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  دانشکده شیالت و محیط زیست - گرگان
  آلودگیهاي محیط زیست- 1
  مواد زائد جامد (دوره کارشناسی ارشد) -2

  بهداشت محیط  آموزشگاه بهورزي
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

  گلستان
آموزشی آزمونهاي فیزیکی ، شیمیایی و  تدریس در کارگاه
  باکتریولوژیکی آب
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  کارگاه بهداشت براي دانشجویان پزشکی -2
  و مهندسی عمران آب بهداشت کارگاه روش تحقیق براي دانشجویان - 3
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  :طرحهاي تحقیقاتی انجام شده  - 10
  
،(پایان 1376ل بررسی بهداشت محیط شهر گرگان در سا "محوي. امیر حسین،  مهدي نژاد، محمد هادي،- 1

  نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت محیط)

بررسی مواد زائد جامد خانگی شهري  طرح تحقیقاتی "مسکران کریمی. باقر،  مهدي نژاد . محمد هادي،  -2

  .1381و روستایی غرب استان گلستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان، همکار طرح.

طرح ارزیابی اثرات توسعه بر محیط "ر کریمی، سید حامد و مهدي نژاد، محمد هادي.، اونق،مجید.، می - 3

  1382، "زیست استان گلستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

آب استخر هاي شنا شهر گرگان ،  کیفی بررسی شاخص هاي بهداشتی "مهدي نژاد، محمد هادي،  - 4

   1381دانشگاه علوم پزشکی گلستان،

بررسی آالینده هاي هوا با تاکید بر آلودگی خودروها (منابع آالینده سیار هوا)  "مهدي نژاد، محمد هادي -5

  سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان.  - "1386در شهر گرگان در سال 

جداسازي شوینده هاي آنیونی (آلکیل بنزن سولفوناتهاي خطی)با سیستم  "مهدي نژاد، محمد هادي،  - 6

دانشگاه علوم پزشکی  -1386،  " )در عملیات تصفیه آبهاي سطحیDAFناور سازي با هواي محلول(ش

  اصفهان

حذف ذرات معلق توسط فرآیند ته نشینی در دوره سیالبی از آبهاي  "مهدي نژاد ، محمد هادي،  - 7

  ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.1387،  "سطحی

کاربرد منعقد "، Gunnel Dalhammer ،Guna Rajarao ژن.،مهدي نژاد ، محمد هادي .، بینا، بی - 8

، پایان نامه دوره دکتراي مهندسی  "کننده آلوم همرا با کمک منعقد کننده هاي طبیعی در تصفیه آب

 -  Department of Biotechnology, KTH, Stockholm, SWEDEN بهداشت محیط با مشارکت

1388،  

کارآیی پلی آلومینیوم کلراید و کیتوزان در حذف فلزات سنگین  بررسی "مهدي نژاد، محمد هادي  -9

  (مجري) 1388،  "وباکتري اشرشیا کلی از آب
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کدر يدر حذف کدورت از ابها دیکلرا نومیآلوم یاز کاربرد الوم و پل یناش ماندهیباق ومینیآلوم یبررس - 10  

  (مجري) گرگان) یمقاله در مجله علوم پزشک رشی( پذ

 1391کارخانه کمپوست شهرستان گرگان در سال  يمعلق در هوا یقارچ  يها آئروسلویب یبررس -11

  (مجري)

 دیاکس يد يبرهایدرحضور نانو ف uvبا استفاده از اشعه یاب يها طیکروم از مح یستیحذف فتوکاتال -12

  ی (مجري دوم)کینتیمطالعه س ومیتانیت

ی (مجري اب يها طیاز مح دیانیاصالح شده در حذف س A تیو نانو زئول A تینانو زئول يا سهیمقا نییتع -13

  دوم)

خانه فاضالب  هیپساب تصف هی، پساب و خاك محل تخل یدر لجن دفع نیغلظت فلزات سنگ یبررس -14

  (مجري دوم) رانیآن با استاندارد ا سهیآق قال و مقا یشهرك صنعت

 آن با پودر آهن سهیاب و مقا يها طیاز مح تراتیصفر در حذف ن تینانو ذرات اهن با ظرف ییکارآ - 15

