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 بسمه تعالي             

 

 

  و اجــرايي خالصه سوابق آموزشي و پژوهشي

(Resume) 
                        

گلستان و فارغ  دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت تعهد خدمت عضو هیئت علمی ،7531متولد  یوسف دادبان شهامتاینجانب 

اینجانب به اطالعات سوابق آموزشی و پژوهشی و اجرایی می باشم. یط رشته مهندسی بهداشت محدر  یدكتراي تخصصالتحصیل 

  صورت ذیل می باشد.

 : یتحصیلمدارج الف( 

ف
ردي

 

 مقطع ورشته نام دانشگاه
پذيرفته شده با 

 رتبه در کنکور
 معدل کل اتمام دوره شروع دوره

 15/71 17 اسفند 11بهمن  - كارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 7

 25/71 23مرداد 22مهر  2 كارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 28/77 72دي  22مهر  3 دكتراي مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران 5

 

 سابقه فعالیت هاي آموزشی  : ب( 

 تدريس  -1

ف
دي

ر
 

 نام دورس
 نوع واحد

 )عملي يا نظری(

احد جمع و مقطع تدريس

 تعداد واحد تعداد ترم کارشناسي کارداني برای هر درس

   1 2 2  نظـری شيــمی محيــــط 1

    1 3 3 نظری 1عملی ،   2 آب و فاضالبب ..شيمی و ميکرو 2

    2 1 2 نظـری مواد زائد جامـــد 3

    1 1 1 نظـری آلودگی صوتی 4

    1 2 2 نظـری بهداشت هوا 5

    1 1 1 نظـری تیمواد زائد صنع 6

    2 1 2 نظـری آب و فاضالب موتورتلمبه در 7

    1 2 2 نظـری بهداشت مسکن و اماکن عمـومی 8

    1 2 2 نظـری گنـد زداها 9

    4 2 8 نظـری اصول بهداشت محيـط 11

    2 2 4 نظری  1عملـی  ،   1 ...بهره برداری تاسيسات آب و  11

نظری  1  عملـی ،  1 نقشـه برداری 12     4 3 12 

    4 2 8 عملــی کارتوگرافی _نقشه کشی  13
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ف
دي

ر
 

 نام دورس
 نوع واحد

 )عملي يا نظری(

احد جمع و مقطع تدريس

 تعداد واحد تعداد ترم کارشناسي کارداني برای هر درس

    3 1 3 عملــی کارگاه راه نصب موتور تلمبه 14

    1 1 1 عملــی حفـاری و بهره برداری از چاه 15

   5 2 11  نظـری مکانيک سياالت 16

   9 2 18  نظری 1عملی، 1 طرح تاسيسات انتقال و توزیع آب 17

   1 2 2  نظری 2  نسانی و بهداشت بين المللاکولوژی ا 18

   2 3 6  3 کارآموزی در عرصه 19

   3 2 6  2 هيدروليک 21

   4 1 4  1 2بهداشت محيط  21

   1 5/2 5/2  عملی پروژه 22

   1 1 1  عملی آزمایشگاه هيدروليک 23

مجموع واحدها                 ـدواح  101   

 

 

 تشکیل کارگاه:  -2

ف
ردي

 

 تشکیل تاريـخ موضوع تدريس سازمان برگزار کننده ــوع کارگاهموض

 16/2/87 زباله های عفونی گروه علوم آزمایشگاهی ایمنی در آزمایشگاه 1

 16/5/87 بهداشت آب معاونت بهداشتی کارگاه آموزشی بهداشت آب 2

 14/9/87 زباله های بيمارستانی سازمان تامين اجتماعی بهداشت محيط بيمارستان 3

 8/12/88 انتقال و توزیع آب ومازندران و تهران دانشجویان ارشد ایران دورهEPANET (3 )آموزش نرم افزار  4

 5/11/92 طراحی شبکه فاضالب دانشجویان ارشد و دکتری ایران و تهران دورهSewercad (2 )آموزش نرم افزار  5

