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 ج( تالیف و گردآوری کتاب
 1717، انتشارات نوروزی گرگان، مجموعه قوانين و مقررات بهداشت محيط و محيط زيستعلي شهرياری، جعفر خليل خليلي، ( 1

 

 ارائه مقاله علمی در کنگره ها و همایش ها: -6

، ششمين 1731در سال  در منابک تامين و شبکه توزيک آب آشاميدني شهر اصفهان پورمقدس، بررسي غلظت آلومينيمحسين  ،شهریاریعلی  -1

 1732آبان ماه ، مازندرانهمايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي 

کيفيت ميکروبي شناگاه های دريای خزر در سواحل خليج بررسي ، محمودیمريم پاکمنش، محمد ، کبير محمدجواد ،شهریاری علی -2

آبان ، هشتمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي تهران، لعه موردی سواحل شهرستانهای بندرترکمن و بندگزمطا -گرگان
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، دهمين همايش ملي بهداشت مديريت پسماندهای پزشکي در بيمارستانهای شهر گرگان، ، شاهين نوشين، جعفر خليليشهریاریعلی  -4

 1731آبان ماه ، محيط، دانشگاه علوم پزشکي همدان

سرب دربافت عسالني سه گونه از ماهيان دريايي کپور،کفال و  ميزان تجمک کادميوم و، ، شاهين نوشينیگل فيروزکلثوم ، علی شهریاری -1
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در  گرگان سبزیمزارع در سرب و کادميوم بررسي غلظت ، هادی مهدی نژاد، هادی رحيم زاده، شهریاریعلی ، دادبان شهامت يوسف -3
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چالش های اجتماعي  همايش ملي بررسي، بررسي وضعيت آلودگي ميکروبي آب دريای خزر در حوزه خليج گرگان  ،علی شهریاری -3
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ی بنزيني و ديزلي بررسي آالينده های هوای ناشي از خودروها، شهریاریعلی  ،عبدالمجيد آرمند، مهدی کارگر، محمدهادی مهدی نژاد -1
 1713آبان ماه ، يزدهمايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي چهاردهمين ، در شهر گرگان

مديريت ششمين همايش ملي اولين همايش بين المللي و ، پزشکي در بيمارستانهای شهر گرگان هایمديريت پسماند، شهریاریعلی  -13

 1711اردبيهشت ماه ، ه بازيافت مشهدسموس، پسماند

، کيفيت ميکروبي آب شناگاه های دريای خزر در سواحل استان گلستان، ، کاظم ندافي، مسعود يونسيان، رامين نبي زادهشهریاریعلی  -11

 1711آبان ماه ، ن همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي گيالنپانزدهمي

ارزيابي سيستم های اسمز معکوس در بهبود کيفيت آب مورد مهناز نيک آئين، اکبر حسن زاده، مرضيه وحيد دستجردی. ، علی شهریاری -21
 تکميلي تحفيالت م و مهندسي آب و فاضالب. دانشگاه. همايش ملي علو1713استفاده در مايک هموياليز بيمارستانهای شهر اصفهان در سال 

 1311ماه  اسفند -محيطي علوم و پيشرفته تکنولوژی و علوم پژوهشگاه ،پيشرفته فناوری و صنعتي

  مهناز نيک آئين، اکبر حسن زاده، علی شهریاری -13

Efficiency evaluation of hydrogen sulfide-producing bacteria as an indicator in the assessment of microbial 

quality of water sources، 

  1711هفتمين همايش ملي و نمايشگاه ترففي مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهران، آذر 

ارزيابي کلستريديوم پرفرنژنس در  ،مريم حاتم زاده ،بي بي فاطمه نبوی ،دکتر مهناز نيک آئين، مهندس اکبر حسن زاده، علی شهریاری -14
 1717ماه  ، دیبوشهر، دانشگاه علوم پزشکي دهمين همايش ملي بهداشت محيطهف، ن کيفيت ميکروبي منابک آب آشاميدنيتعيي
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