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    سوابق تحصیلی 

 بهداشت محیط علوم پزشکی تهران  مهندسی کارشناسی -
  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی شهید بهشتی  -

  

 اجراییشغلی و سوابق  
  96عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال 

  95الی  91سال عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از 

  سال 3دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مدت  مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

  سال 3مسئول امور هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور  به مدت 

  مسئول امور اداري معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور 

  سال 1ه مدت بدبیر کمیته توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

  در دانشکده علوم پزشکی نیشابوریط معاون مدیر گروه مهندسی بهداشت مح

  سال 2نایب رئیس کمیته اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهري دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مدت 

  سال 3عضو شوراي آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مدت 

  سال 5/2عضو شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مدت 

  عضو کارگروه تخصصی کمیته اصالح و بهبود فرآیندهاي معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

  عضو کارگروه تخصصی کمیته سالمت و صیانت از حقوق مردم معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان ت و پیراپزشکی مسئول امور مالی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداش

  شت دانشگاه علوم پزشکی زنجان عضو کمیته برگزاري اولین سمینار علمی پوکی استخوان در دانشکده بهدا

  هاي دانشگاه علوم پزشکی زنجان  عضو کمیته برگزاري دومین نمایشگاه معرفی رشته

   مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان همایش ملی راهکارهاي ارتقاءاولین عضو کمیته اجرایی 

 شهري زنجان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در پروژه طراحی و اجراي شبکه جمع آوري فاضالب  همکار
  ضالب شهري زنجان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در پروژه طراحی و راه اندازي تصفیه خانه فاهمکار 

  87سال در نشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همایش ملی بهداشت محیط، دادوازدهمین  ه اجرایی عضو کمیت

  یالت تکمیلی علوم پایه زنجان عضو کمیته اجرایی نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکري دانشگاه تحص

 هشتگرد و قرچکري فاضالب شهري شرکت مهندسی مشاور ري آب در پروژه طراحی شبکه جمع آو همکار
 زنجان سرپرست تیم عیب یابی و بهره برداري از تصفیه خانه فاضالب کارخانه گیلوان زیتون زیر نظر شرکت بهساز محیط

 یر نظر شرکت بهساز محیط زنجانمسئولیت طراحی و نصب کلریناتور براي شرکت معدن کاران نسوز ز



 رکت بهساز محیط زنجانر زیر نظر شی نوچینطراحی و نصب کلریناتور براي شرکت 

 کارشناس کنترل کیفی خطوط انتقال توزیع و شبکه هاي توزیع آب روستاهاي استان زنجان زیر نظر شرکت بهساز محیط زنجان
   90در سال تهران  ناجا )(ع تصفیه خانه بیمارستان امام سجاد فاضالب مسئول عیب یابی و راه اندازي مجدد سیستم

   91ابتداي سال ست فیروزه تهران از ود ورمی کمپومدیر تولید ک

  

  سوابق آموزشی 

   هاي آموزشی شرکت در برنامه الف) 

  

  92سال  نیشابورساعت در دانشگاه علوم پزشکی  4کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع مهارت تدوین طرح درس به مدت 

  92سال  ساعت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 16کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق علمی و حرفه اي به مدت 

  93سال  ساعت در دانشکده علوم پزشکی نیشابور 20کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع روش تحقیق کیفی به مدت 

  94نیشابور سال  .پ .ساعت در دانشکده ع 2به مدت  رفرنس نویسی با نرم افزار  کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع

  94ساعت در دانشکده ع. پ. نیشابور سال  4دانش افزایی استادان با موضوع کنترل هیجانات در زندگی به مدت  کارگاه

  93ساعت در دانشکده ع. پ. نیشابور سال  3کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع ارتباط موثر به مدت 

ساعت در دانشکده ع. پ. نیشابور  2برد آن در علوم پزشکی به مدت کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع آشنایی با فناوري نانو و کار

  93سال 

  93ساعت در دانشکده ع. پ. نیشابور سال  3کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی به مدت 

