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  دانشگاه علوم پزشکی همدان  86در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی  رتبه اولکسب 

  از دانشگاه علوم پزشکی همدان 60/19پایان نامه کارشناسی ارشد با نمره از  عالی نمره کسب 

  شهید بهشتیاز دانشگاه علوم پزشکی  08/19با نمره  دکتریپایان نامه از  عالی نمره کسب 

  و اخذ تقدیر نامه از ریاست دانشگاه 1390دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  پژوهشگر برترانتخاب به عنوان 

  و اخذ تقدیر نامه از ریاست دانشگاه 1139دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  پژوهشگر برترانتخاب به عنوان 

 اخذ تقدیر نامه از ریاست دانشگاه 1398دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال دانشکده بهداشت  پژوهشگر برتربه عنوان  انتخاب 

  و اخذ تقدیر نامه از ریاست دانشگاه 1399دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال دانشکده بهداشت  پژوهشگر برترانتخاب به عنوان 

   ی در رشته تحقیق ، در دانشگاه علوم پزشکی سبزواردر مسابقات  قران نخستکسب مقاوم 

  در مسابقات ورزشی در رشته فوتسال در دانشگاه علوم پزشکی تهران مقام اولکسب 

 

 
 عکس
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 سوابق تحصيلي 

 

 دانشگاه محل تحصيل درجه علمی رشته تحصيلی
سال فراغت از 

 تحصيل

 1384 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  کاردانی بهداشت محیط

 1386 دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی  بهداشت محیط

 1388 دانشگاه علوم پزشکی همدان کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 1396 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری بهداشت محیط

   
 

 

 شغلي سوابق 

 

 سابقه کار تاریخ شروع به کار واحد سازمانی نام محل کار
 ادامه دارد 1388مهرماه  هیئت علمی زشکی سبزواردانشگاه علوم پ

 سال 3 1389مهرماه  استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار

 سال 2 1387اردیبهشت  مشاور شرکت یاران سبز الوند

 سال 2 93دی ماه  مسئول علمی  شرکت تجهیزات پزشکی کیمیا سوشا
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 ليوران تحصنوشته شده در د يان نامه هایپا 

 

 

مقطع  عنوان پایان نامه ها

 تحصيلی

 نمره  نام اساتيد راهنما 

بررسی شاخص های کیفی آب رودخانه دره مراد بیک همدان و ارزیابی آن  با استفاده از 

و پهنه بندی آن با سامانه اطالعات  WILCOXو  NSFWQI ،OWQIمدل های 

 GISجغرافیایی 

کارشناسی 

 ارشد
دکتر محمد تقی 

 دیصم

 درجه عالی

تحت تابش  Fe/Ag-ZnOکاتالیستی با استفاده از نانو کامپوزیت سازی فرآیند فوتومدل

LED های برای حذف فتاالتDEHP, DBP  مطالعه موردی  پساب  -های آبیاز محلول

 حاصل از تصفیه شیرابه محل دفن پسماند آراد کوه تهران
 

 دکتر اکبر اسالمی دکتری

 بری دکتر بهروز اک

 

 درجه عالی

 

 

 تحصيالت تکميلي استاد راهنما و مشاور پایان نامه 

 عنوان استاد مقطع تحصيلی عنوان پایان نامه ها

 استاد مشاور دکتری تخصصی AOP از محلول های آبی با بهره گیری از فرآیند تصفیه پیشرفته G بررسی کارآیی حذف پنی سیلین

 استاد راهنما ارشد یکارشناس 1397های شهرسبزوار، سال شیمیایی( تولیدی در بیمارستان-مدیریت پسماندهای مایع ویژه )دارویی

 استاد مشاور ارشد کارشناسی و بهره گیری از سامانه اطالعات جغرافیایی NSFWQIآب سد  بجنورد براساس شاخص   پهنه بندی و ارزیابی کیفی
 استاد راهنما کارشناسی ارشد در حذف دی اتیل فتاالت از محلول های آبی LEDبررسی کارایی اکسید روی و اکسید گرافن تحت تابش 

