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ب) سوابق تحصيلي:
مقاطع تحصيلي:
دکتری

دانشگاه تربيت مدرس8611 -48 ،

کارشناسي ارشد

مهندسي بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشکي تهران8619 13 ،

کارشناسي

بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي8618 16 ،

کارداني

بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشکي همدان8614 18 ،

ج) عنوان پاياننامه در مقطع كارشناسي ارشد:
بررسي سميت ذرات معلق در هوای محدودهی دانشگاه تهران با استفاده از دافنيا
د) عنوان پاياننامه در مقطع دكتري:
حذف فورفورال از فاضالب با استفاده از فرايند ترکيبي ازنزني کاتاليزوری و راکتور بيولوژيکي سيکلي
ﻫ) مدرك زبان انگليسي:
MCHE
و) مقاالت علمي -پژوﻫشي چاپ شده:
 -8بررسي تأثير مواد پرکننده در ستونهای بيوفيلتری جهت حذف سولفيدهيدروژن ( )H2Sاز هوای آلوده ،مجلههی علمهي -پژوهشهي دوماهنامههی
پژوهنده ،سال سيزدهم ،شمارهی ،8صص 918-988آذر و دی .8611
 -2غلظت ذرات معلق و شاخص کيفيت هوا ( )AQIدر محدودهی مرکزی شهر تههران ،مجلههی علمهي -پژوهشهي دانشهکده بهداشهت و انسهتيتو
تحقيقات بهداشتي ؛ دوره  ،1شماره  ،8صص  ،81 – 31بهار .8611
 -6بررسي امکان سازگار نمودن باکتری تيوباسيلوس تيوپاروس در حذف هيدروژن سولفوره ) (H2Sاز هوا ،مجلهی زيست شناسي ايران ،سال بيست