  (همکار اصلی)

مواد زائد  تیریآباد کتول در مورد مد یگنبد و عل -گرگان يشهرها نیوعملکرد ساکن یآگاه یبررس -16

  )(مجري 1391در سال  يجامد شهر

 آن در راندمان حذف کدورت ریخانه آب و تاث هیدر تصف عیحذف واحد اختالط سر یامکان سنج یبررس -17

  )1394-مجري(

  )1394-(مجري 94شهرستان آق قال در سال   ییروستا يآب آب  انبارها یکروبیم تیفیک یبررس - 18

  )1395-ی (مجرياز محلول آب  توسانینانو ذرات ک مریپل ویتوسط ب کیحذف ارسن یبررس -19

ي ( توپدار  یاعمال جراح نیدر ح يحاصل از الکتروسرجر یدود جراح  زانیو م باتیترک یبررس - 20

  )1396- مجري

  )1396 - بررسی سندرم ساختمان بیمار و آلودگی هاي آن ( مجري -21
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  چاپ شده: فارسی مقاالت -11

مهدي نژاد، محمد هادي، بررسی کمی و کیفی مواد زائد جامد شهر گرگان در دو فصل بهار و پاییز در سال  - 1

  1381.9ال چهارم، شماره وم پزشکی گرگان ،سپژوهشی دانشگاه عل –، مجله علمی 1376

مهدي نژاد، محمد هادي،تعیین شاخص هاي بهداشتی کیفی آب استخرهاي شنا شهر گرگان ، مجله علمی  -2

  1382، 12پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال پنجم، شماره  –

رآیی آلوم بررسی کا " ، عطار انیموحد حسین – نیآئ کیمهناز ن - نایب ژنبی –نژاد  يمهد يمحمد هاد - 3

مجله ،  "توام باکایتوزان وپروتئین انعقادي مورینگا اولیفرا در حذف ذرات کلوئیدي و باکتریها از آبهاي کدر

  1388، ) 31 یدرپ ی(پ 3، شماره 11گرگان، دوره یدانشگاه علوم پزشک یعلم

با استفاده از  یلک ایاشرش یستیحذف فتوکاتال،  ظفر زاده علی –نژاد  يمهد يمحمد هاد -ينوروز هیرق - 4

، دوره پنجم ،  یشگاهیمجله علوم آزما ی ،آب يها طیاز مح UV-Cفعال شده با اشعه  يرو دینانو ذرات اکس

  1390 ، 2شماره 

 ندیبا فرآ یونیان يها ندهیشو يجداساز،  نایب ژنیب -  شاهمنصوري رضا محمد –نژاد  يمهد يمحمد هاد -5

  .1390، )   5(نظام سالمت ، سال هفتم ، شماره قاتیمجله تحق ی،حسط يمحلول از آبها يبا هوا يشناورساز

 تیفیک یبررس،  مطلق حصاري سمانه –مسئول)  سندهینژاد (نو يمهد يمحمد هاد - ییقاسم رجا - 6

نظام سالمت ، سال  قاتیمجله تحق،  1389-1388دشت ببرجند و قائن در سال  ییآب شرب روستا ییایمیش

  1390،    )6( هفتم ، شماره

و  ،سربيرو نیغلظت فلزات سنگ یبررس، نژاد  يمهد يمحمد هاد -حسن پور يمهد -ییقاسم رجا - 7

نظام سالمت ، سال هشتم  قاتیمجله تحق،  گرگان و مصب رودخانه گرگانرود جیدر آب و رسوب خل ومیکادم

  1391،  ،شماره پنجم

 یبررس، زاده نیرضا ام-نژاد يمهد يمحمد هاد  - ينوروز هیرق -انیزیعز دیسع -يصمد یمحمد تق -8

به  ومینیپوشش داده شده با سولفات آلوم ییایمرجان در یمرجان و پوسته آهک یپوسته آهک يا سهیمقا