 7/9/91 شرایط بحران هالل احمرسازمان  حمالت اتمی و راهکار مقابله در شرایط اضطرار 6

 11/9/89 تاسيسات آب و فاضالب تحقيقات وزارت نيرو آب و فاضالب شاتیآزما 7

 4/3/89 تاسيسات آب و فاضالب تحقيقات وزارت نيرو فاضالب هيتصف شگاهیآزما 8

 12/11/91 تاسيسات آب و فاضالب تحقيقات وزارت نيرو آب و فاضالب ساتيدر تاس یمنیاصول ا 9

 5/9/91 تاسيسات آب و فاضالب تحقيقات وزارت نيرو بهره برداری از تصفيه خانه های فاضالب 11

 8/12/91 تاسيسات آب و فاضالب تحقيقات وزارت نيرو بهداشت آب و استفاده مجدد از پساب 11

 15/18/94 تاسيسات آب و فاضالب تحقيقات وزارت نيرو پایش کيفيت منابع آب های سطحی و زیرزمينی 12
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 شرکت در کارگاه ها :  -1

 مدت کارگاه تاريخ برگزاري کارگاه محل برگژاري کارگاه عنوان کارگاه رديف

 یک روزه 16/12/85 دانشکده پيراپزشکی  و بهداشت گلستان اینترنت متوسطه 1

 زدو رو 26/9/86-27 معاونت بهداشتی علوم پزشکی گلستان مواد غذایی آموزشی تئوری و عملی 2

 یک روزه  14/11/86 معاونت آموزشی علوم پزشکی گلستان شيوه های نوین ارزشيابی فراگيران 3

 سه روزه 5/4/86-7 دانشکده پيراپزشکی  و بهداشت گلستان کارگاه روش تحقيق مقدماتی 4

 یک روزه  EDC  25/11/87 -معاونت آموزش کارگاه استاد توانمنــد 5

 ... ... ... ....و   ....

 

 سابقه فعالیت هاي پژوهشی :  پ( 

 تحقیقاتی هاي طرح -1

ف
دي

ر
 

 عنوان طرح تحقیقاتی  مصوب
مجري يا همکار 

 طرح
 سال اجراي طرح

 1831 مجری بررسی غلظت کادميوم و سرب در آب، خاک و سبزیجات مزارع سبزی شهر گرگان 1

 1831 لیهمکار اص بررسی ميزان فلو ئور در منابع آب روستایی شهر گرگان 2

 1833 مجری بررسی زوال کلر درمنبع آب شرب شهر خانببين 8

 1831 همکار اصلی در حذف دیازینون از آب nTiO2  بررسی کارایی فرآیند نانوفتوکاتاليستی 4

 1831 همکار اصلی ..در حذف نيترات از منابع آب شرب شهرستان  Y (SMZ)بررسی کارایی نانو زئوليت 1

 1831 همکار اصلی ه های آب شهر گرگان از لحاظ وجود باکتری های آهن و گوگرد ...بررسی وضعيت چا 6

 1811 همکار اصلی در حذف دیازینون از آب UVو  nTiO2بررسی کارایی فرایند نانوفتوکاتاليستی  1

 1811 مجری AC/Fe3O4حذف دی نيترو فنل به روش ازناسيون کاتاليزوری هتروژنيکی با کاتاليست  1

 1811 همکار اصلی ذف هتروژنيکی آنتی بيوتيک به روش ازناسيون کاتاليزوری با کاتاليست کربن فعال مغناطيسیح 3

1 
بررسی کارایی فرایند ازناسيون کاتاليزوری غير همگن با استفاده ازنانوذرات  پایش محيطی و 

   اکسيد منيزیوم در حذف مترونيدازول از پساب سنتتيک
 1811 همکار اصلی

 1811 همکار اصلی حذف اورانيوم از پساب راکتور اتمی توسط کربن فعال مغناطيسی 11

 1811 همکار اصلی بررسی حذف نيتروژن از پساب تصفيه خانه فاضالب با استفاده از گياه وتيورا 11

