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  سوابق تحصیلی

  1384از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  بهداشت محیط اخذ مدرك کاردانی

  1386از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  بهداشت محیط اخذ مدرك کارشناسی

  89/17با معدل  1389از دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  مهندسی بهداشت محیط اخذ مدرك کارشناسی ارشد

  سوابق آموزشی

  92 -89سال  از لمی در دانشگاه علوم پزشکی ایالمگذراندن طرح به صورت هیئت ع

  93 ماهعضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از شهریور

  

  سوابق اجرایی

  بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه امورمسئول   1

  تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی  یعضویت در شوراي پژوهش  2

  تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی دانشجویی  شوراي داوري کمیته تحقیقاتعضویت در   3

  تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت   4

  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آموزش علوم پزشکی بین المللی سازيبسته مسئول کارگروه   5

  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه المللی سازي آموزش علوم پزشکیکارگروه بسته بین دبیر   6

  تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی  کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاري دانشکده بهداشت یت درعضو  7

  تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی  کمیته ارتقا اعضاي هیئت علمی دانشکده بهداشت یت درعضو  8

  اولین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه علمیعضویت در کمیته   9

  عضو کارگروه بین المللی سازي دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه   10
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  ویراستار انگلیسی چکیده مقاالت مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  11

  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایالم EDOمسئول   12

  دانشگاه علوم پزشکی ایالم عضویت در کمیته برنامه ریزي آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  13

  عضویت در شوراي پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایالم  14

  ایالمعضویت در شوراي آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی   15

  عضویت در کارگروه هاي بازنگري واحدهاي درسی دانشگاه علوم پزشکی ایالم  16

عضویت در کارگروه استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت   17

  حیدریه

  

  سوابق پژوهشی

  کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه

 5کاتالیستی با استفاده از پامیس و پامیس اصالح شده با مس در حذف رنگ هاي راکتیو بلک بررسی عملکرد فرایند ازن زنی 

  از محلول هاي آبی 198و راکتیو رد 

  طرح هاي پژوهشی

حذف نیترات با استفاده از پامیس اصالح شده با کلرید منیزیوم و منیزیوم صفر ظرفیتی از محلول هاي   1

  آبی

  مجري

ازن زنی کاتالیزوري با استفاده از زئولیت کلینوپتیلوالیت پوشش داده شده با بررسی عملکرد فرآیند   2

  از محلول هاي آبی 198مس در حذف رنگ راکتیو رد 

  مجري

مقایسه عملکرد کاتالیزوري کلینوپتیلوالیت و پامیس پوشش داده شده با مس در فرایند ازن زنی   3

  کاتالیزوري حذف فنل از محلول هاي آبی

  اصلیهمکار 
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  همکار اصلی  بررسی حذف فنل با استفاده از سیلیکاآئروژل به عنوان جاذب از محلول هاي آبی  4

از  7 و اسید اورانژ 198مقایسه کارایی گرافن و کربن فعال تجاري در حذف رنگ هاي راکتیو رد   5

  محلول هاي آبی

  همکار اصلی

  مجري  1395زاوه در سال  بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی روستا مهدهاي شهرستان  6

مقایسه وضعیت بهداشتی و ایمنی مدارس غیر انتفاعی و دولتی مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر در   7

  95-94سال 

  مجري

  مجري  95-94بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهرطبس در سال   8

  مجريآب ياز محلول ها یونیو کات یونیآن يآهن در حذف رنگ ها دیکربن فعال خام و اصالح شده با اکس ییکارا سهیمقا  9

  مجري یآب ياز محلول ها یون مسآهن در حذف  دیکربن فعال خام و اصالح شده با اکس ییکارا سهیمقا  10

  طرحهاي تحقیقاتی دانشجوییسرپرستی: 

  راهنمااستاد   1395-96بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی مهدکودك هاي شهرستان تربت حیدریه در سال   1

  استاد راهنما  1395-96بررسی میزان فلوئور در منابع آب شرب شهرستان تربت حیدریه در سال 

-1394بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی

1395  

  استاد مشاور

  استاد مشاور    1395درسال  IWQISبررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه با استفاده از نرم افزار 

  استاد مشاور  1395-1390بررسی وطبقه بندي شکایات بهداشت محیطی شهرستان تربت حیدریه دربازه زمانی

 راهنمایی پایان نامه 

  تاریخ دفاع محل سمت مقطع عنوان 
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 از محلول ھای آبی

  

  

  مقاالت

 : انگلیسی  

 

ISI 

SCOPUS 

 

 

Iranian Journal of Environmental 

Health Science and Engineering 

 

 