و سوم ،شماره . 8614 ، 3
 -9بررسي و مقايسه ی حذف فورفورال از فاضالب توسط راکتور بيولوژيکي سيکلي ( )CBRو گرانولهای قارچ فوزاريوم کولموروم ،مجلهه سهالمت و
محيط ،دورهی  ،3شماره  ،2صص  ،866 -899تابستان .8642
 -8بررسي حذف فورفورال از فاضالب با استفاده از فرايندهای ازنزني تنها ،ازنزني کاتاليزوری و جذب بر کربن فعال ،فصلنامههی دانشهگاه علهوم
پزشکي سبزوار ،دوره 21؛ شماره 8؛ صص 38- 88بهار .8642
 -3حذف فورفورال از فاضالب با استفاده از راکتور بيولوژيکي سيکلي ( ،)CBRمجله دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،دوره بيست و دوم ،صفحات -84
 ، 88بهار .8646
 -1بررسي غلظت کلروفرم در آب شرب تهران در سال  ،8611مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،دوره بيست و چهارم  ،شماره  ، 889صهفحات
 ، 812-886تير .8646
 -1بررسي کارايي پوسته ميگو در حذف رنگ متيلنبلو از محلولهای مائي ،مجله علمي پژوهشي سالمت و بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي اردبيهل،
دورهی پنجم ،شمارهی چهارم ،زمستان  ،8646صفحات .681 -628
 -4بررسي کارايي کربن فعال بدست آمده از هستهی خرما در حذف رنگ متيلنبلو از محلولهای مائي ،مجله دانشگاه علوم پزشهکي سهبزوار ،دوره
 28؛ شماره  6؛ صص 891- 888مرداد و شهريورماه .8646
 -81بررسي کارايي فرايند الکترو /پرسولفات با استفاده از الکترود آهن جهت حذف فورفورال از محلولهای آبهي ،مجلههی دانشهگاه علهوم پزشهکي
مازندران ،دوره  29؛ شماره  884؛ صص 818- 889آذر .8646
 -88بهينهسازی فرآيند جذب آنيلين از محلولهای آبي بر روی بنتونيت خام و بنتونيت اصالح شهده بها سهورفاکتانت کهاتيوني بها اسهتفاده از مهدل
تاگوچي ،مجلهی علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان ،دوره  22؛ شماره  8؛ صص 88- 39بهار .8649
 -82بررسي کارايي فرآيند الکترو /آهن دوظرفيتي /پرسولفات در تصفيه فاضالب صنعتي  ،مجلههی دانشهگاه علهوم پزشهکي مازنهدران ،دوره  28؛
شماره  826؛ صص 891- 888فروردين .8649
 -86مطالعه عملکرد فرايند انعقاد الکتريکي با الکترودهای آهن و آلومنيوم و تأثير نهو اتصهال الکترودهها در حهذف فورفهورال از فاضهالب  ،مجلهه
سالمت و بهداشت ،دوره  3؛ شماره دوم ؛ صص 811- 842ارديبهشت .8646
 -89بررسي کارايي حذف فورفورال از محيط های آبي با استفاده از جذب بر روی کربن فعال و بنتونيت اصالح شده با سهورفاکتانت کهاتيوني ،مجلهه
سالمت و محيط ،دورهی  ،1شماره  ،6صص  ،218 -243پائيز .8649
 -88ارزيابي باقيمانده حشرهکش اتيون در خيار گلخانهای و کاهش آن با روشهای مختلف :مطالعه موردی شهر همهدان در سهال  ،8649مجلههی
دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،دوره  28؛ شماره  866؛ صص 681- 689بهمن .8649
 -83بررسي ويژگيهای لجن تصفيهخانه آب و امکان سنجي کاربرد آن بر اساس استانداردهای زيست محيطي؛ مطالعه موردی تصفيهخانه آب شهيد
بهشتي همدان ،مجلهی دانشگاه علوم پزشکي همدان ،دوره  26؛ شماره  8؛ صص 81- 39بهار .8648
 -81برآورد تعداد بيماری و مرگ منتسب به آاليندههای  NO2و  SO2با استفاده از مدل  AirQدر شهر همدان؛ مجله علمي – پژوهشهي دانشهگاه
علوم پزشکي همدان ،دوره  26؛ شماره  9؛ صص 689- 622زمستان .8648
 -81حذف فورفورال از فاضالب صنعتي با استفاده از فرآيند انعقاد الکتريکي :طراحي آزمايش با استفاده از مدل تهاگوچي؛ مجلههی دانشهگاه علهوم
پزشکي مازندران ،دوره  21؛ شماره  891؛ صص 613- 628فروردين .8643
ز) مقاالت انگليسي چاپ شده:
1- The study of TSP and PM10 concentration and their heavy metal content in central area of Tehran, Iran.
Air Quality, Atmosphere & Health, An International Journal (This article is published with open access at
Springerlink.com). Air Qual Atmos Health (2008) 1:159-166. DOI 10.1007/s11869-008-0021-z.
2- Degradation and Mineralization of Furfural in Aqueous Solutions Using Heterogeneous Catalytic Ozonation.
Desalination and Water Treatment. 2013; 51(34-36):6789-97.
3- Removal of Furfural From Wastewater Using Integrated Catalytic Ozonation and Biological Approaches. Avicenna
Journal of Environmental Health Engineering 2014;1(2).
4- Furfural removal from synthetic wastewater by persulfate anion activated with electrical current: energy
consumption and operating costs optimization. Der Pharma Chemica, 2015, 7(7):48-57.
5- A Comparison Study on the Removal of Phenol From Aqueous Solution Using Organomodified Bentonite and
Commercial Activated Carbon. Avicenna Journal of Environmental Health Engineering. 2015;2(1):e2698.
6- Effectiveness of Quercus Branti Activated Carbon in Removal of Methylene Blue of Methylene Blue from Aqueous
Solutions. Archives of Hygiene Sciences. 2015;4(4).

