5PMبررسي غلظت ذرات معلق ريز ( - ٣٩

 شريف ، دانشگاه صنعتي١٣٩٢دي ماه  ،صدا و هوا گيآلود مديريت ملي همايش دومين، پوستر)( ۱۳۹۲در بهار

  
 )sbound PAH-2.5PM(بررسي غلظت هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي مرتبط با ذرات معلق  - ٤٠

، ١٣٩٢دي ماه  ،صدا و هوا آلودگي مديريت ملي همايش دومين، سخنراني)( درمحدوده بيمارستان سيناي تهران
 شريف دانشگاه صنعتي

 
با  ۱۳۹۰موجود در هواي شهر شيراز در سال  10PMمرگ هاي تنفسي و قلبي عروقي منتسب به آالينده  کمي سازي - ٤١

 ، دانشگاه صنعتي١٣٩٢دي ماه  ،صدا و هوا آلودگي مديريت ملي همايش دومينپوستر)، ( AirQاستفاده از مدل 
 شريف

  



 ۳۶

استفاده از فرايند ازن زني کاتاليزوري  حذف آنتي بيوتيک مترونيدازول از پساب هاي شهري و صنايع دارويي با  - ٤٢
، دانشگاه ١٣٩٢بهمن ماه  ،نخستين همايش ملي بازيافت آب، پوستر)( غيرهمگن در حضور نانوذرات اکسيد منيزيم

 تهران

 
بررسي پتانسيل واحد هاي فرآيندي و عملياتي تصفيه خانه فاضالب شهرک غرب تهران در انتشار آئروسل هاي  - ٤٣

نوزدهمين همايش ملي انجمن متخصصان محيط زيست ايران و نهمين جشنواره توسعه سبز ، ي)سخنران( باکتريايي
 ، دانشگاه صنعتي شريف١٣٩٢(محيط زيست ايران و چالش هاي ملي و منطقه اي)، اسفند ماه 

 
نوزدهمين همايش ملي انجمن متخصصان محيط زيست ، سخنراني)( بررسي منشأ طوفان هاي گرد و غبار در ايران - ٤٤

، دانشگاه ١٣٩٢يران و نهمين جشنواره توسعه سبز (محيط زيست ايران و چالش هاي ملي و منطقه اي)، اسفند ماه ا
 صنعتي شريف

 
با  ١٣٩٠) در کالنشهرهاي مشهد، تبريز، اهواز و اراک در سال 10PMارزيابي و مقايسه اثرات بهداشتي ذرات معلق ( - ٤٥

همايش ملي انجمن متخصصان محيط زيست ايران و نهمين جشنواره نوزدهمين ، سخنراني)( AirQ استفاده از مدل 
 ، دانشگاه صنعتي شريف١٣٩٢توسعه سبز (محيط زيست ايران و چالش هاي ملي و منطقه اي)، اسفند ماه 

  
 ،پوستر)( ۱۳۹۰) کالنشهرهاي اروميه و تبريز در سال AQIبررسي مقايسه اي شاخص کيفيت هواي ( - ٤٦

ن متخصصان محيط زيست ايران و نهمين جشنواره توسعه سبز (محيط زيست ايران و نوزدهمين همايش ملي انجم
 ، دانشگاه صنعتي شريف١٣٩٢چالش هاي ملي و منطقه اي)، اسفند ماه 

 
سومين کنگره قارچ  ،پوستر)(تعيين قارچ هاي منتقله از هوا در روزهاي عادي و گرد و غباري در شهر اهواز  - ٤٧

، دانشگاه علوم پزشکي ايران، مرکز همايش هاي بين المللي ١٣٩٣ارديبهشت ماه  ٢٦و  ٢٥شناسي پزشکي ايران، 
 رازي

 
) منتسب به آالينده COPDبرآورد تعداد موارد کل مرگ، مرگ هاي قلبي عروقي و بيماري انسداد مزمن ريوي ( - ٤٨