  ،  طیمجله سالمت و محی ، بآ يها طیاز مح کیعنوان جاذب در حذف آرسن
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یی ، امانبا هیلعا - یامنه سلطان - یساجده ارباب مجن - يمحمدینسا عل -نژاد يمهد يمحمد هاد -9

مجله علوم ،  کدر يدر حذف کدورت از آبها دیکلرا ومینیآلوم یاز کاربرد آلوم و پل یناش ماندهیباق ومینیآلوم

  ، گرگان یپزشک

 یبررس ، این يدیرجب محمد سع -يمحسن احمد-ییایمحمد آر - ییقاسم رجا -نژاد يمهد يمحمد هاد - 10

در  يمواد زائد جامد شهر تیریآباد کتول در مورد مد ید و علگرگان ، گنب يو عملکرد مردم شهرها یآگاه

  ،  مجله علوم پزشکی مازندران ،  1392سال 

 یبررس.   مالح ،مرتضی نژاد يمهد يمحمدهادیی ،سفال سهینفي ، با اصري ، نبا بوطالبی ، اصادق يمهد  -11

، فصلنامه  آب یفیتوسط شاخص کنگل استان گلستان یآب رودخانه زر تیفیبر ک يکشاورز يآب ها اثر ز ه

  1394پژوهش در بهداشت محیط، دوره اول ، شماره سوم، 

مداخله از  ریتاث یبررس  ،  نژاد مهدي هادي محمد ، فدایی ابراهیم ، *صادقی مهدي ، کریمی جواد -12

ر پسماند در شه افتیباز و يجداساز ک،یبر تفک یآموزش دو روش آموزش چهره به چهره و پمفلت قیطر

 ایران ، دوره محیط بهداشت علمی پژوهشی ،انجمن علمی ي فصلنامه زیست، محیط و سالمت مجله، کالله

  .284 تا 275 صفحات ، 1394 پاییز سوم، شماره هشتم،

 زراعی خاك سنگین فلزات میزان ظفر زاده، علی. مهدي نژاد ، محمد هادي و امانی داز ، نازك . تجمع  -13

 ، چهارم و بیست قال. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،دوره آق صنعتی شهرك و پساب لجن کاربرد با

  1393. بهمن ، 121 شماره

صادقی ، مهدي. باي ، ابوطالب. باي ، ناصر. سفالیی ، نفیسه. مهدي نژاد ، محمد هادي و مالح ، مرتضی.  -14

) و NSF WQIاخض کیفی آب (تعیین وضعیت کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان با کاربرد ش

کی شهید فصلنامه بهداشت در عرصه، دانشگاه علوم پزش).IRWQISCشاخص کیفیت آبهاي سطخی ایران ( 

  .33- 27، صفحات 1394، پاییز 3، شماره 3بهشتی، دوره 

و  حیدري ، بتول . مهدي نژاد ، محمد هادي ( نویسنده مسئول) . نجف پور ، علی اصغر. ظفر زاده ، علی  -15 

 براي فاضالب فرآیند تصفیه بترین مناس انتخاب در مراتبی سلسله تحلیل روش الهی ، حجت اهللا .کاربرد
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 دورة ، محیط بهداشت در پژوهش ،فصلنامه)فیروزه -سلیمانی روستاي موردي مطالعه(روستایی  مناطق

  1395 .بهار اول، شمارة دوم،

  

  

  مقاالت انگلیسی چاپ شده:  -12

1-Bina.B, Mehdinejad,M.H, M.Nikaeen, H.Movahedian Attar,  
Effectiveness of chitosan as natural coagulant aid in treating turbid waters , 
Iranian Journal of Environmental Health & Science Engineering, Vol.6,  
No.4. 2009. 
2 Mohammad Hadi Mehdinejad , Bijan Bina, Shervin Hadian. Effectiveness 
of chitosan as natural coagulant aid in removal of turbidity and bacteria from 
turbid waters, Journal of Food, Agricultural& Environment,Vol.7 (3&4): 
845-850 . 2009. 
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  پایان نامه ها:  -13
  