  93در دانشکده ع. پ. نیشابور سال  ساعت 4کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع مجموعه روشهاي نوین تدریس به مدت 

  93ساعت در دانشکده ع. پ. نیشابور سال  2کارگاه اساتید مشاور تحت عنوان عالمت شناسی اختالالت روانی به مدت 

  93ساعت در دانشکده ع. پ. نیشابور سال  2کارگاه اساتید مشاور تحت عنوان آشنایی با اصول مشاوره به مدت 

  )83،یق مقدماتی ( کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجانروزه روش تحق 2کارگاه  

  )88کارگاه یک روزه مبانی نگارش مقاله پزوهشی ( کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

  )88بهشتی،کارگاه یک روزه چگونه یک مقاله علمی بخوانیم ( کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  )88کارگاه یک روزه شناخت و کاربرد آزمون هاي آماري ( کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

  )88شرکت در برنامه آموزش مداوم یک روزه سل،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (

  )88زشکی شهید بهشتی (یک روزه پرتوها و اثرات آن، دانشگاه علوم پ شرکت در برنامه آموزش مداوم

  

  آموزشی تدریس در برنامه هايب) 

 
بهداشت محیط و کاردانان و کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی و  مهندسی واحد درسی مرتبط براي دانشجویان 150تدریس بیش از 

  بیمارستانها.

  

  دوره هاي تخصصی شرکت در  )ج 

  )88(دگی تهرانآلمان نماین در شرکت توف رایلند HSE  دورهگذراندن 

  )88(آلمان نمایندگی تهران ارزیابی ریسک در شرکت توف رایلند  دورهگذراندن 

  )89(نمایندگی تهران آلمان در شرکت توف رایلند OHSAS 18001  دورهگذراندن 

  )89( ساعت 45در سازمان فنی و حرفه اي به مدت  GPSگذراندن گارگاه 



  )89( ساعت 48وتال استیشن در سازمان فنی و حرفه اي به مدت گذراندن گارگاه نقشه برداري با دوربین ت

  )89ساعت ( 48در سازمان فنی و حرفه اي به مدت  GISگذراندن گارگاه 

  

 
   شده د) مقام ها و رتبه هاي کسب

  

  1383دانشجوي برتر علمی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  1388جتماعی سال کارآفرین نمونه استان زنجان از طرف وزارت کار و امور ا

  

 
 سوابق علمی پژوهشی 

  طرحهاي تحقیقاتیالف ) 

  )83-84مجري طرح تحقیقاتی بررسی آلودگی هاي قارچی بادام زمینی هاي بازار شهر زنجان (دانشگاه علوم پزشکی زنجان  -

 )82-83همکار طرح تحقیقاتی بررسی اسپورهاي قارچی در هواي شهر زنجان (دانشگاه علوم پزشکی زنجان  -

جري طرح تحقیقاتی اندازه گیري توزیع اشعه ماوراء بنفش در سطح استان زنجان (شرکت بهساز محیط زنجان با همکاري م -

  )87سازمان محیط زیست 

مجري طرح بررسی عملکرد و بهینه سازي فرآیند عملیاتی (فیزیکی و بیولوژیکی) تصفیه خانه شهر اردبیل (شرکت بهساز محیط  -

  )87زنجان 

تصفیه خانه فاضالب خلخال و امکان سنجی استفاده از آن در مصارف  حقیقاتی بررسی کیفیت لجن خروجیهمکار طرح ت -

  )87کشاورزي(شرکت بهساز محیط زنجان 

همکار اصلی طرح تحقیقاتی امکان سنجی تولید ورمی کمپوست از پسماندهاي غذایی و تعیین رسیدگی آن با تست جوانه زنی  -

 )1388-1390خاتمه یافته  –بهشتی (دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بررسی تاثیر زئولیت طبیعی کلینوپتیلوالیت بر کیفیت ورمی کمپوست حاصل از پسماند غذایی (دانشگاه علوم پزشکی شهید  -

 )1389-1390 -پایان نامه -بهشتی

 و چک لیست. ACCبه روش بیمارستانهاي نیشابور  ICUمجري طرح بررسی وضعیت بهداشتی سطوح و تجهیزات پزشکی در  -