2NO  کشور يم پزشکعلو انيکنگره ساالنه دانشجو نيپانزدهم ،سخنراني)( ۱۳۹۰در هواي شهر اصفهان در سال ،
 علوم پزشکي شاهرود، دانشگاه ١٣٩٣ماه  شهريور

 
همايش ملي  هفتمين، پوستر)( ۱۳۹۱در سال  AQIبررسي وضعيت کيفيت هواي کالنشهر تهران بر اساس شاخص   - ٤٩

 ، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران١٣٩٣و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، آذر ماه 

  



 ۳۷

 هفتمين، )يسخنران( AirQدر هواي شهرهاي اروميه، شيراز و اصفهان توسط مدل  10PM برآورد اثرات منتسب به  - ٥٠
 ، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران١٣٩٣همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، آذر ماه 

  
هاي آبي  از محيط ۱۶ارزيابي کارايي فرآيند اکسيداسيون پيشرفته فنتون در تجزيه رنگزاي کاتيوني بنفش   - ٥١

پژوهشکده ، ١٣٩٣ماه  آذر ،يکشاورز يها ستميو اکوس ستيز طيدر مح نينو يها افتهي شيهمااولين ، پوستر)(
 انرژي هاي نو و محيط زيست دانشگاه تهران

 
و  10PM ،2.5PM يها ندهيو کل مرگ منتسب به آال يويانسداد مزمن ر يماريب ،يعروق يبرآورد تعداد مرگ قلب - ٥٢

2SO ر تهران با استفاده از مدل شه يدر هواAirQ )(ماه  آذر ،زيست و صنعت سبز ، همايش ملي محيطسخنراني
 اصفهان، دانشگاه ١٣٩٣

    
 ، همايش ملي محيطپوستر)(بررسي کارايي فرايند ازن زني در حذف آنتي بيوتيک مترونيدازول از محيط هاي آبي  - ٥٣

 اصفهان، دانشگاه ١٣٩٣ماه  آذر ،زيست و صنعت سبز

  
همايش ملي  هفدهمينپوستر)، (شاق دود دست دوم (غير فعال) و اثرات آن در سالمت و  بروز سرطان ها استن  - ٥٤

 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر١٣٩٣دي ماه  بهداشت محيط،

 
) گرد ريز( غباري و گرد هاي طوفان وقوع زمان در 1PMو  10PM ،2.5PMمعلق  ذرات تغييرات مقايسه و بررسي  - ٥٥

، دانشگاه علوم ١٣٩٣دي ماه  همايش ملي بهداشت محيط، هفدهمينپوستر)، (اهواز  شهر در عادي روزهاي و
 پزشكي بوشهر

 
در سال  مشهد، اراک و شيرازدر هواي سه شهر  2SOو   2.5PM مواجهه با دو آالينده اثرات بهداشتيارزيابي   - ٥٦

، دانشگاه علوم پزشكي ١٣٩٣دي ماه  همايش ملي بهداشت محيط، هفدهمينپوستر)، ( AirQتوسط مدل  ۱۳۹۰
 بوشهر

 
و  Fe2O2UV/H/+2حذف سم ديازينون از محيط هاي آبي توسط فرآيندهاي اکسيداسيون پيشرفته   - ٥٧

0/Fe2O2UV/H ) ،(دانشگاه علوم پزشكي بوشهر١٣٩٣دي ماه  همايش ملي بهداشت محيط، هفدهمينپوستر ، 

 
فرايند ازن زني کاتاليزوري غيرهمگن با کاتاليست بررسي ترکيبات واسطه اکسيداسيون و تغييرات حد سميت طي   - ٥٨

 همايش ملي بهداشت محيط، هفدهمينپوستر)، (نانوذرات اکسيد منيزيم جهت حذف مترونيدازول از محلول آبي 
 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر١٣٩٣دي ماه 

 



 ۳۸

 گرد هاي طوفان قوعو طي در 10PM ذرات و )TSP (معلق ذرات کل کاتيوني و آنيوني محتواي و غلظت تعيين  - ٥٩
، دانشگاه علوم ١٣٩٣دي ماه  همايش ملي بهداشت محيط، هفدهمينسخنراني)، (خاورميانه  )گرد ريز( غبار و