کارشناسی  هعنوان پایان نام 
  ارشد

عمران آب و 
 فاضالب

  اساتید

بررسی اثر کیتوزان  در حذف فلزات سنگین از   1
  آبهاي سطحی

دکتر محمد هادي  *
  - مهدي نژاد

استاد 
 راهنما

بررسی تغییرات آهن و منگنز در منابع آب   2
شرب روستایی شهرستان گنبد کاووس و پهنه 

 GISبندي آن با استفاده از 

طفی دکتر سید مص *
دکتر محمد  -خضري

  هادي مهدي نژاد

استاد 
 راهنما

در منابع آب  میزیسولفات و من راتییتغ یبررس  3
آن با  يآباد و پهنه بند یعل ییشرب روستا

  GIS ستمیاستفاده از س

دکتر امیر حسام  *
دکتر محمد  -حسنی

  هادي مهدي نژاد

استاد 
 راهنما

تعیین مشخصات  فاضالب ورودي به روش   4
برداري مرکب و تعیین عملکرد مدول  نمونه

سوم (لجن فعال) تصفیه خانه فاضالب شهر 
  خرم آباد

دکتر محمد هادي  *
  مهدي نژاد

استاد 
  راهنما

بررسی مدت زمان اپتیمم هوادهی به منظور   5
کاهش انرژي و تعیین راندمان بهینه ( مطالعه 

  موردي تصفیه خانه شهرك صنعتی اق قال)

دکتر محمد هادي  *
  هدي نژادم

استاد 
  مشاور

فاضالب به روش وتلند در جوامع  هیتصف  6
 ياستان خراسان و ارائه راهکارها ییروستا

  )یمانیسل يروستا ي(مطالعه مورد  يساز نهیبه

دکتر محمد هادي  *
  مهدي نژاد

استاد 
  راهنما
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 نیدر منابع تام تراتیو ن TOC زانیم یررسب  7
 آب و شبکه آب شرب شهر گرگان در سال

1389 
  

دکتر محمد هادي  *
  مهدي نژآد

استاد 
  مشاور

) آب شرب ( ي(شور ییایمیش تیفیک یبررس  8
استان گلستان با  ی) بخش غربینیرزمیز

  GISاستفاده از  

دکتر محمد هادي  *
  مهدي نژاد

استاد 
  راهنما

ياریمناسب جهت آب يکشاورز يالگوها یبررس  9   
  پساب شهر سبزوار با

 يدکتر محمد هاد *
  نژاد يهدم

استاد 
  راهنما

و  ینیزم ریز يکاهش سطح آبها زانیم یبررس  10
در  ییآب شرب روستا تیفیآن بر ک ریتأث

گرگان و آق قال  با استفاده از  يشهرستانها
GIS  

دکتر محمد هادي  *
  مهدي نژاد

  استادراهنما

بررسی کیفیت شیمیایی (شوري) آب شرب   11
 GISاز  بخش غربی استان گلستان با استفاده 

  

دکتر محمد هادي  بهناز جعفري
  مهدي نژاد

  استادراهنما

بررسی میزان کاهش سطح آبهاي زیر زمینی و   12
تأثیر آن بر کیفیت آب شرب روستایی در 

شهرستانهاي گرگان و آق قال  با استفاده از 
GIS 
  
  

دکتر محمد هادي  محمد نصیري
  مهدي نژاد

استاد 
  راهنما

د تصفیه خانه آب ناهار موضوع:ارزیابی عملکر  13
 خوران و راهکارهاي ارتقا کیفی آن

  

میکائیل 
 خراسانی نژاد

دکتر محمد هادي 
  مهدي نژاد

استاد 
  راهنما

 
  افتخارات و جوایز: -14

  در دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382هیات علمی نمونه در سال  - 1

  ندر دانشگاه علوم پزشکی گلستا 1389هیات علمی نمونه در سال  -2

  در دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1392هیات علمی نمونه در سال  - 3
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  عضو یت هاي حرفه اي: - 15