Two parameters Isotherms of Methyl 

Orange Sorption by Pine Cone Derived 

Activated Carbon  

 

1 

 

ISI 

SCOPUS 

 

 

Process Safety and Environmental 

Protection 

Enhanced Removal of Tetracycline 

Using Modified Sawdust: Optimization, 

Isotherm, Kinetics, and Regeneration 

Studies 

2 

 

ISI 

SCI 

 

 

 
Fresenius Environmental Bulletin 

 

Degradation of Reactive Red 198 Dye 

by Catalytic Ozonation Using Pumice 

and Copper Coated Pumice 

3 

 

PUBMED 

SCOPUS 
 

 

Journal of Research in Health Sciences 
 

Catalytic Ozoantion of Phenol Using 

Copper Coated Pumice and Zeolite as 

Catalysts 

4 

 

ISI 

SCI 

 

    
Fresenius Environmental Bulletin 

 

Adsorption of lead metal from aqueous 

solutions using activated carbon derived 

from scrap tire 

5 
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ISI 

 

 
 

Health Scope 

Preparation, characterization, and 

application of silica aerogel for 

adsorption of phenol: An in-depth 

isotherm study 

6 

 فارسی :  

حذف نیترات با استفاده از پامیس اصالح شده با کلرید   1

  منیزیوم و منیزیوم صفر ظرفیتی از محلول هاي آبی

  فصلنامه 

  سالمت و محیط

  پژوهشی -علمی

بررسی حذف فنل از محلول هاي آبی با استفاده از پامیس   2

  اصالح شده با مس

دانشگاه علوم پزشکی و مجله 

  خدمات درمانی همدان

  پژوهشی-علمی

بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیستی با استفاده از زئولیت   3

از  198اصالح شده با مس در حذف رنگ راکتیو رد 

  محلول هاي آبی 

 

دانشگاه علوم پزشکی فصلنامه 

  ایالم

  

  پژوهشی-علمی

  

در حضور  (ZVI) بررسی کارایی پودر آهن صفر ظرفیتی  4

و پراکسید هیدروژن در حذف رنگ هاي اسید  UV نور

   از محلول هاي آبی 5و راکتیو بلک  7اورانژ 

  

 سالمت و محیطفصلنامه 

  

  پژوهشی-علمی

  

5  

  

  

 AQIتعیین کیفیت بهداشتی هوا بر اساس شاخص 

  شهرستان زابل و میزان مرگ و میر مربوط به ریزگردها

  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار

  

  پژوهشی-علمی

  

ژل سنتز شده از سیلیکات بررسی کارایی سیلیکا آئرو  6

  ذب فنل از محلول هاي آبیسدیم در ج

  پژوهشی-علمی  سالمت و محیطفصلنامه 

  طنین سالمت95-94بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر طبس در سال   7

 
 علمی

مقایسه وضعیت بهداشتی و ایمنی مدارس غیر انتفاعی و دولتی   8

 1394-95مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر در سال 
  طنین سالمت

 
 علمی

بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاري آب شرب روستایی   9

  95-94سال  شهرستان تایباد در

 علمی  طنین سالمت
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بررسی مقایسه اي کارایی خاکستر پوست بادام و کربن فعال تجاري   10

  از پساب نساجی 18در حذف رنگ بازي قرمز 

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت 

  حیدریه

  علمی

  شناسایی علل و راه هاي مقابله با حمله موش ها:  11

  مطالعه موردي 

 تربت پزشکی علوم دانشگاه مجله

  حیدریه

  علمی

  

  شرکت و ارائه مقاله در همایش ها و کنگره ها:

  زمان برگزاري  محل برگزاري  نام همایش  عنوان مقاله  

بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته   1

فنتون با استفاده از پودر آهن صفر -فتو

و  7ظرفیتی در حذف رنگ هاي اسید اورانژ 

  سنتتیکاز محلولهاي  5راکتیو بلک 

چهارمین همایش و نمایشگاه 

تخصصی مهندسی محیط 

  زیست

 

 

  دانشگاه تهران

 

آبان ماه  10،11

1389  

حذف نیترات با استفاده از پامیس اصالح شده   2

با کلرید منیزیوم و منیزوم صفرظرفیتی از 

  محلول هاي آبی

چهارمین کنفرانس ملی روز 

  جهانی محیط زیست

 