 استاد راهنما ارشد یکارشناس با استفاده از فن آوری زیستی MDF وپان وبررسی روش های مدیریت پسماند و زائدات تولیدی از صنایع نئ

 استاد مشاور ارشد یکارشناس بررسی میزان حذف دی اتیل فتاالت از محلول های آبی با استفاده از فرآیند ازن زنی کاتالیستی

 استاد راهنما ارشد یکارشناس بررسی میزان و ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک محل دفن زباله های شهری سبزوار

 

 

 آموزشي سوابق 

جمع واحد های   محل تدریس عناوین واحد های ارائه شده

آموزشی ارائه شده در 

 دانشگاه

بان تخصصی، انتقال توزیع و شبکه آبرسانی آب، شبکه ز

جمع آوری فاضالب، تصفیه آب، ازمایشات شیمی و 

میکروبیولوژی آب و فاضالب، مواد زائد جامد، الودگی 

 هوا، گندزدا و ضد عفونی کننده ها

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 واحد 502

 

 

 

 

 

http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
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 سوابق اجرایي 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تاليف و ویراستاري  کتاب 

 
 
 

 

 

 

 توانایي هاي ویژه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شده عناوین کتب چاپ 
 
 

 
 

 

 

 1397از سال  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -1

 1396سال  از مدیر مرکز رشد و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -2

 سبزوار یدانشگاه علوم پزشک مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت، -3

 سبزوار یدانشگاه علوم پزشک مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت، -4

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عضو شورای پژوهشی -5

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشکده بهداشت عضو شورای پژوهشی -6

 ت دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقا -7

   دبیر کارگروه دانشگاه نسل سوم،مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -8

 1391تا  1389 مسئول کمیته استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -9

 1391تا  1389 ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار "مدیریت در نظام سالمت "کمیته عضو -10

 1390تا  1389 کمیته  تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات، دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعضو  -11

 1390تا  1389پزشکی سبزواردانشکده بهداشت در دانشگاه علوم  EDOرابط  -12

 1388تا  1386عضو تیم بهره بردار تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی همدان -13

 1386تا  1384 ی تهرانمسئول بهداشت محیط اماکن، دانشگاه علوم پزشک -14

 
 

 

   Microsoft Officeآشنایی کامل به برنامه های  -1

 GIS Arc ،EPA NET  ،(….,SEWER CADآشنایی با نرم افزارهای طراحی و کاربردی در زمینه آب و فاضالب ) -2

 سیستم های جستجو و ایتنرنت آشنایی کامل به  -3

 ویسیو سیستم های رفرنس ن End-Noteآشنایی کامل به برنامه  -4

 Stellaو تجزیه   آشنایی با نرم افزار طراحی -5

 Rگر  آشنایی با نرم افزار تجزیه و تحلیل -6

 Design Expertو تجزیه   آشنایی با نرم افزار طراحی -7
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 کتابهای تاليفی  

 اسامی همکاران ناشر عنوان کتاب

 

 کاربرد فن آوری زیستی  در بهسازی محیط

دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان
 محمد حسين ساقییم خدادادی، علیرضا رحمانی، مر

 

 روش های آنالیز مواد زائد جامد
دانشگاه علوم پزشکی  

 و خانیران  بیرجند

 ، محمد تقی صمدیمحمد حسين ساقیمریم خدادادی، 

 

 

 مصوب طرح هاي تحقيقاتي 

 
 

