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سوابق آموزشي
عضوهيئت علمی گروه بهداشت محيط دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی تهران 31/6/5تا18/3/68
عضوهيئت علمی گروه بهداشت محيط دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد از 8618/3/8تا کنون
تدريس دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط :مديريت تصفيه فاضالب هاي صنعتی ،فرآينددهاي
طبيعی تصفيه فاضالب و زبان تخصصی
تدريس دروس تخصصی دوره کارشناسی مهندسی بهداشت محيط :ميكروبيولوژي محيط ،تصفيه فاضدالب شدهري ،تصدفيه
فاضالب صنعتی ،قوانين و مقررات بهداشت محيط و محيط زيست ،زبان تخصصی
پایان نامه ها
 -8استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد در دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی تهران با عنوان" بررسی جوانب بهداشتی
آب شرب مصرفی منطقه  83تهران"درسال تحصيلی 8618 -8618
 -8استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد رشته محيط زيست -آب و فاضالب در دانشگاه آزاد واحد بندرعباس با عنوان"بررسی
کميت و کيفيت ميكروبی،فيزيكی و شيميايی آب در منابع و شبكه شهري شهرستان شيروان" درسال تحصيلی 8611-8615
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 -6استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشكده مهندسی معدن وژئوفيزيک بدا عندوان" مطالعدات
کانی شناسی و ژئوشيميايی رسوبات مناطق آلوده ه آرسنيک کوهسرخ کاشمر :با نگرشی بر زمين شناسدی پزشدكی درسدال
تحصيلی  "8611-8619درسال تحصيلی 8613-8611
 -1استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات ،با عنوان بررسی جنبه هداي بهداشدتی،
زيست محيطی و اقتصادي بازيافت ضايعات ساختمانی در مناطق شهري مشهد" درسال تحصيلی 8611-8619
 -5استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشكده مهندسی معدن وژئوفيزيک بدا عندوان" مطالعدات
زمين شناسی پزشكی به منظور آلودگی احتمالی آرسنيک در اطراف محدوده کانسار طالي طرقبه مشهد" درسال تحصديلی
8619-8691
 -3استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی يدزد پدرديس بدين الملد  ،بدا عندوان بررسدی
مقايسه اي حذف کروم  3ظرفيتی در حضور نانولوله هاي کربنی تک جداره و چند جدداره فعدال از محلدول آبدی" درسدال
تحصيلی 8691-8698
 -3استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران ،با عنوان" تدوين مديريت بازيافت
پالستيک در شهر مشهد (مطالعه موردي  ")PETسال تحصيلی 8691-8698
 -1استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی يزد پرديس بين المل  ،با عنوان بهينده سدازي
حذف ارسنيک از محلول هاي آبی توسط توده زيستی ساکارو مايسس سرويسيه" درسال تحصيلی 8691-8698
 -9استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشدت ،بدا عندوان " بررسدی مقايسده اي
ميزان کارايی کربن هاي فعال تهيه شده از کاه و کلش و سبوس برنج و کربن هاي فعال تجاري در کاهش ميزان باقيماندده
ديازينون از آبهاي آشاميدنی " درسال تحصيلی 8698-8698
 -81استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشگاه علوم پزشكی ،دانشكده بهداشت ،با عندوان "
بررسی غلظت آفت کش ديازينون در منابع آب آشاميدنی مناطق ييالقی شهر مشهد " درسال تحصيلی8698-8698
 -88استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشگاه علوم پزشكی ،دانشكده بهداشت ،با عندوان"
مدل سازي اثرات خشكسالی بر کيفيت آب شيميايی آب چاههاي روستايی منطقه کشف رود دشت مشهد "13 -19درسال
تحصيلی8698-8698
