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 دانشگاه علوم پزشکي گلستان -عضو هیئت علمي دانشکده بهداشت- مربي: مرتبه فعلي 

 
 سوابق تحصیلي دانشگاهي 

 

 تاريخ اخذ مدرك تحصیلي رشته تحصیلي مدرك تحصیلي )لیسانس...( رديف

 5141 مهندسي عمران کارشناسي 5

 5184 مديريت و ساخت –عمرات مهندسي  کارشناسي ارشد 2

 - آلودگي محیط زيست -محیط زيست دانشجوی دکترای تخصصي 1

 

 تدريس:

 

5 
 کارشناسي  1 استاتیک و مقاومت مصالح

دانشکده 

 بهداشت

2 
 کارشناسي  2 مکانیک خاك

دانشکده 

 بهداشت

1 
 کارشناسي 2  پروژه

دانشکده 

 بهداشت

7 
 کارشناسي  1 کارآموزی

دانشکده 

 بهداشت

 

 :طرح های تحقیقاتي 

 عنوان طرح رديف
سمت اجرايي )مجری 

 يا همکار طرح(

سال اجرای 

 طرح

 47 مجری طرح بررسي وضعیت فضاهای فیزيکي بخش های اورژانس بیمارستانهای عمومي تابعه دانشگاه علوم پزشکي 5

ساختمان بیمار و عوامل موثر ایجاد آن در بخشهای درمانی و تشخیصی مرکز آموزشی بررسی سندرم  2

 درمانی  طالقانی گرگان
 41 مجری طرح

بررسي اثرات شیرابه بر کیفیت فیزيکو شیمیايي و میکروبي آب های زيرزمیني پايین دست لندفیل  1

 آزادشهر
 41 مجری طرح
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 مقاالت چاپ شده
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 چاپسال  عنوانمقاله
 زبان

 ايندکس
نويسنده     

 نفر چندم
 نام مجله

 انگلیسي فارسي

5 
و ساخت  امکان سنجي روش طرح

 توأم در پروژه های عمراني کشور
 نماد گلستان دوم -  * 

2 
مقاوم سازی و تقويت سازه ها 

فرسوده به روش های موثر تر مقاوم 

 سازی

 نماد گلستان ترجمه -  * 

1 
Efficiency of lead removal 

from drinking water using 

cationic resin purolite 
2015  * pubmed پنجم 

Environmental 

Health 

Engineering and 

Management 

Journal 

7 

Comparison of 

photocatalytic system 

including silver and 

titanium dioxide 

nanoparticles efficiencies for 

the e. coli removal from 

drinking water 

2015  * isi چهارم Acta medica 

mediterranea 

 

 

 سوابق اجرايي

 از تاریخ.... تا تاریخ سمت اجرایی ردیف

 44-85 عضو هسته پزوهش معاونت پشتیباني دانشگاه علوم پزشکي گلستان  5

 84-45 سرپرست دفتر فني دانشگاه علوم پزشکي گلستان 2

 88-45 گروه راهبردی سیستم مديريت کیفیت دانشگاه علوم پزشکي گلستانعضو  1

 84-49 سازمان نظام مهندسي استان گلستان -تخصصي نماد گستان -عضو هیات تحريريه فصلنامه فني 7

 تاکنون 45 دادگستریکارشناس رسمي  1

 تاکنون 5141 کارشناس پايه يک نظام مهندسي ساختمان استان گلستان 6
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