7- The assessment of chemical quality of drinking water in Hamadan Province, West of Iran. Journal of Research in
Health Sciences. 2015;15(4):234-8.
8- Investigation of furfural biodegradation in a continuous inflow cyclic biological reactor. Water Science and
Technology. 2016;73(2):292-301.
9- A comparative study for the removal of aniline from aqueous solutions using modified bentonite and activated
carbon. Desalination and Water Treatment. 2016; 57(51):24430-24443.
10- Adsorption of methylene blue from aqueous solutions using water treatment sludge modified with sodium alginate
as a low cost adsorbent. Water Science and Technology; 2016, In press.
11- Experimental data of biomaterial derived from Malva sylvestris and charcoal tablet powder for Hg 2+ removal from
aqueous solutions. Data in Brief. 2016; 8: 132-135.
12- Determination of Pesticides Residues in Cucumbers Grown in Greenhouse and the Effect of Some Procedures on
Their Residues. Iranian Journal of Public Health, 45, 1481.
13- Green synthesis of nano-zero-valent iron from Nettle and Thyme leaf extracts and their application for the removal
of cephalexin antibiotic from aqueous solutions. Environmental Technology. 2017, In press.
14- Adsorption of methylene blue from aqueous solutions using water treatment sludge modified with sodium alginate
as a low cost adsorbent. Water Science & Technology 75 (2), 281-298.

ح) مقاالت ارائه شده در ﻫمايشﻫا و چاپ شده در مجالت علمي:
 -8بررسي غلظت فلزات سنگين موجود در هوا  ،پذيرفته شده در دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.
2- Evaluation of quality and quantity of paper and plastic in the municipal solid waste. Accepted in 2nd Waste
Technologies Symposium and Exhibition, Turkey.

 -6ارزيابي سميت ذرات معلق موجود در هوای آزاد و ذرات معلق ناشي از ترافيك ،پذيرش شده در دومين همايش ملي آلودگي هوا.
 -9بررسي ترکيب ذرات موجود در اتمسفر و خصوصيات تاثير گذار آنها بر سالمتي  ،پذيرش شده در دومين همايش ملي آلودگي هوا.
 -8بررسي مقدار ذرات معلق و ميزان سرو صدا در آزمايشگاههای يك گروه آموزشي دانشگاهي  ،پذيرش شده در دومين همايش ملي آلودگي هوا.
 -3نقش جاذبهای گازی در کاهش آلودگي هوای شهری ناشي از صنايع  ،پذيرش شده در دومين همايش ملي آلودگي هوا.
 -1بررسي اثرات زيستمحيطي رادون به عنوان يك آاليندهی متداول در داخل منازل  ،پذيرش شده در دومين همايش ملي آلودگي هوا.
 -1بررسي آاليندههای هوای ناشي از کاربرد اورانيوم ضعيف شده و اثرات بهداشتي آن  ،پذيرش شده در دومين همايش ملي آلودگي هوا.
 -4بررسي اثرات زيستمحيطي دود سيگار محيطي  ،پذيرش شده در دومين همايش ملي آلودگي هوا.
 -81تریهالومتانها نتيجهی پيوند نامبارك کلر و مواد آلي ،چاپ شده در مجلهی خبری /مهندسي /آموزشي صنعت آب و فاضالب ،آبانماه .8613
 -88فلزات سنگين در آب و روشهای حذف آنها ،چاپ شده در مجلهی خبری /مهندسي /آموزشي صنعت آب و فاضالب ،دیماه .8613
 -82حذف فورفورال از فاضالب با استفاده از راکتور بيولوژيکي سيکلي ( . )CBRپانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط ؛ آبانماه  ، 8648رشت.
 -86مقايسهی کارايي حذف فورفورال از محلولهای آبي با استفاده از بنتونيت اصالح شده با سورفاکتانت کاتيوني ،هفدهمين همايش ملي بهداشت
محيط ،ديماه  ، 8646بوشهر.
 -89بررسي مقايسهای حذف فنل با استفاده از جاذب ارزانقيمت بنتونيت و کربن فعال ،هجدهمين همايش ملي بهداشت محيط ،آذرماه ،8649
شيراز.
ط) راﻫنمايي و مشاوره پاياننامهﻫاي تحصيلي:
 -8راهنمايي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو امين پيرمغاني با عنوان "بررسي مقادير باقيماندهی حشرهکهش اتيهون در خيهار گلخانههای و
تأثير اقدامات قبل از مصرف در کاهش آن :مطالعهی موردی شهر همدان" ؛ دفا شده.
 -2راهنمايي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو حميد پورمند با عنوان "بررسي ويژگيهای کمهي و کيفهي لجهن تصهفيهخانهه آب و ارزيهابي
قابليت کاربرد آن جهت مصارف کشاورزی و صنعتي :مطالعهی موردی تصفيهخانه آب شهيد بهشتي همدان" ؛ دفا شده.
 -6راهنمايي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو خديجه ياری با عنوان " تعيين ميزان کارايي حذف حشره کش ايميداکلوپريد با روش تجزيه
الکتروشيميايي از محلولهای آبي" ؛ در حال انجام.
 -9مشاور پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو سيما ملکي با عنهوان " مطالعههی عملکهرد فراينهد الکتروکواگوالسهيون در حهذف فورفهورال از
محيطهای آبي با بهينه سازی فرايند حذف با طراحي آزمايش تاگوچي" ؛ دفا شده.