 1811 ر اصلیهمکا بررسی پارامترهای عملياتی بر کارایی سونوکاتاليستی نانوذرات اکسيد روی در حذف دیازینون 12

18 
/ راکتور ناپيوسته توسط فرایند ازن زنی کاتاليزوریمالس  و معدنی سازی بررسی حذف رنگ

 صنایع تخميریاز پساب  متوالی لجن فعال
 1818 مجری

 1818 مجری مقاومت برشی و نشست خاک رس در لندفيل، پليمرهای بازیافتی بر ضریب نفوذپذیریکاربرد بررسی تاثير  14

11 
سی گندزدایی پساب با تاکيد بر ازناسيون کاتاليزوری توسط نانوکامپوزیت کربنی و مقایسه فنی و برر

 اقتصادی آن با کلریناسيون در حذف کليفرم های گرماپای )مطالعه موردی: تصفيه خانه بندرگز(
 1814 مجری

 1814 همکار اصلی 94نه زیارت گرگان در سال بررسی باکتری های بيماریزای اشيریشيا کلی، سالمونال و شيگال در آب رودخا 16
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 در مجالت مقاالت چاپ شده  -2

 1814 مجری آب ییکلر جهت گندزدا ديتول با الکترودهای مختلف در ونيناسیالکتروکلربر کارایی  عوامل موثربررسی  11

13 
مزوپروس توسط  دی نيتروفنول از محيط های آبی 4و2کاربرد روش سطح پاسخ در بهينه سازی حذف 

  CMK-3کربنی 
 1814  مجری

11 
بررسی کارایی پيش ازن زنی کاتاليزوری هتروژنيکی با استفاده از کاتاليست نانو کامپوزیت کربنی در 

 حذف مواد هيوميکی و کربن آلی از آب
 1814  مجری

ف
دي

ر
 

 عنوان مقاله
سال چاپ 

 مقاله
 مجالت نام

نويسنده نفر 

 چندم
IF 

 - اول آب و محيط زيست 7521 بکه آب شهر گرگانبررسی علل حوادث ش 1

 - اول آب و محيط زيست 7522 ی آب شهر گرگان ی آزبست در برابر اقطار مختلف در شبکه های لوله ارتباط تعداد شکست 2

 - دوم نشريه سالمت 7522 بررسی اثر آلومينای فعال در جذب فلوئور 8

 7572 نانوذرات دی اکسيد تيتانيوم از پساب سنتتيکبررسی حذف فوتوکاتاليستی ديازينون توسط  4
دانشگاه علوم پزشکی 

 نالگي
 - مسئول

 - چهارم علوم پزشکی رازی 7575 های آناليز مورد استفاده در تعيين غلظت آفت کش ديازينون در منابع آب آشاميدنی بررسی سيستم 1

6 An investigation on the lead and cadmium content in vegetables and 

irrigating water in some farms... 
2012 (IJEHE) دوم - 

1 Investigation of chlorine decay of water resource in 

khanbebein city, Golestan, Iran 
2013 (IJEHE) 