  مسئولیت اجرایی  نام دستگاه
دانشگاه علوم پزشکی 

معاونت - گلستان
  )1379-1376هداشتی(ب

  کارشناس مسئول بهداشت محیط استان گلستان - 1
  مدیر طرح بهسازي محیط در استان -2
فاضالب استان وآزمایشگاههاي آب وفاضالب استان در دانشگاه مسئول آب و  - 3

  علوم پزشکی
  عضو کمیته حفاظت از منابع آب استان - 4
  عضو کمیته مدیریت کیفی آب استان -5

دانشگاه علوم پزشکی 
پیرا  انشکدهد- گلستان
-1376بهداشت( پزشکی

1383(  

  ستان راه اندازي رشته بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی گل - 1
  معاون آموزشی  دانشکده بهداشت -2
  معاون پژوهشی دانشکده بهداشت - 3
  مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت - 4
  عضو شوراي پژوهشی دانشگاه -5
  عضو شوراي آموزشی دانشگاه - 6
تا سال  EDCعضو  شوراي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دبیر شوراي  - 7

1383  
  رشناسی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاهعضو کمیته کا -8
  عضو گروه پایش به منظور نظارت برحسن اجراي مقررات آموزشی در دانشگاه-9
  عضو کمیته رفاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 10
  عضو هسته پژوهشی دانشکده بهداشت -11
  دراستان گلستان Population Labعضو کمیته تحقیقاتی  -12

شرکت آب و فاضالب 
  روستایی استان گلستان

  تا کنون 1386از سال  عضو کمیته تحقیقات شرکت آبفار در استان گلستان - 1

  
دانشگاه علوم پزشکی 

دانشکده  - گلستان
 -1388بهداشت از سال 

1392  

 1390- 1389 طیگروه بهداشت مح ریمد  - 1

 1391تا  1388 و بهداشت یراپزشکیدانشکده پ یمعاون پژوهش - 2 

 - طیجذب در رشته بهداشت مح انیمتقاض یعلم ییتوانا یار گروه بررسک عضو - 3

1388 

  1389 وبهداشت یپزشک رایدانشکده پ EDO يشورا عضو - 4

 1392تا  1389 وبهداشت یپزشک رایدانشکده پ یپژوهش يشورا عضو -5
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 تاکنون 1389از سال  طیبهداشت مح قاتیمرکز تحق سرپرست - 6

  تاکنون 1389از سال  دانشگاه یپژوهش يشورا عضو - 7

 )1392- 1389( وبهداشت یراپزشکیقائم مقام دانشکده پ -8

- 1390 -وبهداشت یپزشک رایدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیکم سرپرست -9

1392 

 تاکنون 1390 - دانشکده بهداشت یپژوهش معاون - 10

 1390-يمطهر دیشه یجشنواره آموزش نیپنجم یعلم تهیکم عضو -11

 1390-یوپژوهش یآموزش يها شگاهیآزما یستیز یمنیا تهیکم عضو -12

 1392- 1389 مقام دانشکده بهداشت قائم -13

  1392از سال  دانشکده بهداشت یآموزش يارشو عضو - 15
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  مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها -16

رتیب اسامی همکاران به ت  محل برگزاري  موضوع بحث مجمع  تاریخ  مقاالت
  (شامل نام متقاضی)

حمـل و دفـع    –بررسی جمـع اوري  
مواد زائد جامد شهر گرگان و ارائـه  
راهکارهــاي مناســب جهــت دفــن 