 پزشكي بوشهر

 
 ۱۲ميکرون در هواي محدوده منطقه  ۵/۲بررسي غلظت کربن آلي و عنصري موجود در ذرات معلق کوچکتر از   - ٦٠

 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر١٣٩٣دي ماه  ي بهداشت محيط،همايش ملهفدهمين ، سخنراني)( شهر تهران

 
بررسي غلظت و توزيع قارچ هاي منتقله از هوا در هواي اطراف بيمارستان ميالد، سازمان انتقال خون و تصفيه خانه   - ٦١

، دانشگاه علوم ١٣٩٣دي ماه  همايش ملي بهداشت محيط،هفدهمين ، سخنراني)(فاضالب شهرک قدس تهران 
 وشهرپزشكي ب

 
برآورد تعداد موارد مرگ قلبي عروقي، بيماري انسداد مزمن ريوي و کل مرگ منتسب به آالينده هاي   - ٦٢

2NO ،3O  وCO  دي ماه  ،صدا و هوا آلودگي مديريت ملي همايش سومينسخنراني)، (در هواي شهر تهران
 شريف ، دانشگاه صنعتي١٣٩٣

  
ميکرون و ازن بر تعداد موارد مرگ و پذيرش بيمارستاني  ۵/۲بررسي تأثير مواجهه با ذرات معلق کوچکتر از   - ٦٣

 ،صدا و هوا آلودگي مديريت ملي همايش سومينپوستر)، ( ۱۳۹۰و اروميه در سال  در سه شهر اصفهان، تبريز
 شريف ، دانشگاه صنعتي١٣٩٣دي ماه 

 
م در حذف يزيد منينوذرات اکسست نايرهمگن با استفاده از کاتاليغ يزوريکاتال يند ازن زنيفرا ييکارا يبررس  - ٦٤

برنامه ريزي، حفاظت  ملي همايش دومين)، سخنراني( کي) از فاضالب سنتتRR120( ۱۲۰يو قرمز راکت يرنگزا
 شهيد بهشتي، دانشگاه ١٣٩٣ماه  بهمن ،حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار

 
اصفهان و اهواز در  هايشهر يهوادر  AQHIارزيابي اثرات سالمتي مرتبط با آالينده هاي هوا بر اساس شاخص   - ٦٥

، ١٣٩٤ارديبهشت ماه  هاي محيط زيست،المللي علوم، مهندسي و فناوريپوستر)، نخستين کنفرانس بين( ۱۳۹۰سال 
 دانشگاه تهران

  
از  برآورد اثرات بهداشتي مواجهه با ذرات معلق و دي اکسيد گوگرد موجود در هواي کالن شهر تهران با استفاده  - ٦٦

 هاي محيط زيست،المللي علوم، مهندسي و فناوريپوستر)، نخستين کنفرانس بين( ۱۳۹۲سال  در AirQمدل 
 ، دانشگاه تهران١٣٩٤ارديبهشت ماه 

 



 ۳۹

 ۹۰- ۹۲) در سالهايAQIتعيين کيفيت بهداشتي هواي کالنشهر تهران بر اساس شاخص کيفيت هواي (  - ٦٧
 ، دانشگاه تهران١٣٩٤خرداد ماه  ١١ ،تسيز طيمح يجهان يروز مل يکنفرانس مل نينهمپوستر)، (

 
 ۹۲تا  ۹۰کالن شهر تهران در سالهاي  ذرات معلق بر سالمت مردم در هوايناشي از اثرات کمي سازي و مقايسه   - ٦٨

، دانشگاه ١٣٩٤خرداد ماه  ١٢و  ١١ ،و منابع آب ستيز طيمح يمهندس يالملل نيب وميسمپوز نيسومپوستر)، (
 خواجه نصيرالدين طوسي

 
) در AQHIشهروندان با تکيه بر شاخص بهداشت کيفيت هوا ( يکالنشهر تهران بر سالمت يهوا يآلودگ يررسب  - ٦٩