Correspondi

ng  

 Aouther 

- 

3 Degradation of metronidazole in aqueous solution by nano-ZnO/UV 

photocatalytic process 
2013 

Desalination and 

Water Treatment 
 0.8 چهارم

1 Magnetic heterogeneous catalytic ozonation: A new removal method for 

phenol in industrial wastewater 
2014 

Journal of 

Environmental 

Health, Science and 

Engineering 

 1.2 اول

11 Catalytic ozonation of phenolic wastewater: identification and toxicity of 

intermediates 
2014 

Journal of 

Engineering 

Correspondi

ng  

 Aouther 
0 

11 Photocatalytic degradation and mineralization of Diazinon in aqueous 

solution using nano-TiO2 (Degussa, P25): Kinetic and statistical analysis 
2014 

Desalination and 

Water Treatment 

Correspondi

ng  

 Aouther 
0.8 

12 Heterogeneous photocatalytic degradation of diazinon in water using nano-

TiO2: Modeling and intermediates  
2014 

European Journal of 

Experimental 

Biology 

Correspondi

ng  

 Aouther 
0 

18 Influence of bioaugmentation on biodegradation of phenanthrene-

contaminated soil by earthworm in lab scale 
2014 

Journal of 

Environmental 

Health, Science and 

Engineering 

 1.01 هشتم

14 
Heterogeneous catalytic ozonation by Nano-MgO is better than sole 

ozonation for metronidazole degradation, toxicity reduction, and 

biodegradability improvement 

2015 
Desalination and 

Water Treatment 
 1.17 هفتم

73 
Electrochemical Process for Diazinon Removal from Aqueous Media: 

Design of Experiments, Optimization, and DLLME-GC-FID Method for 

Diazinon Determination 

2015 
Arabian Journal for 

Science and 

Engineering 

 0.36 پنجم

71 Heterogeneous catalytic ozonation of 2, 4-dinitrophenol in aqueous solution 

by magnetic carbonaceous nanocomposite: Catalytic activity and mechanism 
2015 

Desalination and 

Water Treatment 
 1.17 اول

71 
حذف سريع فنل از محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزيت کربن فعال مغناطيسی: 

 بررسی سينتيک و ايزوترم جذب
7575 

مجله دانشگاه علوم 

 کی مازندرانپزش
Sco سوم

pus 

http://link.springer.com/journal/13369
http://link.springer.com/journal/13369
http://link.springer.com/journal/13369
http://link.springer.com/journal/13369
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  و پوستر در همايش هاسخنرانی شده به صورت ارائه مقاالت  -1
ف

دي
ر

 

 سال نحوه ارائه در کنگره ملی مقالهعنوان 

 1386 سخنرانی همدان-هداشت محيطب شبکه آب شهر گرگانو اتفاقات در بررسی علل حوادث  1

 1386 پوستر همدان-بهداشت محيط بررسی ميزان فلو ئور در منابع آب روستایی شهر گرگان 2

 1387 سخنرانی همایش ملی آب و فاضالب ..تعيين توانایی ایجاد خوردگی و رسوبگذاری آب شرب شبکه توزیع شهر گرگان و عوامل  3

 1387 پوستر زاهدان -بهداشت محيط ..نوایان شهر گرگان در رابطه با استفاده از جوش بررسی ميزان آگاهی نگرش نا 4

 1388 پوستر شهيدبهشتی-بهداشت محيط بررسی غلظت کادميوم و سرب در آب ، خاک و سبزیجات مزارع سبزی شهر گرگان 5

72 
های آبی با ايجاد کمپلکس اورانيم بنزاميد با استفاده از  از محلول (VI) حذف اورانيم

 AC_Fe3O4 نانوکامپوزيت
7575 

مجله سالمت و محيط 

 زيست
 - ششم

77 
دی نيترو فنل از فاضالب توسط روش نوين  -4و  2بررسی تصفيه سريع غلظت های باالی 

 ليزوری با نانوکامپوزيتی کربنیازناسيون کاتا
7578 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران
 - اول

22 
در کاهش سميت،  SBR تعيين کارايی فرايند ازناسيون کاتاليزوری / راکتور بيولوژيکی

 پذيری پساب حاوی فنل سازی و تصفيه نیمعد
7578 

مجله سالمت و محيط 

 زيست
 - اول

 7578 11در پاييز  NSFWQIپهنه بندی رودخانه چشمه گردودر نوشهر بر اساس شاخص  27
مجله تحقيقات سالمت 

 در جامعه
 - سوم

22 
ن بررسی کيفيت هيدروژئوشيميايی و بهداشتی آب زيرزمينی شهرستان راميان، استا

 گلستان
7578 

مجله تحقيقات سالمت 

 در جامعه

نويسنده 

 - مسئول

25 
 -تأثير تمرينات بادی بيوتی بلی ايروبيک بر پيشگيری از افزايش عوامل خطرزای قلبی