اسامی همکاران به ترتيب  تاریخ ارائه عنوان طرح ردیف
 اولویت )شامل نام متقاضی(

با  سمت در ارتباط
فعاليت )مجری و 

 همکار

مالحظات)مدرک 
تائيد کننده 
مربوطه و 

مستندات ضميمه 
 گردد.(

حذف آهن از محلول های آبی با استفاده از لجن  1

 فعال خشک شده

رضا شکوهی، محمد حسین  29/3/89

 ساقی، حمیدرضا غفاری

  اولمجری 

اندازه گیری و پایش فلزات سنگین در طول  2

 یگ همدانرودخانه دره مرادب

محمد تقی صمدی، محمد  2/3/89

حسین ساقی، زین العابدین 

 یحیی پور

  دوممجری 

تعیین شاخص پتانسیل ترسیب کربنات کلسیم به  3

منظور بررسی خورندگی  آب آشامیدنی شبکه 

 توزیع شهر همدان

محمد  ،یصمد یمحمد تق 27/4/89

 یساق نیحس

  اولمجری 

ولیت  4 و زئ ن ا ن رآیی  و y مقایسه کا ن ا ن ا   ب

ولیت  ز  yزئ ا اصالح شده در  حذف فسفات 

بی  محلول های آ

محمد  ،یصمد یمحمد تق 26/7/90

، معصومه بیک یساق نیحس

 محمدی

  اولمجری  

لجن فعال خشک کارآیی فرآیند جذب با کاربرد  5

آر از محیط  3راکتیو اورنجشده جهت حذف رنگ 

 های آبی

احمد اله آبادی، ابولفضل  13/2/89

نی، محمد حسین رحما

 ساقی

  اولمجری 

مقایسه کارآیی آلومینات سدیم و سولفات فریک و  6

س.لفات آلومینیوم در تصفیه شیرابه زباله شهر 

 90سبزوار در بهار 

محمد حسین ساقی،  23/1/90

 بواناتی،

  همکار طرح

بررسی  خواص فیزیکی و شیمیایی کود حاصله از  7

تفاده از سیستم ترکیب زائدات دامی و طیور با اس

 بیوگاز

محمد حسین ساقی،  11/7/90

 رمضانعلی خمیرچی

  اولمجری 
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سیانید  از  بررسی کارآیی نانو ذرات آهن در حذف 8

 محیط های آبی

محمد حسین ساقی، احمد  

 اله آبادی

 

  اولمجری 

بررسی کارآیی و مکانیسم حذف رنگ اسید بالک  10

 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ 1

 دولومیت و زئولیت از محلول های آبی

محمد حسین ساقی، امیری،  31/8/91

 پنبه ای

  مجری اول

حذف فسفر از محلول های آبی به کمک پلی  11

 الکترولیت ها

  مجری اول ،برقبانییساق نیمحمد حس 21/8/91

از محلول  1بررسی میزان  حذف رنگ اسید بالک  12

 آهن های آبی با استفاده از نانو ذرات

، زارعی، یساق نیمحمد حس 2/9/90

 دارینی

  اول یمجر

مقایسه ویژگی های کود حاصله  از  بیوگاز و  13

ورمی کمپوست تولید شده در کارخانه کمپوست 

 مشهد

  همکار یساق نیمحمد حسصادقی،  21/10/90

آر از  3بررسی میزان  حذف رنگ اسید اورنج 14

سته تخم فاضالب سنتتیک نساجی با استفاده پو

 مرغ

 ،یساق نیمحمد حس 21/10/90

 محمدی، روکی

  مجری اول

بررسی کارآیی حذف فلوراید از محیط های آبی  15

 به وسیله زغال پوست بادام و پسته

محمد خدادادی، دری،  

 یساق نیحس

  همکار طرح

های خطرناک در بررسی میزان حضور آالینده 16

های محل دفن پسماندهای شهری، شیرابه

 النشهرهای ایرانک

دانشگاه علوم پزشکی شهید  

 بهشتی

  همکار طرح

بررسی میزان تابش گامای زمینه در شهرتهران و  17

 ارزیابی ریسک سرطان ساکنین

 دیشه یدانشگاه علوم پزشک 13/4/96

 یبهشت

  همکار طرح

دانشگاه علوم پزشکی   ارائه نرم افزار آموزشی شیمی محیط  18

 سنندج 

  مجری 

از محلول  G نیلیس یحذف پن ییکارآ یبررس 19

 شرفتهیپ هیتصف ندیاز فرآ یریبا بهره گ یآب یها

AOP 

  استاد مشاور دانشگاه ازاد دماوند 

-یی)دارو ژهیو عیما یپسماندها تیریمد 20

 های¬مارستانیدر ب یدی( تولییایمیش

  1397شهرسبزوار، سال 

  استاد راهنما سبزوار یدانشگاه علوم پزشک 

آب سد  بجنورد   یفیک یابیو ارز یبند پهنه 21

از  یریو بهره گ NSFWQI براساس شاخص

 ییایسامانه اطالعات جغراف

  استاد مشاور یزد یدانشگاه علوم پزشک 

گرافن تحت  دیو اکس یرو دیاکس ییکارا یبررس 22

فتاالت از محلول  لیات یدر حذف د LED تابش

 یآب یها

  استاد راهنما ارسبزو یدانشگاه علوم پزشک 
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پسماند و زائدات  تیریمد یروش ها یبررس 23