ماه  مهر ،يکشاورز يها يستمو اکوس يستز يطدر مح يننو يها يافته يشهمادومين ، پوستر)( ۹۳و  ۹۲ يسالها
 انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين، ١٣٩٤

 
عروقي و تنفسي  -اي تهران برتعداد موارد بستري در بيمارستان به واسطه بيماري هاي قلبيبررسي اثر آلودگي هو  - ٧٠

توسعه علمي پژوهشي کنگره  ني، اولسخنراني)() AirQ(با استفاده از مدل  ۹۲و  ۹۱طي سالهاي  )10PM(منتسب به 
وسعه و ترويج علوم و فنون انجمن ت، ١٣٩٤ماه  مهر ،ايران ستيز طيمحي، منابع طبيعي و علوم کشاورز جيو ترو
 بنيادين

 
همايش ملي  هجدهمين، )يسخنران( شهر شيراز يو اماکن عموم يغلظت گاز رادون در منازل مسکون ياندازه گير  - ٧١

 شيراز، دانشگاه علوم پزشكي ١٣٩٤ماه  آذر بهداشت محيط،

  
 يدر هواموارد کل مرگ و مير ) بر تعداد 2.5PMميکرون ( ۵/۲بررسي تأثير مواجهه با ذرات معلق کوچکتر از   - ٧٢

ماه  آذر همايش ملي بهداشت محيط، هجدهمين، پوستر)( )AirQ(با استفاده از مدل  ۹۰-۹۲طي سالهاي  شهر تهران
 شيراز، دانشگاه علوم پزشكي ١٣٩٤

 
، پوستر)( بررسي روند وضعيت کيفي هواي کالنشهر تهران بر اساس شاخص کيفيت هوا طي يک دوره پنج ساله  - ٧٣

 شيراز، دانشگاه علوم پزشكي ١٣٩٤ماه  آذر همايش ملي بهداشت محيط، مينهجده

 
برآورد تعداد موارد بيماري انسداد مزمن ريوي منتسب به آالينده هاي دي اکسيد نيتروژن و ازن در هواي شهر  - ٧٤

 شيراز ، دانشگاه علوم پزشكي١٣٩٤ماه  آذر همايش ملي بهداشت محيط، هجدهمين، پوستر)( ۱۳۹۲تهران در سال 

   
 هاي يطاز مح ۲۹ يراكتيو آب در حذف رنگبه عنوان جاذب طبيعي  يرگي گالبهاي پودر پسماند ييکارا يبررس  - ٧٥

 شيراز، دانشگاه علوم پزشكي ١٣٩٤ماه  آذر همايش ملي بهداشت محيط، هجدهمين، پوستر)( يآب

 



 ۴۰

 يط AQHIشهروندان توسط شاخص کالنشهر تهران و تاثير آن بر سالمت  يکيفيت هوا يوضعيت بهداشت يبررس  - ٧٦
 ، دانشگاه صنعتي١٣٩٤دي ماه  ،صدا و هوا آلودگي مديريت ملي همايش چهارمينپوستر)، ( ۹۰-۹۳ يسالها

 شريف

 
پژوهشی  - علمی همايش اولينپوستر)، ( پيرامون علل تخريب و روش های موثر بر احيای آنبررسي تمدن قنات و   - ٧٧

 علوم پزشکی قم، دانشگاه ١٣٩٤دي ماه  ١ ،دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی قم

 
برآورد تعداد سکته قلبي و مرگ ناشی از بيماري های قلبی عروقی منتسب به آالينده های هوا در شهر تهران در   - ٧٨

، دانشگاه ١٣٩٥هفدهمين کنگره پژوهشی ساالنه دانشجويان علوم پزشکي کشور، شهريور ماه  ،پوستر)( ۱۳۹۲سال 
 علوم پزشکي کاشان

 
79-  Concentration of Airborne Particles in the Tehran,s Subway System (Poster), 1st International & 

19th National Conference on Environmental Health & Sustainable Development, 22-24 October 
2016, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 
80-  Investigation of Efficiency of Electro-Fenton Process in Removal of Humic acids from Aqueous 

Solutions (Poster), 1st International & 19th National Conference on Environmental Health & 
Sustainable Development, 22-24 October 2016, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran. 