 -88استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشت  ،با عنوان " مدل سدازي آلدودگی
هواي (مونوکسيد کربن و اکسيدهاي ازت ) ناشی از وساي نقليه در شهر مشدهد طدی سدالهاي  8613تدا  "8691درسدال
تحصيلی 8698-8698
 -86استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشت ،با عنوان " ارزيابی کدارايی واحدد
هاي مختلف تصفيه خانه آب جالليه تهران در حذف  TOCو  " NOMدرسال تحصيلی 8698-8696
 -81استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات خوزستان  ،با عنوان " کمينده سدازي
پسماندهاي مراکز بهداشتی و درمانی و برآورد نيازهاي تجهييزاتی جهت دفع (مطالعه مدوردي شدهر دهدشدت ) " درسدال
تحصيلی 8698-8698
 -85استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدد علدوم و تحقيقدات خوزسدتان  ،بدا عندوان " تجزيده
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بيولوژيكی اتيلن دي کلرايد توسط رآکتور بيوفيلم بيهوازي پر و خالی شونده بطور متدوالی ) "(ASBBRدرسدال تحصديلی
8698-8698
 -83استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات خوزستان  ،با عنوان " بهينه سازي
عايق هاي حرارتی پلی يورتان در کارخانه هاي گازوگازمايع و ارايه راهكارهاي دفع عايق هاي دورريز ( بررسی موردي
کارخانه  111/111الحاقی)" درسال تحصيلی 8698-8698
 -83استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشت  ،با عنوان " مقايسه ميدزان حدذف
فلورايد توسط پوسته تخم مرغ و ساقه گندم از آب آشاميدنی" درسال تحصيلی 8698-8696
 -81استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علوم و تحقيقات تهران ،با عنوان " بررسی روند تغييرات
فيزيكو شيميايی و باکتريولوژيک آب شرب شهر مشهد با استفاده از  " GISدرسال تحصيلی 8698-8696
 -89استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه غير انتفاعی المعی گرگانی،گرگدان ،بدا عندوان " سيسدتم هداي تصدفيه
فاضالب به روش وتلند در روستاهاي استان خراسان رضوي و ارائه راهكارهداي بهينده سدازي (مطالعده مدوردي روسدتاي
سليمانی)" درسال تحصيلی 8698-8696
 -81استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران ،با عنوان" بررسی وضعيت طرح
تفكيک از مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشک خانگی در شهر مشهد (مطالعه موردي شهرداري منطقه يک)" سال تحصيلی
8698-8696
 -88استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشت ،با عنوان " حدذف آرسدنيت از آب
زيرزمينی با استفاده از کيتوزان استخراج شده از پوست ميگو " درسال تحصيلی 8698-8696
 -88استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشت ،با عنوان " سنتز نانوکامپوزيت
سيليكاتی -مغناطيسی جهت حذف آرسنيت از محلول هاي آبی" درسال تحصيلی 8698-8696
 -86استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشت ،با عنوان " بررسی کارايی خاک اره
اصالح شده درخت زيتون تلخ با اکسيد آهن در حذف آرسنيک از محلول هاي آبی" درسال تحصيلی 8696-8691
 -81استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشت ،با عنوان " بررسی ارتباط بين ميزان
آلودگی هوا با ميزان شيوع سرطانهاي ريه ،خون در بين ساکنين کالن شهر تهران در طی سالهاي  "8616-8611درسال
تحصيلی 8696-8691
 -85استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشت ،با عنوان" بررسی کارايی مخمر
ساکارومايسس سرويسيه در حذف فن از فاضالب سنتتيک در راکتور ناپيوسته ي متوالی بی هوازي " درسال تحصيلی
8696-8691
 -83استاد راهنما پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،دانشكده بهداشت ،با عنوان" پهنه بندی و ارزیابي كيفي