 -8مشاور پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو سيده اعظم مبارکيان با عنوان " بررسي حذف رنگ شهاخص متهيلن بلهو توسهط پوسهت ميهوه
درخت بلوط و مقايسه عملکرد آن با کربن فعال توليد شده به روش حرارتي از محلولهای آبي" ؛ دفا شده.
 -3مشاور پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد ميثم صديقي همت با عنوان " بررسي کارايي سيستم راکتهور بيهوفيلمي بها بسهتر متحهرك ()MBBR
جهت حذف مواد آلي از فاضالب بيمارستاني" ؛ دفا شده.
 -1مشاور پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو حميدرضا بابالحوائجي با عنوان "بررسي کارايي ذرات مغناطيس شده خاکستر پوسهت سهخت
گردو در حذف دینيترو بوتيل فنل از محيطهای آبي" ؛ در حال انجام.
 -1مشاور پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو فاطمه احمدی با عنوان " امکانسنجي توليد بيوگاز از ضايعات کشتارگاه صعنتي همهدان" ؛ در
حال انجام.
 -4مشاور پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو زيبا خداياری با عنوان " بررسي عملکرد ستون بستر ثابت با بستر پاميس کربنه شهده در حهذف
آنتي بيوتيك مترونيدازول از محيطهای آبي :طراحي ستون بر اساس مدلهای توماس ،يون – نلسون ،بوهارت – آدامز اصالح شده و احيای بستر با
فرآيند ازن زني کاتاليزوری" ؛ در حال انجام.
 -81مشاور پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو رويا اعظمي گيالن با عنوان " مقايسه عملکرد پر استيك اسيد و فرآيند ترکيبي آن با  UVبا
کمك فلز فعال کننده  Fe3+درحذف رنگهای رز بنگال و راکتيو بلو  84از محيطهای آبي" ؛ در حال انجام.
 -88مشاور پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد دانشجو راحله اميری با عنوان " بررسي تهاثير نهانو ذره آههن صهفر در کهارايي فراينهد تلفيقهي UV-
 LED/H2O2و  UV-LED/S2O82-در حذف  -9کلروفنل  :طرح آزمايش و تعيين شرايط بهينه با روش تاگوچي و روش حدس بهترين پاسهخ" ؛ در
حال انجام.

