
 
 

  ادریس بذرافشاندکتر 
 

 بهداشت محیطدکتري 
 
 

کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی بررسی " از پایان نامه دکتري خود با عنوان 1386 در سال، 1355متولد سال ادریس بذرافشان دکتر 

 علوم پزشکی تهراندر دانشگاه  " ماالتیون و دیازینون و فلزات سنگین کروم و کادمیوم از محیط هاي آبی کشهاي در حذف آفت

عضو بعنوان  1401زاهدان و از سال در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان عضو هیات علمی  1380 نموده است. ایشان از سال دفاع

به مرتبه استادي  1396نامبرده در سال  باشند.تربت حیدریه مشغول به فعالیت میدر دانشگاه علوم پزشکی هیات علمی تمام وقت 

 ارتقاء مرتبه یافته اند.
 

 هاي پژوهشی :منديعالقه 
 

 هوا و آب و فاضالب، در آالینده هاي محیطی  صفیه و حذفت •
 مدیریت محیط زیست •
 مدیریت پسماند •

 
 صه سوابق آموزشی و پژوهشی:الخ 

 
 70استاد راهنما و مشاور بیش از  ب،کتاعنوان  13تالیف و ترجمه تخصصی،  مجالتدر عنوان مقاله  200بیش از انتشار 

علوم پزشکی تربت حیدریه،  عنوان طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه پایان نامه در مقطع دکتري و کارشناسی ارشد

تدریس دروس شیمی و میکروبیولوژي  ،شگاهی و سازمانیمصوب دان عنوان طرح تحقیقاتی 50بیش از و همکار مجري 

در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و  ، زبان تخصصی و ....مدیریت منابع آب، ایمنی آب آشامیدنی ،محیط، تصفیه آب

 دکتري

 سوابق اجرایی: خالصه 
 

، مدیر مرکز امور دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، مدیر گروه بهداشت محیطزاهدان معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

ریاست دانشکده  مدیر مسئول مجله انگلیسی زبان چشم انداز سالمت، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،

و بودجه  اخالقهاي هعضو کمیت، پژوهشی دانشگاه آموزشی و عضو شوراي تربت حیدریه،دانشگاه علوم پزشکی  بهداشت



 یریاست مرکز تحقیقات علوم بهداشت ،)بسته هاي طرح تحول( دانشگاه مرجعیت علمیمسئول کارگروه  ،در دانشگاه

 ، سردبیر مجله انگلیسی زبان پژوهش در علوم بهداشتی و پزشکی، دانشگاه

 
 افتخارات و دستاوردها: خالصه 

در حوزه کتاب تالیف  کشوري در بخش ، کسب عنوان دومسالهاي مختلف پژوهشگر برتر دانشگاه و دانشکده در طی

 بهداشت محیط، کسب عنوان برتر در بخش مقاله در جشنواره کشوري بهداشت محیط
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