  دانشگاه تهران

خردادماه  18،19

1389  

از  5حذف فتوکاتالیستی رنگ راکتیو بلک   3

در  UVمحیط هاي آبی با استفاده از اشعه 

  حضور نانوذرات دي اکسید تیتانیوم

یازدهمین کنگره سالیانه 

پژوهشی دانشجویان علوم 

  پزشکی کشور

  1389  بندر عباس

کاربرد ژئوممبران ها در کنترل آلودگی هاي   4

  زیست محیطی 

چهارمین همایش ملی زمین 

  شناسی و محیط زیست

دانشگاه آزاد اسالمی، 

  اسالمشهر

اسفندماه  21،22

1387  

بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیزوري با استفاده   5

از زئولیت کلینوپتیلوالیت و پامیس اصالح 

  شده با مس در حذف فنل از محلول هاي آبی

چهاردهمین همایش ملی 

  بهداشت محیط

علوم پزشکی دانشگاه 

  یزد

آبان ماه  10-12

1390  

مقایسه کارایی فرایند ازن زنی و ازن زنی   6

کاتالیستی با استفاده از پامیس اصالح شده با 

از محلول  5مس در حذف رنگ راکتیو بلک 

ششمین کنفرانس ملی روز 

  جهانی محیط زیست

  خرداد ماه  26-24  دانشگاه تهران

1391  
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  هاي سنتتیک

  

7  

  

  

مجدد از آب هاي غیر متعارف در استفاده 

  آبیاري و کشاورزي

  

اولین همایش سالیانه 

پژوهشی دانشجویان دانشگاه 

  علوم پزشکی تربت حیدریه 

  

دانشگاه علوم پزشکی 

  تربت حیدریه

  

  آذرماه 25

1393  

ضرورت تبیین بحث دفاع از کشور با تکیه بر مبحث   8

  اقتصاد مقاومتی

دومین کنگره شهداي دانشجوي 

  شهرستان تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی تربت 

  حیدریه

  

  1395اسفند ماه 

پوشش و عفاف از دیدگاه قرآن و اسالم: نقش آن در   9

 زندگی

دومین کنگره شهداي دانشجوي 

 شهرستان تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 حیدریه

  

 1395اسفند ماه 

  

  دبیر علمی همایش:

  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهدر دبیر علمی جشنواره علمی فرهنگی کیمیا 

  

  داوري ها:

  داوري علمی مقاالت فصل نامه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1

  تربت حیدریه و پروپوزال ها در دانشگاه علوم پزشکیداوري طرح هاي تحقیقاتی   2

  ایالم در دانشگاه علوم پزشکیو پروپوزال ها داوري طرح هاي تحقیقاتی   3

  96اولین جشنواره پروپوزال نویسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اردیبهشت داوري   4

  اولین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه داوري  5

  نظارت بر طرح:
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  پزشکی تربت حیدریه نظارت بر اجراي طرح هاي مصوب در دانشگاه علوم  1

  نظارت بر اجراي طرح هاي مصوب در دانشگاه علوم پزشکی ایالم  2

  

  مدارك اخذ شدهو ي علمی ، تخصصی شرکت در کارگاه ها 

  کشور آلمان TUV Rheinlandاز شرکت  HSEاخذ مدرك   1

  کشور آلمان TUV Rheinland) از شرکت EIAاخذ مدرك ارزیابی اثرات زیست محیطی(  2

    رکشو فنی و حرفه ايآموزش سازمان از  Autocadاخذ مدرك   3

  از موسسه زبان کیش CAEاخذ مدرك بین المللی زبان    4

   MCHEدر آزمون زبان  64 و 52 اخذ نمره  5

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم  EDCدر مرکز  هیئت علمی مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلیشرکت در کارگاه سامانه اعضاي   6

  دانشگاه علوم پزشکی ایالم EDCدر مرکز شرکت در کارگاه آموزش الکترونیکی   7

  شرکت در کارگاه استاد مشاور در محل دفتر توسعه معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایالم  8

  در محل دفتر توسعه معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایالم شرکت در کارگاه طراحی آموزشی تدوین طرح درس و طرح دوره  9

  در محل دفتر توسعه معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایالم شرکت در کارگاه دانش پژوهی  10

  در محل دفتر توسعه معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایالم شرکت در کارگاه کلیات روش تدریس و کیفیت یادگیري  11

  در محل دفتر توسعه معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایالم مقاله نویسیشرکت در کارگاه   12

  در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  آموزش مجازيشرکت در کارگاه   13

  شرکت در کارگاه ارزیابی درونی گروه هاي آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  14

  دانشگاه علوم پزشکی همدان EDCو روش تحقیق در مرکز  End noteاخذ مدرك مقاله نویسی،   15

  دانشگاه علوم پزشکی ایالم EDCدانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان نماینده  EDCشرکت در کارگاه آموزش الکترونیکی در مرکز   16

پزشکی بابل به عنوان نماینده دانشجویان برگزیده از طرف کمیته شرکت در کارگاه کشوري داوري مقاالت در دانشگاه علوم   17

  پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
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