آب رودخانه كشف رود براساس شاخص  NSFWQIو بهره گيری از سامانه اطالعات جغرافيایي( ")GISدرسال تحصيلی
8696-8691
 -83استاد مشاور پايان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران ،با عنوان" بررسی تغييرات فيزيک،
شيميايی و بيولوژيكی منابع آب شرب شهرستان شيروان در محيط  "GISسال تحصيلی 8691-8695

3

عالئق تحقيقاتي
تصفيه آب و فاضالب
کنترل آالينده ها در محيط زيست
مديريت پسماند
سوابق اجرایي
سرپرست معاونت امور دانشجوئی فرهنگی دانشكده ابوريحان ،دانشگاه علدوم پزشدكی وخددمات بهداشدتی درمدانی تهدران از
8611/1/83تا مهر8618/3/68
نماينده تام االختياردبيرخانه شوراي آموزش پزشكی ،بهداشت وتخصصی سال 8631 -8639در برگزاري امتحانات دستياري(5
دوره) علوم پايه پزشكی و پره انترنی ( 88دوره) کارشناسی ارشد( 9دوره) و 8( Ph.Dدوره)
مدير مرکز پژوهش و خدمات بهداشتی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی ايران از تاريخ  8611/8/1تا 8618/3/68
مديرپژوهشی دانشكده علوم پيراپزشكی و بهداشت مشهداز تاريخ 8616/8/89تا8613/8/81
عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد از تاريخ 8611/8/88تا8619/5/88
رئيس انجمن علمی بهداشت محيط خراسان از تاريخ 8616/81/8
عضو کميته پژوهشی سازمان بازيافت وتبدي مواد از تاريخ 8615/8/88
معاون پژوهشی دانشكده علوم پيراپزشكی و بهداشت مشهد از تاريخ 8613/8/81
سرپرست معاونت پژوهشی دانشكده بهداشت مشهد از تاريخ  8613/88/81تا8619/5/88
معاون پژوهشی دانشكده بهداشت مشهد از  8691تاکنون
عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد از  8691تاکنون
عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكی مشهد از مهرماه  8698تا کنون
دبير کميته تحقيقات ستادي دانشگاه علوم پزشكی مشهد سال 8698
عضو کميته برنامه ريزي و ارزشيابی رشته مديريت سالمت ،ايمنی و محيط زيست ( )HSEوزارت بهداشت ،درمدان و آمدوزش
پزشكی از  98/5/9به مدت يكسال
عضو کميته کارشناسی بودجه طرح هاي تحقيقاتی دانشگاه از 8696/8/8
عضو کميته تخصصی تدوين نقشه توسعه سالمت استان از 8696/3/83
سرپرست کميته تحقيقات دانشجويی دانشكده بهداشت از تاريخ  8696/1/81به مدت يک سال
عضوشوراي پژوهشی دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد از تاريخ  8696/1/88به مدت دو سال
عضوشوراي پژوهشی کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی مشهد از تاريخ  8696/1/81به مدت يک سال
عضو کميته برنامه ريزي و ارزشيابی رشته مديريت سالمت ،ايمنی و محيط زيست ( )HSEوزارت بهداشت ،درمدان و آمدوزش
پزشكی از  96/81/8به مدت دوسال
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عضوشوراي آموزشی دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد از تاريخ  8696/81/83به مدت دو سال
عضوشوراي تحصيالت تكميلی دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد از تاريخ  8696/81/83به مدت دو سال
سردبير و عضو هيئت تحريريه مجله علمی" پژوهش در بهداشت محيط" ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد از تاريخ 8696/88/81
عضو هيئت تحريريه مجله علمی" دانشگاه علوم پزشكی تربت حيدريه" ،از تاريخ 8691/81/6
كارگاه ها
کارگاه آموزشی" ارزشيابی و استاندارد سازي سواالت امتحانی ويژه اعضاي هيئت علمی دانشگاه "از تاريخ 8618/81/81لغايت
 8618/81/85در در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کارگاه آموزشی"فرآيند آموزش در علوم پزشكی"از تاريخ  8639/88/3لغايت 8639/88/81در مرکز مطالعات و توسعه آمدوزش
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