ي) كتابﻫاي چاپ شده:
 -8تصفيهی آب با بياني ساده برای راهبران تصفيهخانهها  ،تابستان .8613
 -2فرايندهای شيميايي و بيولوژيکي تصفيهی فاضالب ،زمستان .8613
 -6مشکالت تهنشيني و فرار جامدات در تصفيهی فاضالب به روش لجن فعال ،بهار .8611
 -9تصفيهی آب و کنترل پاتوژنها ،زمستان .8611
 -8آب آشاميدني و سالمت ،پائيز .8611
 -3ميکروبيولوژی هاضمهای بيهوازی ،پائيز .8611
 -1مديريت فاضالب شهری در کشورهای در حال توسعه ،بهار .8614
 -1گندزدايي پساب فاضالب ،بهار .8614
 -4مقدمهای بر آلودگي هوا ،تابستان .8614
 -81فناوری آب و فاضالب ،بهار 8646
 -88مهندسي آب و فاضالب ،بهار 8649
ك) فعاليت در طرحﻫاي تحقيقاتي و پژوﻫشي:
 -8همکاری در طرح پژوهشي  :بررسي سميت ذرات معلق در هوای محدودهی دانشگاه تهران با استفاده از دافنيا ،مصوب معاونهت پژوهشهي دانشهگاه
علوم پزشکي تهران .8613 .خاتمه يافته.
 -2همکاری در طرح پژوهشي  :بررسي مقايسهای کاربرد بيوفيلتر کمپوست و زغالسنگ حاوی باکتری تيوباسيلوس تيوپهاروس بهرای حهذف سهولفيد
هيدروژن ( )H2Sاز هوا ،مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به شماره  ، 9311 :تاريخ  . 19/13/11 :خاتمه يافته.
 -6همکاری در طرح پژوهشي  :بررسي ميزان غلظت تریهالومتانها در آب تصفيه شده و شبکهی توزيع شهر تهران و ارائههی روشههای حهذف در
نقطهی مصرف ،مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي .8619 .خاتمه يافته.
 -9مشاور علمي در پايان نامه :مطالعه ی عملکرد فرايند الکتروکواگوالسيون در حذف فورفورال از محيط های آبي بها بهينهه سهازی فراينهد حهذف بها
طراحي آزمايش تاگوچي .8646 ،خاتمه يافته.
 -8مشاور علمي در پاياننامه :بررسي حذف رنگ شاخص متيلن بلو توسط پوست ميوه درخت بلوط و مقايسه عملکرد آن با کربن فعال توليد شهده بهه
روش حرارتي از آن در محلول های آبي .8646 ،خاتمه يافته.