  بهداشتی

چهارمین همایش ملـی    1380
  بهداشت محیط ایران

ــوم  ــگاه علـ دانشـ
  پزشکی یزد

 -محمد هـادي مهـدي نـژاد   
  قاسمعلی عمرانی

ــب  ــع   وی ــش آن در جوام ــاز و نق گ
  ییروستا

ملـی   شیهمـا  نیپنجم  1381
   ،ایران طیبهداشت مح

  ينژاد، محمد هاد يمهد  تهران

بـر   80مردادماه  لیاثرات س یبررس
ـ  يآب شرب روسـتاها  تیفیک  لیس

  دشت، نویزده شهرستان م

 يکنگـــره سراســـر    1382
بهداشـــــت،درمان و  

بحـــران در  تیریمـــد
  مترقبه ریحوادث غ

 ، محمد هادي ظفر زاده، علی   تهران
  یاسالممد احنژاد، يمهد

ـ  طیدر شرا هیتغذ ـ و بال یبحران  يای
  یعیطب

 يکنگـــره سراســـر    1382
بهداشـــــت،درمان و  

بحـــران در  تیریمـــد
  مترقبه ریحوادث غ

 محمد هادي،يوقارغالمرضا   تهران
  یاسالماحمد نژاد،  يمهد

بررســی شــاخص هــاي بهداشــتی  
کیفیت آب استخر هاي شـنا شـهر   

  گرگان

هفتمین همـایش ملـی     1383
  ط ایرانبهداشت محی

ــوم  ــگاه علـ دانشـ
  پزشکی شهر کرد

  محمد هادي مهدي نژاد

جداسازي شوینده هاي آنیـونی بـا   
استفاده از فرآیند شناور سـازي بـا   

  هواي محلول از آبهاي سطحی

نهمــین همــایش ملــی   1385
  بهداشت محیط ایران

ــوم  ــگاه علـ دانشـ
  پزشکی اصفهان

 -محمد هـادي مهـدي نـژاد   
 -محمد رضا شـاه منصـوري  

  نابیژن بی
بررسی کارایی آلوم توام با کیتوزان  

در حذف ذارت کلوئیدي و باکتریهـا  
  از آبهاي کدر (سخنرانی)

دوازدهمین همایش ملی   1388
  بهداشت محیط ایران

ــوم  ــگاه علـ دانشـ
ــهید  ــکی شـ پزشـ

  بهشتی

 -محمد هـادي مهـدي نـژاد   
-مهناز نیک آئین -بیژن بینا

  حسین موحدیان عطار
نتـرل  بررسی پیدایش  و روشهاي ک

ــی از  ــف ناشــ بالکینــــگ و کــ
میکروتــریکس پارویســال ( مطالعــه 
موردي سیستم هـوادهی گسـترده   

  تصفیه خانه فاضالب کردکوي)

ــی    1389 ــایش مل ــین هم اول
سالمت محیط زیست و 

  توسعه پایدار

ــگاه آزاد  دانشــــ
اسالمی واحد  بنـدر  

  عباس

محمــد هــادي  -یوسـف کــر 
 -حسن ایزانلـو  -مهدي نژاد

ــنش  ــار مـ ــمیه افشـ  -سـ
مهـرداد   -معباس نکو نامعال

  چاالك
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ظرفیتی از محیط هاي 6حذف کروم 
آبی با استفاده از پودر آهن و تعیین 

  ایزوترم ها و سینتیک واکنش

سیزدهمین همایش ملی   1389
  بهداشت محیط ایران

دانشگاه علوم 
 پزشکی کرمان

ــان رضــایعل ــد  -یرحم محم
ظفـر   یعل -نژاد يمهد يهاد

ـ  -زاده ـ رق -یعباس افخم  هی
  ينوروز

دفع و  يجمع آور تیوضع یبررس
در  یصنعت يدفن پسماندها

آق  یکارخانجات فعال شهرك صنعت
  قال

 شیهماچهاردهمین   1390
 طیبهداشت مح یمل

  رانیا

دانشگاه علوم 
 پزشکی یزد

 يمحمدهاد -ينوروز هیرق
 –ظفرزاده  علی –نژاد  يمهد

 میرح يهاد - دادبان وسفی
  زاده

اشی از آالیند هاي هوا ن یبررس
  خودروهاي بنزینی و دیزلی (پوستر)

 شیهماچهاردهمین   1390
 طیبهداشت مح یمل

  رانیا

دانشگاه علوم 
 پزشکی یزد

 –نژاد  يمهد يمحمدهاد
مهدي  -عبدالمجید آرمند

  علی شهریاري  - کارگر
جذب سیانید از محیط هاي آبی با 
استفاده از نانو ذرات هیدروکسی 