چه و ششمين کارگاه آموزشی" روش تحقيق" از تداريخ  8639/6/88لغايدت  8639/6/83در دانشدكده بهداشدت و انسدتيتو
تحقيقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کارگاه آموزشی" طراحی سوال و ارزشيابی آزمونها"در تاريخ 8616/8/81در مح دانشكده علوم پيراپزشكی و بهداشت برگدزار
شده توسط EDC
کارگاه آموزشی" روش تحقيق"به مدت چهار روز در ارديبهشت ماه 8616در مح دانشكده علوم پيراپزشكی و بهداشت برگزار
شده توسط EDC
کارگاه آموزشی" فيش برداري الكترونيكی"به مدت دو روز درتاريخ 1و8616 /1/9در مح کتابخانه دانشكده پزشدكی برگدزار
شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه و آموزش در پژوهش مرکزملی تحقيقات کشور
کارگاه آموزشی""Scientific Writingبه مدت يک روزدرتاريخ8611 / 1/ 86درمحد دانشدكده دندانپزشدكی برگدزار شدده
توسط معاونت پژوهشی دانشگاه
کارگاه آموزشی" مديريت بهره برداري و ظوابط بهداشتی استخر هاي شنا "درتاريخ  8و  8خردادماه 8615به مدت  83سداعت
توسط مرکز بهداشت شماره يک مشهد
کارگاه آموزشی"جستجوي منابع اطالعاتی در وب و نرم افزار مديريت جامع"به مددت سده روز در تداريخ  8615/1/81لغايدت
8615/1/88مرکز کامپيوتر و اطالع رسانی دانشكده پزشكی توسط معاونت پژوهشی
کارگاه آموزشی"نياز سنجی آموزشی"به مدت  5ساعت در تاريخ  8615/3/3در دانشكده علوم پيراپزشدكی و بهداشدت برگدزار
شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
کارگاه منطقه اي" اخالق در پژوهش هاي پزشكی "درتاريخ  8615/1/81لغايت 8615/1/88به مدت  83ساعت توسط معاونت
پژوهشی دانشگاه
کارگاه" اصول نامه نگاري انگليسی "درتاريخ  8613/81/81به مدت  1ساعت توسط معاونت آموزشی دانشگاه
کارگاه "تعيين اولويتهاي پژوهشی "درتاريخ 83و  83آبانماه  8613به مدت  85ساعت توسط معاونت پژوهشی دانشگاه
کارگاه" اصول نكارش پست الكترونيک "درتاريخ  8613/81/89به مدت  1ساعت توسط معاونت آموزشی دانشگاه
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کارگاه  8روزه" " SPSSدرتاريخ  3و  1مردادماه 8613به مدت  83ساعت توسط معاونت پژوهشی دانشگاه
کارگاه " اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكی "درمردادماه  8613به مدت  3ساعت توسط معاونت پژوهشی دانشگاه
کارگاه " ارزشيابی درونی "درتاريخ 8613/81/5به مدت  5ساعت توسط معاونت آموزشی دانشگاه
کارگاه" دو روزه خالقيت و نوآوري "درتاريخ  88و  88ديماه 8613به مدت  83ساعت توسط معاونت پژوهشی دانشگاه
کارگاه" چگونگی اجراي فرآيند ارزيابی درونی گروههاي آموزشدی "درتداريخ 8698/1/85بده مددت  1سداعت توسدط مرکدز
مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
کارگاه آموزشی" پژوهش در آموزش "درتاريخ  8698/3/83دانشكده بهداشت
کارگاه آموزشی"  " Log Bookدرتاريخ  8698/1/9دانشكده بهداشت
کارگاه آموزشی" طراحی آزمون "درتاريخ  8698/1/83دانشكده بهداشت
دوره فرهنگی دانش افزايی با موضدوع "سدبک زنددگی در قدرآن و عتدرت" به ده
دانشگعه تلوم پزشکی دشه
کارگاه آموزشی"  " Webinarتير ماه  8696دانشكده بهداشت

 8سهعت در تهعرخ 22/12/22

کارگاه آموزشی" آموزش برنامه ريزي استراتژيک " تير ماه  8696دانشكده بهداشت
کارگاه آموزشی" فرآيند ارتقاء اعضاي هيات علمی " تاريخ  8696/1/88توسط  EDOدانشكده بهداشت
انتشار كتاب
" -8مبانی جمع آوري و تصفيه فاضالب در اجتماعات کوچک" تاليف ،دکتر علی اصغر نجف پور ،مهندس محمد پذيرا ،
انتشارات معاونت پژوهشی دانشگعه تلوم پزشکی دشه  ،زدستعن 1381
" -8صحبتهاي عاميانه در مورد آب آشاميدنی" تاليف ،مهندس عليرضا کيهانی ،دکتر علی اصغر نجف پور ،الهام ترابی،سينا