 -3مجری طرح تحقيقاتي :بررسي کارايي پِرسولفات فعال شده به روش الکتريکي با الکترودهای آهن در حذف TSS ، CODو رنگ از فاضالبههای
صنعتي .8646 ،خاتمه يافته.
 -1مجری طرح تحقيقاتي :بررسي کارايي حذف فورفورال از محيط های مائي با استفاده از جهذب بهر روی کهربن فعهال و بنتونيهت اصهالح شهده بها
سورفاکتانت کاتيوني ستيل تری متيل آمونيوم برومايد ) .8649 ، (CTABخاتمه يافته.
 -1مجری طرح تحقيقاتي :بررسي مقايسه ای حذف آنيلين از محيط های آبي با استفاده از جذب بر روی بنتونيت ،بنتونيت اصالح شده با هگزا دسيل
تری متيل آمونيوم برومايد و پلي (اتيلن گليکول) بوتيل اتر و نانوذرات (  .8649 ،)MgO ،ZnO، TiO2خاتمه يافته.
 -4مجری طرح تحقيقاتي :بررسي مقادير باقيمانده ی حشره کش اتيون در خيار گلخانه ای و تأثير اقدامات قبل از مصرف در کهاهش آن :مطالعهه ی
موردی شهر همدان .8649 ،خاتمه يافته.
 -81مجری طرح تحقيقاتي :بررسي ويژگي های کمي و کيفي لجن تصفيه خانه ی آب و ارزيابي قابليت کاربرد آن جهت مصارف کشاورزی و صنعتي:
مطالعه ی موردی تصفيه خانه آب شهيد بهشتي همدان .8649 ،خاتمه يافته.
 -88مجری طرح تحقيقاتي :بررسي کيفيت آب استخرهای شنا سرپوشيده واقع در شهرستان همدان با تمرکز بر آالينده های غيرمتداول و خطرناك (از
جمله محصوالت جانبي گندزدايي و قارچ ها) طي سال های  8646 - 49و ارائه ی راهکارهای پيشگيرانه .در حال اجراء.
 -82مجری طرح تحقيقاتي :تعيين ميزان کارايي حذف حشره کش ايميداکلوپريد با روش تجزيه الکتروشيميايي از محلولهای آبي .در حال اجراء.
 -86مجری طرح تحقيقاتي :بررسي کارايي جاذب تهيه شده از لجن تصفيه خانهی آب در حذف رنگ متيلن بلو از محلولهای آبي .در حال اجراء.
ل) شركت در ﻫمايشﻫا و كنگرهﻫاي بينالمللي:
 -8هشتمين همايش ملي بهداشت محيط ،تهران. 19/11/81-84 ،
 -2همايش آلودگي هوا ،دانشگاه علوم پزشکي تهران. 18/12/21 ،
 -6مشکالت زيستمحيطي سواحل دريای خزر ،دانشگاه علوم پزشکي تهران. 18/13/28 ،
 -9نهمين همايش ملي بهداشت محيط ،اصفهان. 18/13/21-61 ،
 -8اولين همايش ملي بهرهبرداری در بخش آب و فاضالب. 18/82/2-6 ،
 -3دومين همايش ملي آلودگي هوا. 18/82/88-81 ،
 -1همايش نانوفناوری در محيط زيست ،دانشگاه علوم پزشکي تهران. 13/16/14 ،
 -1همايش چالشهای مديريت زائدات بيمارستاني ،دانشگاه علوم پزشکي تهران. 13/16/22 ،
 -4همايش بررسي آلودگيهای صوتي در تهران و ديگر کالنشهرها ،دانشگاه علوم پزشکي تهران. 13/11/61 ،
 -81کنفرانس سالمت در باليا و حوادث غيرمترقبه (خدمات بيمارستاني و پيشبيمارستاني در باليا). 18/12/81،
 -88کنفرانس سالمت در باليا و حوادث غيرمترقبه (مديريت خطر مردممحور در باليا). 18/16/21 ،
 -82کنفرانس سالمت در باليا و حوادث غيرمترقبه (برنامهها و مدلهای آموزشي بينالمللي سالمت در باليا و حوادث). 18/19/28 ،
 -86سيزدهمين کنفرانس ادواری سالمت در باليا و حوادث غيرمترقبه. 18/81/81 ،
 -89چهاردهمين کنفرانس ادواری سالمت در باليا و حوادث غيرمترقبه (نقشهبندی مخاطرات). 18/88/88،
م) شركت در كارگاهﻫاي علمي:
 -8کارگاه رفرنس منيجر ( ،)Reference Managerدورهههای مقهدماتي و پيشهرفته ،دانشهگاه علهوم پزشهکي تههران 19/88/4-81 ،و  13/2/22و
. 13/6/84
 -2کارگاه روشهای تدريس و استراتژیهای آموزشي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران. 18/14/86-88 ،
 -6کارگاه سيستماتيك ريويو ( ،)Systematic Reviewدانشگاه علوم پزشکي تهران. 18/19/24 ،
 -9کارگاه آشنايي با ابزارهای آفيس (. 18/11/21-22 ،)Office Tools
ن) شركت در دورهﻫاي تخصصي و برگزاري دورهﻫا:
 -8حضور فعال و قبولي در :کارگاه  ، ISO 14001 – 2004که با همکاری دانشگاه علوم پزشکي تهران و مؤسسهی بينالمللي صدور گواهي DAS
در تاريخهای  8618/82/4-81در دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.