آپاتیت مغناطیس  سنتز شده 
وستر)(پ  

پانزدهمین همایش ملی  1391
 بهداشت محیط ایران

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

سعید  -رقیه نوروزي
محمد هادي مهدي  - عزیزیان

رضا  -علی ظفر زاده -نژاد
 امین زاده

بررسی زوال کلر در منابع آب شرب 
شهر خانببین و ارائه راهکار ها 

 (پوستر)

پانزدهمین همایش ملی  1391
ایران بهداشت محیط  

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

 - یوسف داد بان شهامت
 - محمد هادي مهدي نژاد

سید محمد  -رقیه نوروزي
 رضا خادمی

ارزیابی دانشجویان دانشکده هاي 
پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان از کیفیت 
 خدمات اموزشی ارائه شده به انان

همایش ملی ارتقاي  1391
رد کیفیت با رویک

 حاکمیت بالینی

دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان 

 شمالی

قربان محمد  - بهروز کرد
 -هاشم حشمتی - کوچکی

محمد -منصوره طاطاري
 هادي مهدي نژاد

بررسی انتظارات دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان از 

 کیفیت خدمات اموزشی

همایش ملی ارتقاي  1391
کیفیت با رویکرد 

 حاکمیت بالینی

ه علوم دانشگا
پزشکی خراسان 

 شمالی

قربان محمد  - بهروز کرد
 -فرهاد کرد - کوچکی

محمد -منصوره طاطاري
 هادي مهدي نژاد

ارزیابی فرآیندهاي مختلف تصفیه 
در جوامع کوچک و اولویت بندي 

 AHP گزینه ها بوسیله مدل    
فازي ( مطالعه موردي روستاي  

 سلیمانی)

اولین همایش ملی و   1392
تخصصی  نمایشگاه

محیط زیست ، انرژي و 
 صنعت

دانشکده محیط  
زیست دانشگاه 

 تهران

بتول حیدري . محمد هادي   
مهدي نژاد . علی اصغر نجف 
پور ، علی ظفر زاده ، حجت 

  اله الهی 
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      ژاد  محمد هادي مهدي ن
             

و عملکرد مردم  یآگاه یبررس
آباد  یگرگان، گنبد و عل يشهرها

مواد زائد  تیریکتول در مورد مد
يجامد شهر  

 ی/ ملیالملل نیگره بکن 1393
فرصت  یمل شیهما

در  يگذار هیسرما يها
در شهر  افتیصنعت باز

 گرگان

، قاسم ي نژادمهد يمحمدهاد سازمان بازیافت
یی ای، محمد آرییرجا

  ، يمحسن احمد،
 اي نیدیسع محمد رجب

بررسی ارتباط بین نیترات ، نیتریت 
و در منابع تامین و شبکه توزیع  و 

گرگانآب آشامیدنی شهر  TOC 

هفدهمین همایش ملی  1393
 بهداشت محیط

دانشگاه علوم  
 - پزشکی گیالن

 رشت

جعقر خلیل خلیلی، سید  
احمد میر باقري، محمد هادي 
مهدي نژاد، صفر علی 

  الیاسی، علی شهریاري
دي نیتروفنل  4و2بررسی تصفیه 

توسط روش نوین ازناسیون 
کاتالیزوري با کاتالیست 

پارا مگنتینانوکامپوزیتی سوپر   

هفدهمین همایش ملی  1393
 بهداشت محیط

دانشگاه علوم  
 - پزشکی گیالن

 رشت

یوسف دادبان شهامت، محمد 
هادي مهدي نژاد، مهدي 
صادقی ، علی شهریاري، 
حسینعلی اصغرنیا ،سیده 

  زهرا حسینی
  

بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیزوري 
هتروژنیکی با کاتالیست نانوذرات 

ک اکسید آهن سوپر پارا مگنتی
تثبیت شده بر روي بستر کربن فعال 

دي نیترو فنل از  4و2در حدف 
  پساب سنتتیک

هجدهمین همایش ملی  1394
 بهداشت محیط

دانشگاه علوم 
 پزشکی شیراز

یوسف دادبان شهامت، محمد 
هادي مهدي نژاد، علی 

  ظفرزاده، مهدي صادقی

      