دوستی ،سيد محمد رضا طيبان ،انتشارات دانشگاه علوم پزشكی مشهد8698 ،
" -6مديريت تصفيه فاضالبهاي صنعتی" تاليف دکتر علی اصغر نجف پور ،مهندس محمد پذيرا ،مهندس محمد رضا عليپور،
دکتر حسين عليدادي ،انتشارات دانشگاه علوم پزشكی مشهد8698 ،
مقاالت فارسي"مجالت علمي -پژوهشي"
 -8عنوان "مقايسه اثر کشندگی سه نوع ماده ضد عفونی کننده بر قارچهاي فرصت طلب عفونت زاي بيمارستانی" علی اصغر
نجف پور،محمد حسن احرام پوش ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی يزد،سال يازدهم ،ضميمه
شماره اول ،بهار  ،8618صفحه 61
 -8عنوان"بررسی نقش باکتريها در حذف ترکيبات مغذي از فاضالب شهري" علی اصغر نجف پور،محمد حسن احرام پوش،
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی يزد ،سال دوازدهم ،پيوست شماره يک ،بهار ،8616صفحه 33
 -6عنوان "بررسی انگلهاي خارجی جوندگان در مناطق شهري استان مازندران در سالهاي  33الی  " 31مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشكی مازندران ،فرزاد متولی حقی ،شيزاد غالمی ،ايرج موبدي ،زهره سحابی ،مهدي شريف ،محمد مهدي
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صداقت ،علی اصغر نجف پور ،سال دوازدهم ،شماره  ،63پاييز  ،8618صفحه 38
 -1عنوان " حذف بيولوژيكی فسفر از فاضالب با استفاده ازرآکتورهاي بيهوازي – هوازي" علی اصغر نجف پور ،محمود
شريعت ،عليرضا مصداقی نيا ،سيمين ناصري ،اميرحسين محوي ،فصلنامه انسان و محيط زيست شماره  6و  1بهار و تابستان
 ،8631صفحه 13
 -5عنوان" طراحی تصفيه خانه هاي مدرن فاضالب و مقايسه آن با روشهاي متداول در ايران" مجله تخصصی مهندسی آب و
ژئوتكنيک ،شهريور ماه 8615
 -3عنوان "بررسی سيستمهاي کنترل ذرات معلق در کارخانجات آسفالت مشهد و ارايه راهكارهاي مناسب" مجله علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان،آبانماه 8613
 -3عنوان "بررسی عوام مؤثر در صدمات ناشی از تصادف رانندگی در تصادفات جاده هاي اطراف شهر مشهد در سال
 ،"8613مهدي خباز خوب ،علی مرادي ،محسن پدرام فر ،علی جواهر فروش زاده ،علی خلفی ،علی اصغر نجف پور ،سيد
محسن سيد نوزادي ،بيژن رضوان ، 885-888 ،مجله علمی پزشكی قانونی ،دوره  ،1شماره ،1زمستان 8613
 -1عنوان " طراحی ا سكرابر بهينه جهت کنترل آلودگی هواي کارخانجات آسفالت مشهد ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشكی زاهدان،آبانماه 8613
 -9عنوان "تعيين زمان رسيدن کمپوست حاص از لجن تصفيه خانه فاضالب شهري"حسين عليدادي ،علی اصغر نجف پور
 ،مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران ( )15-91دوره بيست و يكم شماره  15آذر سال 8691
 -81عنوان " بررسی حذف کروم شش ظرفيتی با استفاده از نانو لوله هاي کربنی تک جداره و چند جداره فعال از محلول هاي
آبی" محمد حسن احرامپوش ،حسين عليدادي ،محمد تقی قانعيان ،علی اصغر نجف پور ،علی اکبر دهقان ،بتول محب راد،
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی يزد طلوع دانش ،شماره چهارم 8698
 -88عنوان "بررسی کارآيی توده زيستی ساکارومايسس سرويسيه(مخمر نان) غير فعال در حذف آرسنيک از محلولهاي آبی"
محمد تقی قانعيان ،علی اصغر نجف پور ،محمد حسن احرامپوش ،حبيب اهلل اسماعيلی ،حسين عليدادي ،قربان سليمانی،
محسن امر الهی ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی يزد طلوع دانش ،سال سيزدهم ،شماره اول 8696
 -88عنوان "مدل سازي آلودگی هواي ناشی ازمونوکسيد کربن و اکسيدهاي ازت خودروهاي سواري در شهر مشهد در
سال " 19علی اصغرنجف پور ،سميه الهياري  ،اله بخش جاويد ،حبيب اله اسماعيلی .مجله دانشگاه علوم پزشكی