 -2حضور فعال و قبولي در :کارگاه بهداشت ،ايمني و محيط زيست ( ،)HSEکه با همکاری دانشگاه علوم پزشهکي تههران و مؤسسههی بهينالمللهي
صدور گواهي  DASدر تاريخهای  8613/2/23-21در دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.
 -6مشارکت فعال بعنوان مدرس در برگزاری کارگاه  2روزهی  ، ISO 14001 – 2004که با همکاری معاونت دانشجويي  -فرهنگي و انجمن اسالمي
در در تاريخهای  8618/82/4-81در دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.
 -9مشارکت فعال در برگزاری در برگزاری کارگاه آموزشي  2روزهی بهداشت ،تغذيه و انسان سالم که بها همکهاری معاونهت دانشهجويي -فرهنگهي و
انجمن اسالمي در در تاريخهای 6و 8613/88/9در دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.
 -8مشارکت فعال بعنوان مدرس در برگزاری کارگاه  2روزهی بهداشت ،ايمني و محيط زيست ( ،)HSEکه با همکاری معاونت دانشجويي  -فرهنگي
و انجمن اسالمي در در تاريخهای  8618/82/4-81در دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.
 -3مشارکت فعال بعنوان مدرس در برگزاری کارگاه  2روزهی بهداشت ،ايمني و محيط زيست ( ،)HSEکه با همکاری معاونت دانشجويي  -فرهنگي
و انجمن اسالمي در در تاريخهای  8611/16/8-2در دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد.
 -1همکاری در پروژهی سنجش و مديريت پسماندهای توليدی شهرك صنعتي سلفچگان قم .8611 -
 -1همکاری در ارزيابي و اسقرار سيستم کيفيت زيستمحيطي  2004 -1SO 14001در شرکت توليدی لوله و پوشش سلفچگان ،قم.
 -4همکاری با شرکت مهندسان مشاور کيان زيست در اجرای برنامهی عملياتي مديريت اجرائي پسماندهای صنعتي و ويژه.
 -81شرکت در کارگاه  1روزه طراحي مطالعات کوه ورت آلودگي هوا ،برگزار کننده مرکز تحقيقات محيط زيست تهران بها همکهاری سهازمان جههاني
بهداشت.8642 ،
 -88شرکت در کارگاه يادگيری الکترونيك ،مرکز همايشهای دانشگاه علوم پزشکي همدان.8646 ،
 -82شرکت در کارگاه آشنايي با ضوابط و مقررات دانشگاهي ،دانشگاه علوم پزشکي همدان.8642 ،
 -86شرکت در کارگاه اخالق و آداب معلمي ،دانشگاه علوم پزشکي همدان.8642 ،
 -89مدرس کارگاه نرم افزار رفرنس نويسي ( ،)EndNoteدانشگاه علوم پزشکي همدان.8646 ،
 -88مدرس کارگاه نرم افزار رفرنس نويسي پيشرفته ( ،)EndNoteدانشگاه علوم پزشکي همدان.8649 ،
 -83مشاور در برگزاری کارگاه دوره مهارتي روشها و فنون تدريس ،دانشگاه علوم پزشکي همدان.8649 ،
س) امتيازات ،افتخارت ،و عضويت در انجمنﻫاي علمي:
 -8فارغالتحصيلي با رتبهی يك دورهی کارداني از دانشگاه علوم پزشکي همدان.
 -2فارغالتحصيلي با رتبهی يك در مقطع دکتری تخصصي از دانشگاه تربيت مدرس.
 -6سخنران برتر در پانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط ايران . 8648 ،
 -9عضو انجمن علمي بهداشت محيط ايران از سال .8619
 -8کسب رتبه يك جشنواره ملي بهداشت محيط در بخش کتاب در سال .8649
 -3معرفي بعنوان پژوهشگر برتر جوان دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال .8649
 -1معرفي بعنوان مدرس برتر دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال .8648