با استفاده از  MDF نئوپان و عیاز صنا یدیتول

 یستیز یفن آور

  استاد راهنما سبزوار یدانشگاه علوم پزشک 

فتاالت از محلول  لیات یحذف د زانیم یبررس 24

 یستیکاتال یازن زن ندیبا استفاده از فرآ یآب یها

  استاد راهنما سبزوار یعلوم پزشکدانشگاه  

در  نیخطر فلزات سنگ یابیو ارز زانیم یبررس 25

 سبزوار یشهر یخاک محل دفن زباله ها

  استاد راهنما سبزوار یدانشگاه علوم پزشک 

 

 معتبر  مقاالت چاپ شده  در مجالت 
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Black T: characterization, isotherm, and kinetic studies. Environmental Science and 

Pollution Research. 2021; 1-10. 

2. Eslami, A., Saghi, M. H., Akbari-adergani, B., Sadeghi, S., Ghaderpoori, M., Rabbani, 

M., & Alinejad, A. Synthesis of modified ZnO nanorods and investigation of its 
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landfill site. Journal of Environmental Health Science and Engineering.2021; 1-10. 
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H., ... & Ferrante, M. Health risk assessment of heavy metals in cosmetic products sold 

in Iran: the Monte Carlo simulation. Environmental Science and Pollution Research. 

2020; 27(7), 7588-7595. 
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 مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمينارها 

 

ارئه شده در اولین ، "کاربرد فن آوری های نوین جهت تصفيه فاضالب با رویکرد استفاده مجدد از پساب"  -1

 1387 خرداد، شرکت سرو آب مشهد –های بازیافتی  سمینار جایگاه آب

شده در اولین همایش آشنایی با فن آوری ناانو  ارائه "سنتز نانو ذرات با بهره گيری  از فن آوری بيو تکنولوژی" -2

 87، دانشگاه پیام نور همدان ،خرداد 

، ارائه شده در چهارمین هماایش ساالیانه تاازه "( در تصفيه آبnZVIکاربرد نانو ذرات آهن با ظرفيت صفر )"  -3

  87های عاوم بهداشتی با محوریت نانو تکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛اردیبهشت 

ارائه شده در اولین همایش  محیط زیست و توساعه پایادار  ". اهميت محيط زیست از دیدگاه دین مبين اسالم" -4

  1386، اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی قم–روستائی 

ارائه شده در اولین همایش  محیط زیست   "تامين آب شرب سالم برای مناطق روستایی در شرایط اضطراری" -5

 دانشگاه علوم پزشکی قم –ئی و توسعه پایدار روستا

، ارائه شده در اولاین هماایش آشانایی باا فان آوری ناانو ، "کاربرد نانو ذرات اهن در تصفيه آبهای زیرز مينی" -6

 87دانشگاه پیام نور همدان ،خرداد 

ارائه شاده در  " کاربرد  فن آوری نانو  در توسعه سنسورهای گازی به منظور پایش آالینده  های گازی هوا" -7

 87اولین همایش آشنایی با فن آوری نانو ، دانشگاه پیام نور همدان ،خرداد 

 "استفاده از بيو مس تصفيه خانه فاضالب شهری جهت حذف آهن از محلولهای آبی با فن اوری بيوجذب" -8

  1387ر مهرماهدانشگاه شهید عباسپو-ارائه شده در دومین همایش ملی آب وفاضالب با رویکرد بهره برداری  

ارائاه شاده در  "Bioremediationحذف  آالینده های نفتی از منابع زیست محيطی با استفاده از تکنيک" -9