 
 زک تهرانيالت کمپوست کهريتسه يميکرون در هوا ۱۰و  ۵/۲غلظت ذرات معلق با قطر کوچکتر از  يبررس - ٨١

 شريف ، دانشگاه صنعتي١٣٩٥ماه  بهمن ١٣و  ١٢ ،صدا و هوا آلودگي مديريت ملي همايش پنجمينپوستر)، (

 
در محدوده طرح  BRTک سامانه يخط  يخابانت يستگاه هايدر اتوبوس ها و ا BTEXبات يزان ترکيسنجش م  - ٨٢

 ١٣و  ١٢ ،صدا و هوا آلودگي مديريت ملي همايش پنجمينپوستر)، ( ۱۳۹۴دوم سال  يمه يک شهر تهران در نيتراف
 شريف ، دانشگاه صنعتي١٣٩٥ماه  بهمن

 
 ملي همايش پنجمينپوستر)، ( )۸۴- ۹۳کمی اثرات بهداشتی آلودگی هوای شهر تهران در دهه گذشته (ارزيابی   - ٨٣

 شريف ، دانشگاه صنعتي١٣٩٥ماه  بهمن ١٣و  ١٢ ،صدا و هوا آلودگي مديريت

 
عروقی و تنفسی طی ده سال با استفاده  - اورژانسی بيماران قلبی ارتباط بين آلودگی هوا با ميزان پذيرش بيمارستانی - ٨٤

، ١٣٩٦ماه ارديبهشت  ٤تا  ٢ ،هشتمين کنگره بين المللی سالمت در حوادث و باليا)، سخنرانی( AirQاز مدل 
 سازمان بسيج جامعه پزشکی با همکاری دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

  



 ۴۱

) در محيط و رويکرد فرايندهای Contaminants of emerging concernحضور آالينده های نوظهور (  - ٨٥
ماه ارديبهشت  ٢٠ ،تیدهمين همايش تازه های علوم بهداش)، پوستر( ) در حذف آنsAOPاکسيداسيون پيشرفته (

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، ١٣٩٦

 
86-  Determine the Optimum Conditions of UV-Electroproxone Hybrid Process in the Treatment of 

Landfill Leachate by Design Expert Software, Study of Physical and Chemical Changes in Sludge 
and Engineering of Energy: A Case Study (Poster), 2st International & 20th National Conference 
on Environmental Health & Sustainable Develipment, 28-30 November 2017, Yazd University of 
Medical Sciences, Yazd, Iran. 

 
87-  Removal of Catechol from Aquatic Solution by Using of Adsorption onto Powder Activated 

Carbon Magnetized with Fe3O4 Nanoparticles Response Surface Methodology: Equilibrium and 
Kinetic Study (Poster), 2st International & 20th National Conference on Environmental Health & 
Sustainable Develipment, 28-30 November 2017, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, 
Iran. 

 
88-  Study on the Efficiency of Advanced Oxidation Process Ozone-Based for Removal of Catechol 

from Aqueous Solution (Poster), 2st International & 20th National Conference on Environmental 
Health & Sustainable Develipment, 28-30 November 2017, Yazd University of Medical Sciences, 
Yazd, Iran. 

 
89-  Using H2O2-based Photochemical Oxidation (UV/H2O2) in Eliminating Paraquat from Aqueous 

Solutions (Poster), 2st International & 20th National Conference on Environmental Health & 
Sustainable Develipment, 28-30 November 2017, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, 
Iran. 

 
90-  Assessment the type and concentration of the dominant air born bacteria in the indoor air kitchen 

of restaurants in Babol city during 2014-2015 (Poster), 2st International & 20th National 
Conference on Environmental Health & Sustainable Develipment, 28-30 November 2017, Yazd 
University of Medical Sciences, Yazd, Iran. 

