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    :سوابق تحصیلی) 2

  

ف
ردی

 

 دانشگاه محل تحصیل گرایش - رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی
 اخذ تاریخ

 مدرك
شهر کشور و 

 محل اخذ مدرك
 معدل

  عمران آب و فاضالبمهندسی   کارشناسی  1
دانشگاه زابل و صنعت آب و برق 

  خراسان
  مشهد-ایران  1390

26/17  

  5/17  تهران-ایران  1394  تهرانعلوم پزشکی   مهندسی بهداشت محیط  کارشناسی ارشد  2

  

    :پایان نامه ها) 3

  

ف
ردی

 

 استاد راهنما دانشگاه تاریخ دفاع عنوان پایان نامه مقطع تحصیلی

  کارشناسی  1
 خانه تصفیه  لجن مدیریت روش بهترین انتخاب و بررسی

 )برداري بهره حین در(مشهد  فاضالب هاي
1390  

صنعت آب و برق 

  خراسان
  بهرامیدکتر 

  ارشدکارشناسی   2

 تابعه بیمارستانهاي در طبیعی تهویه وضعیت بررسی

 تهویه تامین سنجی امکان و تهران پزشکی علوم دانشگاه

  تهران پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانهاي در طبیعی

  رامین نبی زاده دکتر   تهران علوم پزشکی  1394

 
 
 

  

  

  



 ٢

   سوابق آموزشی:) 4

ف
ردی

 
 عنوان درس

  تعداد

 واحد
  مقطع 

 تحصیلی

  نام مرکزآموزش عالی  نوع درس

  تخصصی  عمومی محل تدریس

      کارشناسی  1  تصفیه فاضالب صنعتی 1

  تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی 

  
2  

اصول هیدرولوژي و 

  ژئوهیدرولوژي
      کارشناسی  2

     کارشناسی  2  مدیریت کیفیت آب  3
  

   :کارگاه هاي آموزشیسایر مراکز و مؤسسات آموزشی و یا تدریس در ) 5

ف
ردی

 

 محل تدریس عنوان مبحث مورد تدریس
مدت زمان 

 تدریس
 تعداد فراگیران

زمان (بر اساس ماه 

 و سال)
دفعات 

 تدریس
  خاتمه  شروع

        15  ساعت 3  تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی  EndNoteآموزش  1

  

   :کارگاه هاي آموزشیدر  شرکت) 6

ف
ردی

 

 برگزار کننده آموزشیعنوان کارگاه 
طول 

  دوره

 (ساعت)

 زمان کارگاه مطلب زبان ارائه

  خاتمه  شروع  سایر  عربی  انگلیسی  فارسی

1 Environmental management 
system ISO 14001:2004  

مرکز پژوهشهاي 

علمی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی 

  تهران

         

    

2  HACCP, ISO22000, GMP  

مرکز پژوهشهاي 

علمی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی 

  تهران

   

          

  کارگاه آموزشی و فرهنگی برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 20شرکت در بیش از  

  کتاب) 7

ف
ردی

 

  نحوه همکاري سال انتشار نوع کتاب  )ISBN( شابک کتاب   عنوان کتاب

1       

2          

  

  

   در مجالت معتبرتخصصی  مقالهانتشار ) 8

  نویسنده
 نام مجله  سال انتشار

  نحوه انتشار

  کامل  چکیده  سایر  مسئول  اول

Performance evaluation of wastewater treatment plant system (MBR) of Semnan Industry Park in 
industrial effluent recovery 1 

      2017  رانیمجله سالمت کار ا     

Investigation of natural ventilation potential in different ward of Tehran University of Medical 
Sciences affiliated hospitals in 2014 2 

      2017  رانیمجله سالمت کار ا     

An Empirical Study on Microbial Load and Acidity in Raw Milk Produced in Malayer and 3 



 ٣

  

   سمینارهاو  در همایش هاتخصصی مقاله  انتشار) 9

  

  ح تحقیقاتی طر) 10

ف
ردی

 

 حامیان طرح  محل اجرا  عنوان طرح
  زمان  سمت

  خاتمه  شروع   ناظر  همکار  مجري

1 

در  یاصالح کننده آل کیکمپوست به عنوان  یابیارز

و روزنامه کهنه  ونجهینوآور  Biocharبا   بیترک

 تیو قابل  یکیولوژیدر دسترس ب تیجهت کاهش قابل

از خاك به  نیحرکت و انتقال  فلزات سنگ

  )جاتی(سبزاهانیگ

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
      1395  

در حال 

  اجر

2  

در  يو هار یدگیگز وانیح کیولوژیدمیاپ یبررس

- 95و مشهد از سال  هیدریتربت ح يشهرستانها

1390               

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
      1395  1393  

3  

خون  یغلظت مس در سطح سرم زانیم یبررس

مرور نظام مند و  کی: سیاسکلروز پلیمالت مارانیب

  زیمتاآنال

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
      1395  1396  

4  
فاضالب  هیتصف يها يمشخصات و تکنولوژ یبررس

  مرورنظام مند کی- کارواش

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
      1396  1397  

5  

بیوراکتور غشایی مستغرق در تصفیه  ییکارا یبررس

فاضالب صنعتی در مقیاس کامل(مطالعات موردي 

  )شهرك صنعتی سمنان

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
      1392  1394  

6  

 پلیمولت يماریب ییایانتشار جغراف تیوضع یبررس

مختلف شهر تربت  يها دربخش (MS)سیاسکلروز

  1395سال  هیدریح

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
      1395  1396  

Nahavand Cities, Iran 2012 

     2014  Health     

 4 یاز پساب نساج 18قرمز  يدر حذف رنگ باز يخاکستر پوست بادام و کربن فعال تجار ییکارا يا سهیمقا یبررس
      2017  مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه      