خراسان شمالی ،تابستان 813-853 :)8 ( 3 ،8696
 -86عنوان" بررسی سيستمهاي آناليز مورد استفاده در تعيين غلظت آفت کش ديازينون درمنابع آب آشاميدنی" زهره مقيسه،
علی اصغرنجف پور ،محمد حسن زاده خياط ،يوسف دادبان شهامت .مجله علوم پزشكی رازي ،دوره  ، 88شماره ، 881
مهر 8696
 -81عنوان" ارزيابی کارآيی فرآيندهاي مختلف تصفيه خانه آب جالليه تهران در حذف  TOCو  " NOMعلی اصغر نجف پور،
امير حسين محوي ،حسين کيا شمشكی .مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی .دوره )8 (3صفحه  ،819-891بهار
8691
 -85عنوان" بررسی کارايی نانولوله کربن چند جداره و خاکستر حاص از زائدات درخت خرما در حذف رنگ از فاضالب نساجی"
حسين عليدادي ،حسن کريميان ،ادريس بذرافشان ،علی اصغر نجف پور ،شهربانو رافع .مجله پژوهش در بهداشت محيط،
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8691 بهار،89-81  صفحه،8 شماره،8 دوره
 علی، حسين عليدادي، عنوان" ارزيابی عملكرد سيستم برکه تثبيت تصفيه خانه فاضالب اولنگ مشهد " محمدرضا عليپور-83
، 31-31 صفحه،8 شماره،8  دوره، مجله پژوهش در بهداشت محيط. هادي رحمتی يار، رؤيا پيروي،اصغر نجف پور
8691بهار
 حسين، عنوان" مدل سازي اثر خشک سالی بر سختی ک و جامدات محلول آب زيرزمينی دشت مشهد" رؤيا پيروي-83
، مجله پژوهش در بهداشت محيط. فاطمه جوالئی، حبيب اهلل اسماعيلی، علی اصغر نجف پور، اهلل بخش جاويد،عليدادي
8691 تابستان، 91-15  صفحه،8 شماره،8 دوره
 محمدحسن،" محمد تقی قانعيان8698  موجود در هواي شهر مشهد در سالPM2.5 عنوان" بررسی ميانگين مقادير-81
 فصلنامه دانشگاه علوم پزشكی تربت. ضياالدين بنيادي، علی اصغر نجف پور، عباس صادقی، حسين عليدادي،احرامپوش
8691 تابستان، 81-89  صفحه،8 شماره،8  دوره،حيدريه
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on Occupational Health Nursing, Bangkok- Thailand, August 2007
ارائه مقاالت به شك سخنرانی و پوستردر همايش هاي داخلی
 -8حذف بيولوژيكی فسفر از فاضالب شهري (سخنرانی دراولين کنفرانس مديريت آب و فاضالب کشورهاي آسيائی ،سال
،8633تهران )
 -8تسريع در حذف فسفر از فاضالب با تغييراتی در بيواکتور ،علی اصغر نجف پور ،محمود شريعت ،عليرضا مصداقی نيا ،سيمين
ناصري ،دومين همايش ملی بهداشت محيط 8631
 -6ارائه روش هاي مناسب جهت تصفيه فاضالب کشتارگاههاي کشور (سمينارنقش کشتارگاههاي کشور در بهداشت عمومی
سال  8631درتهران )
 -1تسريع در حذف بيولوژيكی فسفر از فاضالب با تغيراتی در بيوراکتور (سخنرانی در دومين سمينار کشوري بهداشت محيط
درتهران سال  )8631علی اصغر نجف پور ،محمود شريعت ،عليرضا مصداقی نيا  ،سيمين ناصري
 -5بررسی کارائی گندزداها در کنترل عفونت هاي قارچی بيمارستانی (سخنرانی در دومين همايش سراسري پيشگيري وکنترل
عفونتهاي بيمارستانی سال ، 8639تهران)
 -3بررسی عوام محيطی دراماکن جمعی وتاثير آنهادر ا نتقال وانتشارعوام بيماريزا و روشهاي کنترل آنها (سخنرانی در اولين
سمينار بهداشت و تغذيه بهزيستی منطقه جنوب سال ، 8611تهران )
 -3برگزاري گارگاه آموزشی مشكالت بهداشتی خوابگاهها و راه ح آن (سومين گردهمايی مديران ومسئوالن خوابگاههاي
دانشگاههاي سراسرکشور ،وزارت علوم ،تحقيقات و فنآ وري ،شهريور ماه  ،8618زنجان)
 -1ارائه مقاله" روشهاي مناسب تصفيه فاضالب ها در صنايع نساجی"( سخنرانی در نخستين سمينار صنايع نساجی دانشگاه آزاد
اسالمی سال )8618
 -9ارائه مقاله(سخنرانی)تحت عنوان"نقش ضد عفونی کننده ها و گندزداها در کنترل عفونت هاي بيمارستانی" در کارگاه
آموزشی بهداشت محيط بيمارستانهاومراکز بهداشتی درمانی -در مشهد 8616/1/61