 عروقی در زنان بزرگساالن
7578 

علـمی پيشگيری و 

 سالمت

نويسنده 

 - مسئول

 GIS 7578 و نرم افزار NSFWQI ص کيفیبندی کيفی آب رودخانه بابلرود بر مبنای شاخ پهنه 28
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران
Scopu هفتم

s 

23 
The mutual influence of Y···N and H···H interactions in XHY···NCH···HM 

complexes (X = F, Cl, Br; Y = S, Se; M = Li, Na, BeH, MgH): tuning of the 

chalcogen bond by dihydrogen bond interaction 
2016 

  Canadian Journal 

of Chemistry 
 1.06 چهارم

 کومش 7573 پارامترهای کيفيت بهداشتی و هيدروژئوشيميايی منابع آب کارست استان گلستانبررسی  21
نويسنده 

 مسئول
Scopu

s 

21 Competition between chalcogen bond and halogen bond interactions in 

YOX4:NH3 (Y 5 S, Se; X 5 F, Cl, Br) complexes: An ab initio investigation 2016 Structural 

Chemistry 
 1.83 سوم

22 
 توسط دی نيتروفنول از محيط های آبی 4و2کاربرد روش سطح پاسخ در بهينه سازی حذف 

 CMK-3مزوپروس کربنی 
7573 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران

نويسنده 

 مسئول
Scopu

s 

27 
بررسی رنگ زدايی و معدنی سازی پساب صنايع تخميری توسط فرايند ازن زنی کاتاليزوری: 

 مطالعه سينتيکی و فرايند
7573 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران

نويسنده 

 مسئول
Scopu

s 

52 
دی نيترو فنل از فاضالب توسط روش نوين  -4و  2تصفيه سريع غلظت های باالی بررسی 

 ازناسيون کاتاليزوری با نانوکامپوزيتی کربنی
7573 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران

نويسنده 

 مسئول
Scopu

s 

57 
بررسی گندزدايی پساب توسط فرايند ازناسيون کاتاليزوری با استفاده از نانو کامپوزيت 

 کربنی و مقايسه اقتصادی آن با کلريناسيون
7573 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران

نويسنده 

 مسئول
Scopu

s 

http://ijhe.tums.ac.ir/files/site1/user_files_693d76/dadban-A-10-629-1-dc54751.pdf
http://ijhe.tums.ac.ir/files/site1/user_files_693d76/dadban-A-10-629-1-dc54751.pdf
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-3543-fa.pdf
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ف
دي

ر
 

 سال نحوه ارائه در کنگره ملی مقالهعنوان 

 1388 پوستر شهيدبهشتی-بهداشت محيط برررسی مشخصه های کيفی فاضالب مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان 6

 1391 پوستر یزد-بهداشت محيط بررسی وضعيت جمع آ وری دفع و دفن پسماندهای صنعتی درکارخانجات فعال شهرک صنعتی آق قال 7

 1391 پوستر رشت-بهداشت محيط از پساب سنتتيک دی اکسيد تيتانيومنانوذرات دیازینون توسط  فتوکاتاليستیبررسی حذف  8

 1391 پوستر رشت-بهداشت محيط کلر درمنبع آب شرب شهر خانببين بررسی زوال 9

 1392 پوستر تبریز-بهداشت محيط ( GISاطالعات جغرافيایی) و NSFWQIپهنه بندی کيفی رودخانه بابلرود بر اساس شاخص کيفی  11

11 
 ريتاث د،نیفرا سمي: مکانnTiO2با استفاده از  یزوريفتوکاتال ندیحذف سم ارگانوفسفره توسط فرا

 یواسطه ا باتيو ترک شیآزما یپارامترها
 1392 پوستر تبریز-بهداشت محيط

12 
 یتثبيت شده رو Fe3O4با کاتاليست نانوذرات  یکيهتروژن یزوريکاتال یعملکرد ازن زن یبررس