 
91-  Evaluation of cardiovascular and respiratory mortality attributed to ground-level ozone in Bandar 

Abbas using AirQ model (Poster), 2st International & 20th National Conference on Environmental 
Health & Sustainable Develipment, 28-30 November 2017, Yazd University of Medical Sciences, 
Yazd, Iran. 

 
92-  Health impact assessment of exposure to particulate matter and carbon monoxide in the air of 

Tehran in 2013-2014 (Poster), 2st International & 20th National Conference on Environmental 
Health & Sustainable Develipment, 28-30 November 2017, Yazd University of Medical Sciences, 
Yazd, Iran. 

 
93-  Evaluate the Concentration of Lead in Candy Colored Distributed in Bojnurd in 2016 (Poster), 

2st International & 20th National Conference on Environmental Health & Sustainable 
Develipment, 28-30 November 2017, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran. 

 
94-  Evaluating the Color of Edible Colors Used in Colored Candies Delivered at the Level of 

Bojnourd by TLC Method in 2015 (Poster), 2st International & 20th National Conference on 
Environmental Health & Sustainable Develipment, 28-30 November 2017, Yazd University of 
Medical Sciences, Yazd, Iran. 

 



 ۴۲

95-  The Amount of Aflatoxin M1 and the Remains of Antibiotics in Raw Milk Supplied Across the 
City of Bojnurd During 2015 (Poster), 2st International & 20th National Conference on 
Environmental Health & Sustainable Develipment, 28-30 November 2017, Yazd University of 
Medical Sciences, Yazd, Iran. 

 
 پنتا در حذف پاسخ رويه آماري مدل از استفاده با US/nFeMgO پيشرفته اکسيداسيون فرايند سازي بهينه  - ٩٦

دهمين همايش تازه )، يازپوستر( فرايند بهينه شرايط در انرژي مصرف ميزان تعيين و آبي محيطهاي از کلروفنل
 ، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٢ ،هاي علوم بهداشتي

 
) در تجزيه سورفاکتانت آنيوني سديم دودسيل بنزن UV-EPPبررسي کارايي فرآيند فوتوالکتروپراکسون (  - ٩٧

 ،دانشجويان علوم پزشکي کشور نوزدهمين کنگره پژوهشي ساليانهپوستر)، ( ) از محيطهاي آبيSDBSسولفانات (
 ، دانشگاه علوم پزشکي همدان١٣٩٧شهريور ماه  ٩- ٦

  
  
  
  
  
  
  
  

  :ياجرايسوابق 
ايران در  يبا دفتر ارتباطات و کاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه علوم پزشک ينماينده دانشکده بهداشت جهت همکار - ۱

 ۱۳۸۸ ماهآذر ۲۵ يال ۲۱ تاريخ هاي در هفته پژوهش يخصوص برگزار

برگزار شده توسط ، عوامل اجتماعي موثر بر سالمت اولين همايش كشوري دانشجويي يسياستگذار يراعضو شو - ۲
 ۱۳۸۹مهر ماه  ۲۲- ۲۱ايران،  يدانشگاه علوم پزشک

برگزار شده توسط دانشگاه ، عوامل اجتماعي موثر بر سالمت اولين همايش كشوري دانشجويي دبير كميته علمي - ۳
 ۱۳۸۹ماه مهر  ۲۲- ۲۱ايران،  يعلوم پزشک

 تا کنون ۱۳۸۹از فروردين  مسئول آزمايشگاه هيدروليک دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران - ۴

) دانشکده بهداشت دانشگاه علوم EDO( يعضو کميته پژوهش در آموزش دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشک - ۵
 ۱۳۸۹تا آبان  ۱۳۸۸از مهرماه  پزشکي ايران

محيط در کارگروه نوآوري دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران از دي  نماينده گروه مهندسي بهداشت - ۶
 تا کنون ۱۳۸۹ماه 

 ۱۳۹۰ماه  اسفندروز نوآوري در دانشگاه علوم پزشکي تهران در  يبرگزار يعضو کميته اجراي - ۷

ار شده استراتژيک پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي تهران طي جلسات برگز يعضو تيم برنامه ريز - ۸
 ۱۳۹۰در تابستان و پاييز 