 -81ارائه مقاله(سخنرانی) تحت عنوان"مديريت بهداشت محيط در حوادث غير مترقبه"در سمينار کنترل و پيشگيري بيماريهاي
عفونی در حوادث غير مترقبه در مشهد8616/9/83
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 -88ارائه مقاله(پوستر)تحت عنوان"استانداردهاي شيميايی آب آشاميدنی" در کارگاه آموزشی تخصص کنترل کيفی وبهداشت آب
در مشهد 8616/81/81
 -88ارائه مقاله(سخنرانی)تحت عنوان"نقش ضد عفونی کننده ها و گندزداها در کنترل عفونت هاي بيمارستانی" در کارگاه
آموزشی بهداشت محيط بيمارستانهاومراکز بهداشتی درمانی -در مشهد 8616/1/61
 -86ارائه مقاله(پوستر)تحت عنوان" مديريت بهداشت محيط در حوادث شرائط اضطراري "دومين همايش علمی-تحقيقی
مديريت امداد و نجات در تهران،تاالر امام خمينی8611/8/88،
 -81مديريت مواد زائد جامد در زلزله سرفص مربوط :مديريت بهداشت و درمان سال انتشار 8611:نوع ارايه :شفاهی
مح انتشار :اولين کنفرانس بين المللی مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه نويسندگان :رضا جلي زاده  -قاسمعلی
عمرانی  -علی اصغر نجف پور  -محمدحسين بخشی
 -85بررسی اثرات زيست محيطی درحوادث غير مترقبه (با تاکيد بر حوادث هسته اي ) سال انتشار ، 8611:اولين کنفرانس بين
المللی مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه نويسندگان:رضا جلي زاده -قاسمعلی عمرانی -علی اصغر نجف پور-
محمدحسين بخشی
 -83مديريت بهداشت محيط در بالياي طبيعی  ،علی اصغر نجف پور  -علی رضا جلي زاده ،دومين همايش علمی تحقيقی
مديريت امداد و نجات8611
 -83نيروهاي امدادگر ،مديريت بهداشت ،و بهسازي محيط زيست در اردوگاههاي اسكان موقت با الگوبرداري از تجربيات زلزله بم
 ،رضا جلي زاده  -علی اصغر نجف پور  -فريده عتابی  -ويدا پورجعفريان ،دومين همايش علمی تحقيقی مديريت امداد و
نجات8611
 -81بررسی اثرات زيست محيطی درحوادث غير مترقبه (با تاکيد بر حوادث هسته اي ) ،رضا جلي زاده  -قاسمعلی عمرانی -
علی اصغر نجف پور  -محمدحسين بخشی ،اولين کنفرانس بين المللی مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه8611
 -89بررسی روشهاي دفع فاضالب خانگی و تاثير آن بر منابع آب آشاميدنی منطقه کوي امير المومنين ( ع ) شهر مشهد  -سال
 ،8611علی اصغر نجف پور  -زهره وجودي يزدي  -بتول محب راد ،دومين همايش تخصصی مهندسی محيط زيست
8611
 -81ارائه مقاله(سخنرانی)تحت عنوان"نقش ( GISسامانه اطالعات جغرافيايی) در طب نظامی" در سومين کنگره سراسري طب
نظامی  ،تهران  86 ،الی  85اسفند ماه 8611
 -88بررسی کيفيت باکتريولوژيک آبهاي مورد استفاده در رستورانهاي مناطق ييالقی تفريحی مشهد سال انتشار 8615:مح
انتشار :نهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان :راحله خائسی  -الهام السادات سيدشبيري  -علی اصغر نجف پور
 -88لزوم استفاده از بيوگاز ( )Biogasدر کشور ايران  ،محمد پذيرا  -علی اصغر نجف پور  -حسين کمانی  ،پنجمين همايش
بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان 8615
 -86همكاردرارائه مقاله(سخنرانی)تحت عنوان"بررسی بهداشت مسكن در روستاهاي ابرده عليا و سفلی شهرستان شانديزسال
 " 8613در اولين همايش ملی حفاظت محيط زيست وتوسعه پايدار روستايی  ،تهران  3 ،الی  1اسفند ماه 8613
 -81ارائه مقاله(پوستر)تحت عنوان"مخاطرات ناشی از توليد کمپست مخلوط از پسماندهاي شهري و نقش آن در آلودگی خاک"
در چهارمين همايش ملی مديريت پسماند  ،مشهد ،تاريخ8الی  6ارديبهشت ماه 8613
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 -85ارائه مقاله(پوستر)تحت عنوان" بررسی روشهاي دفع فاضالب خانگی و تاثير آن بر منابع آب آشاميدنی منطقه کوي امير