 کيبسترکربن فعال در حذف فنل از پساب سنتت
 1392 پوستر تبریز-بهداشت محيط

 1392 پوستر تبریز-بهداشت محيط کيدر پساب سنتت ییکارا یو بررس یسيکربن مغناط تینانو کامپوز حذف فنل با استفاده از 13

14 
Catalytic ozonation of phenol in wastewater with nano Fe3O4 coated 

on activated carbon: identification and toxicity of intermediates. 
یست و یکمين سمينار 

 ایالم -ران شيمی آلی ای
 1392 پوستر

15 
تعيين عدد پراکسيد در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذيه فروشی های شهر 

 1811گرگان در سال 
 1392 پوستر تبریز-بهداشت محيط

16 
بررسی تغييرات سميت و تصفيه پذیری پساب حاوی فنل در فرایند تلفيقی ازناسيون 

 SBR کاتاليزوری/ راکتور بيولوژیکی
 1393 سخنرانی بوشهر-بهداشت محيط

 1393 سخنرانی بوشهر-بهداشت محيط غلظت باالی سلنيوم در برنج کشت شده در مناطق پرخطر سرطان مری 17

18 
دی نيتروفنل توسط روش نوین ازناسيون کاتاليزوری با کاتاليست  4و2بررسی تصفيه 

 ابا ازناسيون تنهنانوکامپوزیتی سوپرپارامگنتی از پساب و مقایسه آن 
 1393 پوستر بوشهر-بهداشت محيط

19 
 C14و  AC/Fe3O4مقایسه کمی حذف اورانيوم در پساب واقعی بوسيله دو جاذب نانوکامپوزیت 

Fe3O4@SiO2 تحت شرایط بهينه بدست آمده در پساب سنتتيک 
 1393 پوستر بوشهر-بهداشت محيط

21 
استفاده در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی  بررسی وضعيت کنترل عفونت و گندزداهای مورد

 شهر گرگان
 1393 پوستر بوشهر-بهداشت محيط

 مقایسه بار آلودگی ميکروبی در آب های بطری شده کوچک و بزرگ 21
همايش ملی آبهای 

 بسته بندی شده
 1394 سخنرانی

22 
ی های تعيين عدد پراکسيد در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذيه فروش

 1811شهر گرگان در سال 
 1392 پوستر تبریز-بهداشت محيط

23 
عملکرد ازن زنی کاتاليزوری هتروژنيکی با کاتاليست نانوذرات سوپرپارامگنتيک بررسی 

 از پساب سنتتيک DNPاکسيد آهن تثبيت شده روی بستر کربن فعال در حذف 
 1394 پوستر شيراز-بهداشت محيط

 1394 پوستر شيراز-بهداشت محيط بر اساس پارامترهای کيفی و فلزات سنگين شهرستان راميانشرب ب بهداشتی آارزيابی چند متغيره  24

25 
ی سازی مالس توسط فرايند ازن زنی کاتاليزوری با کاتاليست نگ و معدنبررسی حذف ر

 نانوکامپوزيت کربنی از پساب صنايع تخميری
 1394 پوستر شيراز-بهداشت محيط

26 Mineralization and Decolorization of Wastewater from Fermentation 

Industries by Catalytic Ozonation Process: Kinetics and Mechanism 
همایش بين المللی 

 تهران -بهداشت محيط
 1395 پوستر

 

  استاد راهنما و مشاور پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد – 4
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 شروع سال رشته نوع راهنمايی موضوع پايان نامه