 )93-94خاتمه یافته(
(در  آبهاي زیرزمینی شهرستان نیشابورمنابع در  (کادمیوم، سرب، جیوه، نیکل و کروم) مجري طرح بررسی میزان فلزات سنگین -

 )اتمامحال 

 )92-93ال رفتار مربیان (خاتمه یافته سشابور از آموزش بالینی اثر بخش ومجري  طرح درك دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نی -
مجري طرح اندازه گیري میزان صدا در بیمارستانهاي وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور و کیفیت خواب کارکنان آن در  -

 )93-94(خاتمه یافته  93سال 
اتمه (خ 93همکار اصلی طرح بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان بیمارستانهاي تابعه دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال  -

 یافته)
  (خاتمه یافته) 93همکار اصلی طرح اندازه گیري میزان صدا در مناطق پرتردد سطح شهر نیشابور در سال  -

 
  ب) مقاالت ارائه شده در کنگره هاي ملی    



- 18بررسی آلودگی هاي قارچی بادام زمینی هاي بازار شهر زنجان.نهمین همایش ملی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

  (سخنرانی) 85آبان  16

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط،  -بررسی اثر زئولیت کلینوپتیلوالیت بر روي کیفیت ورمی کمپوست حاصل از پسماند غذایی

  (سخنرانی) 94آذر  26 -دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  
  

  ) مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی و خارجیج

 
- Data on microbiological quality assessment of rural drinking water supplies in Poldasht county. Data 
in Brief. 2018, 17, p 763–769.  
 
-  Survey of peanut fungal contamination and its relationship with ambient conditions in the BAZAR of 
zanjan.Iran.J.Environ.Health.Sci.Eng.,2009,Vol.6, No.4, p.295-300. 
 
- Survey of E.Foetida population on pH, C/N Ratio Process Rate in Vermicompost. Journal of 
Environmental Studies.2010.Vol .35, No. 52, p.93-98. 
 
- Data on corrosion and scaling potential of drinking water resources using stability indices in Jolfa, 
East Azerbaijan, Iran. Data in Brief. 2018, 16, p 724–731. 

- Survey accordance of theoretical and analytic C/N ratio in compost production. Journal of environ. 
Sci. and technology.2010.Vol.46.No.3. 

- Data on water quality index for the groundwater in rural area Neyshabur County, Razavi province, 
Iran. Data in Brief. 2017, 15, p 901–907. 
  

- Vermicomposting of food waste: Assessing the stability and maturity. Iranian J Environ Health 
Sci Eng. 2012 Dec 13;9(1):25. doi: 10.1186/1735-2746-9-25. 
 
- Data on the acid black 1 dye adsorbtion from aqueous solutions by low-cost adsorbent- 
Cerastoderma lamarcki shell collected from the northern coast of Caspian Sea. Data in Brief. 2018, 
17, p 774–780. 

دانشکده بهداشت و  ژوهشیعلمی پ وست از پسماندهاي غذایی.مجلهتاثیر مدت زمان آماده سازي بر سرعت فرآیند تولید ورمی کمپ -

  .69-78صفحه . 88،پاییز 7،دوره انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشی افق بررسی شرایط بهینه رشد کرم ایزنیا فئوتیدا و تولید ورمی کمپوست از پسماندهاي غذایی آماده سازي شده.فصلنامه علمی  -

 .76-84.صفحه  88،زمستان 4،شماره 15،دوره دانش،دانشگاه علوم پزشکی گناباد

سالمت و بهداشت  علمی پژوهشی بررسی تغییرات شاخص هاي کمی و کیفی کمپوست در فرآیند تولید ورمی کمپوست.مجله -

 .16-22،صفحات 89اردبیل،دوره اول،شماره سوم،زمستان

سالمت و محیط دانشگاه علوم  فصلنامه علمی پژوهشیشور با استفاده از فناوري آئروژل کربنی.  نمک زدایی از آبهاي شور و لببررسی  -

  .166تا  157، صفحات 1391، 2، شماره 5دوره پزشکی تهران. 