دانشگاه علوم کشاورزی و مناابع  – 1378مهرماه  26و  25-اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین
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 طبیعی گرگان

ارائاه شاده در اولاین  "گيری از روش پاالیش زیستی در محللحذف نيترات از آبهای زیر زمينی با بهره " -10

دانشاگاه علاوم کشااورزی و مناابع  – 1378مهرمااه  26و  25-همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیاای ناوین

 طبیعی گرگان

ارائاه شاده در  "از محلولهای آبی فلزات سنگين در حذف nZVIنانو ذرات آهن با ظرفيت صفر )کاربرد " -11

دانشگاه علاوم کشااورزی و مناابع  – 1378مهرماه  26و  25ایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نویناولین هم

 طبیعی گرگان

ارائه شده در اولین هماایش سراساری  "تصفيه پسابهای هسته ای با بهره گيری از فن آوری بيوتکنولوژی " -12

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه  – 1378مهرماه  26و  25-دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین

تعيين ایزوترم های جذب و سنتيک های واکنش حذف آهن از محلولهای آبی با استفاده از بيلو ملس  " -13

 زاهدان1387-آبان ماه  -ارائه شده در یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط"خشک شده

14- "Application of  Nanomaterials as adsorbent for aqueous environments pollutions 

abatement" 

 1387آبانماه  -دانشگاه تبریز ،دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو ارائه شده در

حمال و نقال ماواد  نخساتین کنفارانس ملایارائه شاده  در  "نقل مواد زائد خطرناک حمل و و مقررات قوانين " -15

 1387بان ماه آ–دانشگاه تهران  زیست محیطی آن خطرناک و اثرات

نخساتین کنفارانس ارائه شاده  در  "مخاطرات  زیست محيطی ناشی از حوادث حمل ونقل مواد زائد خطرناک "-16

 1387آبان ماه –دانشگاه تهران  زیست محیطی آن حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات ملی

حمال و  ین کنفارانس ملاینخساتارائه شده  در  "ناشی از حوادث حمل ونقل MTBEاثرات زیست محيطی   " -17

 1387آبان ماه –دانشگاه تهران  زیست محیطی آن نقل مواد خطرناک و اثرات

پهنه بندی کيفی آب رودخانه دره مراد بيک همدان بر اساس شاخص کيفی آب با بهلره گيلری از سلامانه   -18

نشاگاه علاوم پزشاکی شاهید دا بهداشات محایط، ملای دوازدهماین هماایشارائه شده  در  ، (GISاطالعات جغرافيایی)

 1388آبان ماه  –بهشتی

دوماین ارائه شده  در  ،، بررسی علل و عوارض آلودگی صوتی و راه حل های مقابله با آن در محيط های شهری -19

 1389ماه  خرداد –تربیت معلم سبزوار دانشگاه  ،شهر سالم ملی همایش

" ترل انتشار آالینده های گازی و افزایش ایمنی حریلقمروری بر استفاده از نانوسنسورهای شيميایی در کن -20

دانشگاه علوم کشااورزی و  – 1378مهرماه  26و  25-ارائه شده در اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین

 منابع طبیعی گرگان

21-Nanotechnology And Healthy Food " ی، اردیبهشات در هماایش ملای ناانومواد و ناانوتکنولوژ ارائه شاده

 1388ماه

Adsorption of Phosphate from Aqueous Solution onto Surfactant Modified Iranian  -22

iran international zeolite conferences, May 2010 nd2Zeolite” 

، توسط فرایند بيوجذب سطحی با کاربرد لجن فعال خشک شده  acid cyanine 5Rحذف رنگ اسيدی  -23

 شده در دومین همایش نانوبیوتکنولوژی،دانشگاه آزاد جویبار،دی ماه  ارائه

1388 
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24-Removal of Phosphate from Aqueous Solution by Nano Zeolite-Y and 

Surfactant-Modified Zeolite (SMZ), accepted for presentation  at the 1st international 

workshop on construction,environment,transportation(CET2010), china 

 