1 
بررسی عملکرد واحدهای تصفيه در سيستم استفاده مجدد از پساب شهرک صنعتی آق 

 تعيين مناسبترین گزینه بازیابی قال و
 استاد راهنما

مهندسی ارشد 

 محيط زیست
1393 

2 
  Fe3O4توسط فرایند ازن زنی کاتاليزوری با کاتاليست نانومالس بررسی حذف رنگ 

 صنایع تخميریاز پساب  پودری بيت شده بر بستر کربن فعالتث
 استاد مشاور

مهندسی ارشد 

 محيط زیست
1392 

3 
 Typhaبررسی و مقایسه تصفيه تکميلی پساب تصفيه خانه شهر بابل توسط گياهان 

latifoila  وPhragmites australis 
 استاد راهنما

مهندسی ارشد 

 محيط زیست
1393 

4 
پساب با تاکيد بر ازناسيون کاتاليزوری توسط نانوکامپوزیت کربنی  و  بررسی گندزدایی

 مقایسه فنی و اقتصادی آن با کلریناسيون )مطالعه موردی: تصفيه خانه بندرگز(
 استاد راهنما

مهندسی ارشد 

 محيط زیست
1393 

 استاد راهنما بررسی کيفيت شيميایی و ميکروبی منابع آب کارست استان گلستان 5
مهندسی ارشد 

 محيط زیست
1393 

 استاد مشاور حذف آلودگی های رنگی از فاضالب های رنگی شهرک صنعتی گرگان 6
ارشد 

 ميکروبيولوژی
1393 

7 
بررسی کارایی پيش ازن زنی کاتاليزوری هتروژنيکی با استفاده از کاتاليست نانو 

 کامپوزیت کربنی در حذف مواد هيوميکی و کربن آلی از آب
ااستاد راهنم  

ارشد بهداشت 

 محيط
1394 

8 
بررسی تصفيه پذیری پساب کارخانه توليد سم کشاورزی توسط فرایند تلفيقی 

 اکسيداسيون پيشرفته / راکتور بيولوژیکی
 استاد راهنما

ارشد آب و 

 فاضالب
1394 

9 
بررسی تصفيه پذیری پساب کارخانه توليد سم کشاورزی توسط فرایند تلفيقی 

 / راکتور بيولوژیکیاکسيداسيون پيشرفته 
 استاد راهنما

ارشد آب و 

 فاضالب
1394 

11 
بررسی عملکرد واحدهای تصفيه در سيستم استفاده مجدد از پساب شهرک صنعتی آق 

  قال وتعيين مناسبترین گزینه بازیابی
 استاد راهنما

ارشد آب و 

 فاضالب
1393 

11 
 ن درشهر گرگانوکنترل آ کاهش آب به حساب نيامدهبررسی دقت کنتورها در 

 ی(عليمراد)
 استاد راهنما

ارشد آب و 

 فاضالب
1394 

12 
بررسی پارامترهای شيميایی و بيولوژیکی نا متعارف پساب و لجن تصفيه خانه فاضالب 

 )نسرین سنگبری( شهری گرگان
 استاد راهنما

ارشد آب و 

 فاضالب
1394 

 استاد راهنما (مالی اترگلهج)غالمرضا بررسی  وضعيت خورندگی آب شهرستان قائم شهر  13
ارشد آب و 

 فاضالب
1393 

 استاد راهنما )کيانوش صابر(بررسی  وضعيت فلزات سنگين منابع آب شرب شهرستان قائم شهر  14
ارشد آب و 

 فاضالب
1393 

15 
سنجی حذف آمونيوم از آب با استفاده از روش هيبریدی اکسيداسيون/ جذب   امکان

 )شقایق ميرزاده( تقاء یافتههای طبيعی ار توسط زئوليت
مشاوراستاد   

دکتری محيط 

 زیست
1394 

 

  سوابق اجرايی:افتخارات، تجربیات و  ت(    

ف
دي

ر
 

 محل و شغل عنوان مسئوليت
 زمان مسئوليت

 لغايت تاريخ از تاريخ
مدت 

 مسئوليت 

 - - 1832 تهرانپذيرفته در دانشگاه علوم پزشکي  7522-كنکور سراسري كارشناسی ارشد 2رتبه  1