 5   1394- 95در سال  بادیشهرستان تا ییآب شرب روستا يگذار و رسوب یخورندگ لیپتانس یبررس

      2017  هیدریتربت ح یمجله دانشگاه علوم پزشک     

 UV  6  انواع اشعه فرابنفش، شاخص اندازه گیري آن و عوامل موثر در جلوگیري از ابتال به سرطانهاي مربوط به

      2013  فصلنامه راه سالمت، ایمنی و محیط زیست     

 7  سرطان يولوژیدر ب دیجد یستینشانگر ز کیبعنوان  MALAT1ژن  انیب

      2017  هیدریتربت ح یمجله دانشگاه علوم پزشک     

Epidemiology of Multiple Sclerosis in Northeast of Iran during 1985-2016; Conversion of a Rare Disease to a Middle-high 
Prevalence Disease 8 

      2017  Multiple Sclerosis and Related Disorders     

  نویسنده
 محل انتشار  سال انتشار

  ارائهنحوه 

  پوستر  سخنرانی  سایر  مسئول  اول

1395-96بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی  1  
      2017  کشور شرق پزشکی علوم هاي دانشگاه همایش     



 ٤

7  

بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس 

- 96ابتدایی شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی

1395  

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
     1396  1396  

8  
و  هیدریدر شهرستان تربت ح ریعلل مرگ و م یبررس

  1390- 95 يها سال یمشهد ط

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
     1396  

درحال 

  اجرا

9  

با روند مرگ  یطیو مح یمیارتباط عوامل اقل یبررس

- 95از سال  هیدریسرطانها در شهر تربت ح ریو م

1390  

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
     1396  

درحال 

  اجرا

10  

شهرستان تربت  یدنیآب آشام تیفیک یبررس

درسال  IWQIS با استفاده از نرم افزار هیدریح

1395  

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
     1396  

درحال 

  اجرا

11  
 شرفتیبر دانشجو برپ یمبتن ینیتکو یابیارزش ریتاث

  یدرس خون شناس انیدانشجو یلیتحص

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
     1396  

درحال 

  اجرا

12  

 شرفتیبر پ یپژوهش يها تیارتباط فعال یبررس

تربت  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یلیتحص

  هیدریح

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
      1396  

درحال 

  اجرا

13  
 يمهدکودك ها یمنیو ا یبهداشت تیوضع یبررس

  1395- 96در سال  هیدریشهرستان تربت ح

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه

دانشگاه علوم 

تربت پزشکی 

 حیدریه
         

14  

 هیو تصف یستیجذب ز ندیفرآ ییکارا یبررس

با استفاده از قارچ  یروغن يپساب ها یمیآنز

  استخراج شده از آن میو آنز ژرینا لوسیآسپرژ

             

  

  

  

  بین المللی یاو داخلی  معتبردر مجامع  ثبت اختراع) 11

ف
ردی

 

  عنوان اختراع
  تاریخ  محل ثبت اختراع

  ثبت اختراع

  شماره 

  ثبت اختراع

سایر 

  کشور  سازمان/ موسسه  توضیحات

           

  

   خارجیمعتبر داخلی و علمی عضویت در مجامع ) 12

ف
ردی

 

  کشور  نام مجمع نوع فعالیت سمت
  زمان عضویت

  خاتمه  شروع

  -   1391  ایران  انجمن بهداشت محیط ایران  همکاري  عضو انجمن بهداشت محیط ایران 1

2              
  

  کسب عنوان دانشگاهی یا جشنواره اي) 16

ف
ردی

 

  سایر توضیحات  کشور اهدا کننده نشان یا جایزه  نوع فعالیت عنوان

1 
درون دانشگاهی جشنواره شهید  فرآیند برتر

  مطهري
    ایران  آمایشی 9کالن منطقه   آموزشی

2            
  

  



 ٥

   سوابق اجرایی و اشتغال) 17

ف
ردی

 
  / شهرکشور نوع فعالیت سمت  نام محل اشتغال

  زمان عضویت

  خاتمه  شروع

    1396     مدیر  ) دانشکده بهداشتEDOدفتر توسعه آموزش(  1

2  
 طیبهداشت مح یگروه مهندس يها تیاولو نییتع

  هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک
    1395     مسئول

          مسئول  کمیته مشورتی دانشکده بهداشت  3

    1395      داور  مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  4

    1395      هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  5

    1396      مسئول  واحد برنامه ریزي آموزشی   6

    1396      مسئول  واحد پژوهش در آموزش  7

  

  : سایر مهارت ها) 19

 ھا: مھارت
 مھارت ھای ھفت گانھ کامپیوتر

 تسلط بھ نرم افزارھای:
 SPSS 
 (سیستم اطالعات جغرافیایی)GIS 
 مایکروسافت آفیس 
 photo shop CS6 
 )نرم افزار طراحی شبکھ جمع آوری فاضالبsewer cad( 

 