 ۴۳

عضو تيم برنامه ريزي استراتژيک مرکز تحقيقات آلودگي هوا وابسته به پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم  - ۹
 ۱۳۹۰پزشکي تهران طي جلسات برگزار شده در زمستان 

پزشکي تهران  مرکز تحقيقات آلودگي هوا وابسته به پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم يپژوهش يعضو شورا - ۱۰
 به مدت دو سال ۱۳۹۰ماه  ياز د

 شرکت دانش بنيان پاکساز محيطموسس  از اعضاء - ۱۱

عضو کميته تدوين و تنظيم سرفصل و برنامه آموزشي پيشنهادي دوره کارشناسي ارشد رشته مديريت بهره برداري و  - ۱۲
 نگهداري از تأسيسات بهداشتي شهري

دانشگاه علوم وابسته به  Health, Safety and Environment Iranian Journal ofعضو هيئت تحريريه مجله  - ۱۳
 پزشکي ايران

 دانشگاه علوم پزشکي تهرانوابسته به   Journal of Air Pollution and Healthعضو هيئت تحريريه مجله  - ۱۴

 دانشگاه علوموابسته به  Journal of Safety, Environment and Health Researchعضو هيئت تحريريه مجله  - ۱۵
 قمپزشکي 

 دانشگاه علوم پزشکي مازندرانوابسته به  سالمت در جامعه قاتيتحقعضو هيئت تحريريه مجله  - ۱۶

) دانشکده بهداشت دانشگاه علوم EDOعضو کميته توانمندسازي اساتيد دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکي ( - ۱۷
 به مدت يکسال ۱/۷/۱۳۹۲پزشکي ايران از مهرماه 

) دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي EDOمطالعات و توسعه آموزش پزشکي ( عضو کميته ارزشيابي دفتر - ۱۸
 به مدت يکسال ۱/۷/۱۳۹۲ايران از مهرماه 

 ۷/۱۰/۱۳۹۲ به تاريخ ۴۷۵۹/۳۰۰ابالغ شماره عضو کميته تدوين پيش نويس سند ملي هواي پاک با  - ۱۹

بهداشت دانشگاه علوم پزشکي  سيستم سعاد جهت ارزشيابي کمي عملکرد اعضاء هيات علمي دانشکدهمسئول  - ۲۰
 به مدت دو سال ۱۳۹۲ايران از بهمن ماه 

 تاکنون ۱۳۹۳ماه  آذربهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران از  دانشکدهرابط امور مجازي   - ۲۱

 ۱۳۹۵تا بهمن  ۱۳۹۴دانشکده از فروردين ماه  EDOبهداشت محيط در  ينماينده گروه مهندس  - ۲۲

ماه  شهريوراز  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايرانداشت محيط گروه مهندسي به آزمايشگاهمسئول   - ۲۳
 تاکنون ۱۳۹۴

 ۲۴/۳/۱۳۹۴ به تاريخ ۶۷۰۲/۳۰۶ابالغ شماره با  مصاديق پيوست سالمت يپيشنويس راهنماها يبررسعضو کميته  - ۲۴

 ۹/۱۰/۱۳۹۴به تاريخ  ۷۰۰/د/۴۲۱۴هوا با ابالغ شماره  يتحقيقات آالينده ها يعضو کميته کشور  - ۲۵

 ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ د به تاريخ ۱۷۷۳۲/۳۰۶ابالغ شماره با  هوا يمنتسب به آلودگ يها يبرآورد بار بيمار کارگروهعضو   - ۲۶

به تاريخ  يداخل ۵۸با ابالغ شماره دانشکده بهداشت  يموسسه ا ياعتبار بخش يپايش استانداردهاعضو کميته  - ۲۷
۳/۳/۱۳۹۵ 

) رشته های علوم پايه پزشکی، Ph.Dدکتری تخصصی (تيم مصاحبه رشته بهداشت محيط در آزمون دوره عضو  - ۲۸
 ۹/۴/۱۳۹۵به تاريخ  ۹۵/ص/۳۳۸۲/۱۴۰با ابالغ شماره  ۹۵ -۹۶بهداشت و تخصصی سال تحصيلی 