 - - 1811 رشت -همایش ملی بهداشت محیط پانزدهمین  )دوم(مقاله برتر در بخش پوستر  2



 8 

ف
دي

ر
 

 محل و شغل عنوان مسئوليت
 زمان مسئوليت

 لغايت تاريخ از تاريخ
مدت 

 مسئوليت 

 - - 1818 بوشهر -همایش ملی بهداشت محیط هفدهمین  )دوم(مقاله برتر در بخش پوستر  8

8 
عضو استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران و 

 رتبه اول در كل دوره دكتري 
 - - 1812 و ایران دانشگاه تهران

4 
كارشناس مطالعات و طـراحی و مسئـول 

 پروژه هاي فاضالب استان
 سال 1/8 23/11/31 1/6/32 شركت آب و فاضالب روستایی استان گلستان

 الس 7 ادامه دارد 2/12/31 دانشگاه علوم پزشکي گلستان عضو هیئت علمي    1

 سال 1 81/6/33 81/6/31 گلستان شکي و بهداشتدانشکـده پیـراپز مديــر گروه بهداشت محیــط 6

 سال1 ادامه دارد 1818 گلستان دانشکـده بهداشت مسئول آزمايشگاه دانشکده 1

 - ادامه دارد 1814 گلستان دانشکـده بهداشت مجله پیشگیری و سالمتعضو هیئت تحريريه  3

 - ادامه دارد 1818 گلستان دانشگاه علوم پزشکي س مرکز تحقیقات بهداشت محیط سعضو هیئت مو 1

11 
مديريت مرکز تحقیقات شورای پژوهشي عضو 

 سالمت و توسعه اجتماعي
 - ادامه دارد 1814 دانشگاه علوم پزشکي گلستان

 - ادامه دارد 1818 دانشگاه علوم پزشکي گلستان شورای پژوهشي دانشکده بهداشتعضو  11

12 
داور و عضو پانل تخصي اولین همايش 

 عوامل موثر بر سالمتکشوری 
 - - - ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 پژوهشي داخلي -داور مجالت علمي 18
مجله سالمت و ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 ، فصلنامه کومشمجله تحقیقات سالمت در جامعه، محیط
- - - 

 ISIداور مجالت بین المللي نمايه شده در  14

 Journal of Hazardous Materials 

 The Korean Journal of Chemical 

Engineering 

 Desalination and water treatment 

 Journal of Environmental Health Science 

and Engineering 

 

- - - 

 

 تسلط کامل به نرم افزارهای تخصصي    توانمنـديها: ج(

 مقدار تسلط زمینه کاربرد نام نرم افـزار رديف

1 SPSS ver: 21 انجام آنالیزهای طرح های پژوهشی انجام تحلیل و آزمونهاي آماري 

2 Sewercad 5.5 کامل طراحی شبکه هاي فاضالب 

3 WaterGems کامل طراحی پیشرفته شبکه هاي آبرسانی 

4 Disigne Expert ver7 متوسط و مدل هاي پیش بینی  طراحی آزمایش 

5 EPANET 2 کامل طراحی پیشرفته شبکه هاي آبرسانی 

6 Auto Cad 2008 کامل ترسیم نقشه هاي مهندسی 

7 Loop کامل طراحی و مدل سازي شبکه هاي آبرسانی 

8 Branch کامل طراحی شبکه هاي آبرسانی 
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 مقدار تسلط زمینه کاربرد نام نرم افـزار رديف

9 Sewer کامل طراحی شبکه هاي جمع آوري فاضالب 

10 Surfer 8 کامل ترسیم نقشه هاي مهندسی و مدلینگ 

طرح  آبرسانی از قبیل مجتمع هاي آبرسانی، خط انتقال، شبکه ، سایت پمپاژ و  83یش از طراحی ، نظارت و اجراي ب 11

 اصالح شبکه در شركت آبفارگلستان 

 مسئول بخش طرح هاي فاضالب در شركت آبفار، كنترل و مشاوره در پروژه هاي مشاور 12

 

 والسالم