25- Water Quality Evaluation” accepted for presentation  at the 1st international workshop 

on construction,environment,transportation(CET2010),china 

نه اطالعلات جغرافيلایی با اسلتفاده از سلاما OWQIبررسی کيفيت آب رودخانه سيلوار بر اساس شاخص  -26

GIS،  1389آبان ماه  –دانشگاه علوم پزشکی کرمان بهداشت محيط، ملی سیزدهمین همایش ارائه شده  در   

چهاردهمین   ارائه شده دراز محيط های آبی با استفاده از فن آوری بيو جذب،  آر  3حذف رنگ  راکتيو اورنج   -27

  1390آبان ماه  –یزد زشکیدانشگاه علوم پ بهداشت محيط، ملی همایش

 ششامینشده در  ارائه  جذب فسفات از محلول های آبی توسط زئوليت کلينوپتيلوالیت اصالح شده سمنان، -28

  89دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛اردیبهشت ، بهداشتی وملهمایش سالیانه تازه های ع

همایش کشاوری قارآن  شده در ارائهمحيطی، نگاه قرآن در تامين سالمت  با تکيه بر بهداشت فردی و زیست  -29

 1390سبزوار، آبان ماه  دانشگاه علوم پزشکیمنشور سالمت، 

پذیرفته شده در اولین همایش بین بررسی کمی و کيفی پسماندهای بيمارستانی ، بيمارستانهای شهر کاشمر،  -30 

 هد، مش91المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند، دوم و سوم اردیبهشت 

  ،پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط   ،اندازه گيری و پایش فلزات سنگين در طول رودخانه دره مرادبيک همدان     -31

 دانشگاه علوم پزشکی رشت ، 1390آبان ماه 

پاانزدهمین هماایش  فلزات سنگين بعد از کاربردکمپوست بر روی خاک هلا، بررسی تاثير جنس خاک بر نشت و جذب -32

 دانشگاه علوم پزشکی رشت ، 1390آبان ماه  ،هداشت محیطملی ب

پاانزدهمین ، 90زباله حاصل از کمپوست مشهد در بهلار  مقایسه کارایی منعقد کننده های مختلف برای تصفيه شيرابه -33

 دانشگاه علوم پزشکی رشت ، 1390آبان ماه  ،همایش ملی بهداشت محیط

 ، 1391، خارداد مااه ولین جشنواره منطقاه ای رساانه هاای آموزشای در علاوم پزشاکیا  نرم افزار کاربردی بهداشت محيط، -34
  خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 عضویت ها 

 

 محل عضویت عضویت ها

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو پیوسته انجمن علمی بهداشت محیط

 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران رانمدیریت پسماند ای عضو پیوسته انجمن مهندسی و

 دانشگاه علوم پزشکی همدان عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار شهر سالم ملی دومین همایشداوران  عضو کمیته

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عضو بسیج جامعه پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی همدان شت محیطعضو کمیته اجرایی دهمین همایش ملی بهدا

 www.mohit2006.blogfa.com نویسنده وبالگ علمی بهداشت محیط
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 تسلط به زبان دوم 

 

 نمره نوع مدرک زبان دوم ميزان تسلط به زبان نام زبان دوم

 MCHE 52 خوب زبان انگلیسی

 

 همکاري با مجالت معتبر  

 

 در داوری مقاالت  Of BiotechnologyIranian Journalهمکاری با مجله  -1

 در داوری مقاالت  Environmental Technology   همکاری با مجله -2

 االتدر داوری مق  African Journal of Biotechnology  همکاری با مجله -3

 در داوری مقاالتسالمت و محيط علمی و پژوهشی   همکاری با مجله -4

 در داوری مقاالتAfrican Journal of Environmental Science and Technology   همکاری با مجله -5

 در داوری مقاالت طلوع بهداشت علمی و پژوهشی   همکاری با مجله -6

 در داوری مقاالت شکی سبزوار) اسرار(دانشگاه علوم پزعلمی و پژوهشی   همکاری با مجله -7

داوری  در )بيهق( دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کميته تحقيقات دانشجویان علمی و پژوهشی  همکاری با مجله -8