، 15بررسی کارایی استفاده از فرات پتاسیم براي تصفیه فاضالب شهري. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. دوره  -

 .108تا  100، صفحات 1392، 2شماره 

درك دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از آموزش بالینی اثر بخش و رفتار مربیان. مجله علمی پژوهشی توسعه آموزش جندي  -

  95. زمستان 4شاپور. سال هفتم. شماره 

    



  د) شرکت در همایش

  

  1394پزشکی شیراز هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط در دانشگاه علوم  -

  1392چهاردهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی و ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهري  -

  1385ن اصفهاهمایش ملی بهداشت محیط علوم پزشکی نهمین  -

  1386دهمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان  -

  1388پزشکی شهید بهشتی  دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم -

  1385دانشگاه تهران و جایگاه آن در برنامه ریزي شهري همایش مدیریت پسماند سومین  -

  1386اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار روستایی دانشگاه علوم پزشکی قم  -

  1385 علوم پزشکی تهران دانشگاه و سایر کالنشهرها تهران صوتی درهمایش آلودگی  -

  1385 دانشگاه علوم پزشکی زنجان راهکارهاي ارتقاي مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبههمایش  -

  1388اولین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکري دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  -

  1388بهشتی پنجمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید  -

  1385ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرکز همایشهاي بین المللی صدا و سیما  -

  88سمپوزیوم یک روزه سل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  -

 
 داوري مقاالت و طرحها 
 طرحها و مقاالت ایرانی: 

  ه تولیدي در شهر نیشابور (طرح تحقیقاتی)بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در شیرهاي خام و پاستوریز -

  بررسی کارایی چارچوبهاي فلزي آلی براي حذف رنگ متیلن بلو از محلولهاي آبی (طرح تحقیقاتی)  -

سنجش افکار مشاغل و ادارات مختلف در خصوص مدیریت پسماند جهت تدوین شیوه هاي مناسب آموزشی (مجله دانشکده  -

  ع.پ.نیشابور)

  (مجله دانشکده ع.پ.نیشابور) 84-89فیت شیمیایی و فیزیکی منابع آب شهرهاي شمالی استان گلستان در سالهاي آبی ارزشیابی کی -

(مجله دانشگاه علوم  ومیکادم و کروم به آلوده يها خاك ییپاال ستیز جهت  یآل ماده حضور در دایفوئت ایزنیا یخاک يها کرم ییکارا -

  پزشکی اردبیل)

  (طرح تحقیقاتی) ودگی باقیمانده در سبزي خوردن تازه پس از شستشو به روش صنعتی و سنتیمقایسه میزان آل -

 :خارجیطرحها و مقاالت  
  

- The growth and reproduction of eisenia fetida and eudrilus eugeniae in mixtures of empty fruit bunch and 
palm oil mill effluent.” (International scholar journal (ISJ)) 
 
- Organic Horticulture by Vermiculture: Producing Nutritive & Health Protective Medica-foods 
Fighting Deadly Human Diseases by Earthworms and Replacing the Toxic Agrochemicals 
Scientia Horticulturae (Scientia Horticulturae)(Elsevier) 
 

 توانمندي هاارت ها و مه 
 
  آشنایی سخت افزاي و نرم افزاري رایانه -

  آشنایی به نرم افزار اتوکد و طراحی شبکه آب و فاضالب با اتوکد -

  براي شبکه توزیع آب EPANETآشنایی به نرم افزار  -



  براي تحلیل مکانی مسائل بهداشت محیطی Arc GISآشنایی به نرم افزار  -

 SPSSار آشنایی به نرم افز -

  براي تحلیلهاي رگرسیون و محاسبات خطی Curve expertآشنایی به نرم افزار  -

  آشنایی به جعبه آفیس و نرم افزارهاي تابعه. -

  جهت طراحی شبکه جمع آوري فاضالب SEWER CADآشنایی با نرم افزار  -

  

  زبان خارجی: 

  انگلیسی، ترجمه درك مطلب و تخصصی

  

  