ابالغ با دستيار هسته پژوهشی پايش و ارزيابی آالينده های محيطی مرکز تحقيقات تکنولوژی بهداشت محيط  - ۲۹
 ۱۶/۵/۱۳۹۵ به تاريخ ۹۵/د/۳۰۴۵/۱۰۵شماره 



 ۴۴

با  نماينده رسمي انجمن علمي بهداشت محيط ايران جهت نظارت بر برگزاري آزمون فوق العاده مميزان بهداشتي  - ۳۰
 ۹/۶/۹۵به تاريخ  /الف۲۴۸۹ابالغ شماره 

نماينده رسمي انجمن علمي بهداشت محيط ايران جهت نظارت بر برگزاري آزمون تعيين صالحيت فنی مميزان و   - ۳۱
 ۴/۱۱/۹۵به تاريخ  /الف۲۵۹۵با ابالغ شماره  در زمينه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی مسئولين فنی جهت نظارت

ابالغ شماره با  ۱۱/۱۱/۱۳۹۶تا  ۵/۱۱/۱۳۹۵دانشکده از  EDOبهداشت محيط در  ينماينده گروه مهندس - ۳۲
 ۲۵/۱۱/۹۵ به تاريخ ۹۵/د/۲۲۱۲/۳۱۵

با ابالغ شماره  ۱۳۹۵وه علوم پزشکی سال ) گرPh.Dمشارکت فعال در طراحی سواالت بانک آزمون دکترا ( - ۳۳
 ۲۵/۱۱/۹۵به تاريخ  ۱۲۶۵/۵۰۱

 به تاريخ ۹۶/د/۳۴۹۶/۱۰۵ابالغ شماره با عضو هيئت علمی تمام وقت مرکز تحقيقات تکنولوژي بهداشت محيط  - ۳۴
۲۵/۵/۱۳۹۶ 

مميزان نماينده رسمي انجمن علمي بهداشت محيط ايران جهت نظارت بر برگزاري آزمون تعيين صالحيت فني  - ۳۵
 ۱۲/۱۰/۹۶به تاريخ  /الف۲۸۳۶ا ابالغ شماره بهداشتی ب

در خصوص تحول در آموزش علوم پزشکی و تقويت در روند  EDO در بهداشت محيط ينماينده گروه مهندس - ۳۶
 به تاريخ ۹۶/د/۲۶۳۰/۳۱۵ابالغ شماره با تا کنون  ۱۱/۱۱/۱۳۹۶از  ارزشيابی اعضای محترم هيات علمی دانشکده

۱۸/۱۱/۹۶ 

) رشته هاي علوم پايه پزشکي، Ph.Dتيم مصاحبه رشته بهداشت محيط در آزمون دوره دکتري تخصصي ( عضو - ۳۷
 ۱۰/۴/۹۷به تاريخ  ۹۷/د/۳۱۸۴/۱۰۰با ابالغ شماره  ۹۷ -۹۸بهداشت و تخصصي سال تحصيلي 

عضو کميته مصاحبه مرکز تحقيقات تکنولوژی بهداشت محيط در خصوص مصاحبه دکترای پژوهشی سال  - ۳۸
 ۲۰/۴/۹۷به تاريخ  ۹۷/ص/۱۰۵۲/۱۰۵با ابالغ شماره  ۹۷ - ۹۸ي تحصيل

نماينده رسمي انجمن علمي بهداشت محيط ايران جهت نظارت بر برگزاري آزمون تعيين صالحيت فني مميزان  - ۳۹
 ۱/۸/۹۷به تاريخ  /الف۳۰۱۰ا ابالغ شماره بهداشتي ب

ا ابالغ شماره بپزشکي ايران بهداشت دانشگاه علوم  دانشکده معاون آموزشی، دانشجويی و فرهنگی - ۴۰
 تاکنون ۱۳۹۷ماه  آباناز  ۵/۸/۹۷به تاريخ  ۹۷/د/۱۹۰۵/۳۱۵