 مقاالت

 تدریس در کارگاه ها 
 

 مجری برگزاری نام کارگاه
مدت زمان 

 برگزاری

 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان Power Pointکارگاه 

 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان اه روش تحقیق نحوه جستجو در پایگاههای اطالعاتیکارگ

دانشگاه علوم پزشکی شهید  کارگاه روش تحقیق و نحوه جستجو در پایگاههای اطالعاتی

 بهشتی

 روز 4

 روز4 جم تهرانبیمارستان  کنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه صحیح استفاده از محلول های گندزدای بیمارستانی

 روز1 بیمارستان باهنر کرج کنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه صحیح استفاده از محلول های گندزدای بیمارستانی

 روز1 بیمارستان جواهری تهران کنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه صحیح استفاده از محلول های گندزدای بیمارستانی

 روز2 بیمارستان نجمیه تهران نحوه صحیح استفاده از محلول های گندزدای بیمارستانی کنترل عفونت های بیمارستانی و

 روز 1 بیمارستان مدنی کرج کنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه صحیح استفاده از محلول های گندزدای بیمارستانی

 روز 1 بیمارستان رضوی مشهد رستانیکنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه صحیح استفاده از محلول های گندزدای بیما

 روز 1 بیمارستان سپیر تهران کنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه صحیح استفاده از محلول های گندزدای بیمارستانی

 روز 1 بیمارستان شفا تهران کنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه صحیح استفاده از محلول های گندزدای بیمارستانی

 روز2 بیمارستان بانک ملی تهران نت های بیمارستانی و نحوه صحیح استفاده از محلول های گندزدای بیمارستانیکنترل عفو

 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان کارگاه مقاله نویسی و نحوه داوری مقاالت

 روز 2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کارگاه روش تحقیق

 

 شرکت در کارگاه ها 
 

http://www.academicjournals.org/ajb
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 مدت زمان برگزاری ی برگزاریمجر کارگاهنام 

 روز 3 دانشگاه علوم پزشکی همدان EDCمرکز  کارگاه روش تحقیق

 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران HSEکارگاه 

 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان End-Noteکارگاه 

 روز 2 دانشگاه علوم پزشکی همدان مقاله نویسیکارگاه 

 روز 2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آنالیزکارگاه مرور سیستماتیک و متا 

 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار EDCمرکز  های ارزیابی دانشجو  روش

 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار EDCمرکز  تدریس روش های نوین

 روز 1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مشاوره با دانشجو

 روز 1 ردانشگاه علوم پزشکی سبزوا پژوهش در آموزش

 

 

 فعاليت هاي جنبي 

 گذراندن دوره کاراموزی و آشنایی با سیستم های آبرسانی شهری و روستایی در شرکت مشاوره مدد آب -1

 1385آبان ماه -شرکت در  نهمین همایش ملی بهداشت محیط برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 2

 1386ار شده در دانشگاه علوم پزشکی همدان،آبان ماه شرکت در دهمین  همایش ملی بهداشت محیط برگز - 3

 1388برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آبان ماه  بهداشت محیط ملی دوازدهمین همایش شرکت در -4

 87مهرماه  -برگزار شده دردانشگاه شهید عباسپور دومین همایش ملی آب و فاضالب با رویکرد بهره برداری شرکت در -5

 1385دانشگاه تهران، اردیبهشت -سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهریشرکت در  -6

 1386دانشگاه علوم پزشکی قم، اسفند ماه  -شرکت در اولین همایش  محیط زیست و توسعه پایدار روستائی -7

 فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد -8

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توانایي استفاده از منابع الکترونيك و بانکهاي اطالعاتي 

 

 نوع منبع و بانک اطالعاتی ردیف

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5- 

 

6- 

 

7- 

 

8- 

 

Elsevier 
 

Ebsco 

 

Pubmed 

 

Ovid 
 

Sciencedirect 
 

Proquest 
 

Springer 
 

 بانک های اطالعاتی فارسی

 
Irandoc, SID. Magiran,INLM,Iranmedex 

 

 

 

 

 

 

 