المومنين (ع) شهر مشهد  "8615-در دومين همايش و نمايشگاه تخصصی محيط زيست  ،تهران ،تاريخ 81ارديبهشت الی
يكم خرداد ماه 8613
 -83ارائه مقاله(سخنرانی)"بررسی سيستمهاي کنترل ذرات معلق در کارخانجات آسفالت مشهد و ارايه راهكارهاي مناسب"
يازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ،زاهدان3،الی  9آبانماه8613
 -83طراحی اسكرابر بهينه جهت کنترل آلودگی هواي کارخانجات آسفالت مشهد حسين عليدادي  -علی اصغر نجف پور  -جواد
علی نژاد يازدهمين همايش ملی بهداشت محيط 8613
 -81همكاردرارائه مقاله(پوستر) با عنوان " طراحی ا سكرابر بهينه جهت کنترل آلودگی هواي کارخانجات آسفالت مشهد،
يازدهمين همايش ملی بهداشت محيط ،زاهدان 3،الی  9آبانماه 8613
 -89بررسی آلودگی ميكروبی صابون مايع مصرفی در هفت بيمارستان شهر مشهد در سال  ،8613علی اصغر نجف پور -
معصومه ملک جعفريان  -سيدمحمدرضا طيبان  -نصرت اهلل ناصري ،دوازدهمين همايش ملی بهداشت محيط8611
 -61بررسی کارايی گياه عدسک آبی در ميزان جذب نيترات از محيط آبی در شرايط آزمايشگاهی ،علی اصغر نجف پور  -فرشته
قاسم زاده  -سيدمحمدرضا طيبان  -حديث يوسف زاده ،دوازدهمين همايش ملی بهداشت محيط 8611
 -68بررسی غلظت نيترات و روند تغييرات آن با ايستگاه و زمان نمونه برداري در شبكه آب شرب شهرستان شيروان يزدان
خردمند  -علی اصغر نجف پور  -محمدصديق مرتضوي همايش ملی آب پاک 8619
 -68جذب فلزات سنگين موجود در شيرابه لندفي توسط گياه ويتيوار حسين عليدادي  -علی اصغر نجف پور سيزدهمين همايش
ملی بهداشت محيط 8619
 -66بررسی کاربرد نانوجاذب ها نانوذرات و نانولوله هاي کربنی در حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتی مطالعه مروري ،مهدي
سيدي راد  -علی اصغر نجف پور  -سيدمحمدرضا طيبان  -محمدجواد کاليی ،اولين کنفرانس ملی علوم و فناوري نانو،
8619
 -61تعيين ترکيب مناسب در توليد ورمی کمپوست با استفاده از کمپوست پسماندشهري خاک اره و برگ خردشده عليرضا
صفاري  -حسين عليدادي  -علی اصغر نجف پور چهاردهمين همايش ملی بهداشت محيط 8691
 -65بررسی آلودگی ميكروبی سطوح در تماس با دست در بخشهاي کلينيكی بيمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال ،8611علی
اصغر نجف پور  -سيدمحمدرضا طيبان  -حميدرضا حسين زاده  -زهرا کمالی ،چهاردهمين همايش ملی بهداشت محيط،
8691
 -63استفاده از گياه وتيوربه جاي گياه نی در سيستم وتلند مصنوعی در تصفيه فاضالب شهري ،فاطمه برکاتی  -حسين عليدادي
علی اصغر نجف پور  -اميرحسام حسنی ،چهاردهمين همايش ملی بهداشت محيط8691 -63بررسی ميزان آلودگی خودروهاي ديزلی و بنزينی مورد استفاده در حم و نق عمومی شهر مشهد  8619سال انتشار 8698:
مح انتشار :اولين کنفرانس مديريت آلودگی هوا و صدا نويسندگان حسين عليدادي -نسرين رستمی  -علی اصغر نجف
پور  -جواد فاطمی
 -61استفاده ازگياه وتيوردرگياه پااليی سال انتشار 8698مح انتشار :اولين همايش بين المللی بحران هاي زيست محيطی ايران
و راهكارهاي بهبود آن نويسندگان :فاطمه برکاتی-محمد حسينی حسين عليدادي -علی اصغر نجف پور
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 -69بهينه سازي حذف آرسنيک از محلولهاي آبی توسط توده زيستی ساکارومايسس سرويسيه سرفص مربوط :آب و فاضالب،
سال انتشار 8698:نوع ارايه :پوستر مح انتشار :پانزدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان :علی اصغر نجف
پور  -حسين عليدادي  -عباس صادقی  -جبيب اهلل اسماعيلی
 -11بررسی غلظت آفت کش ديازينون در منابع آب آشاميدنی مناطق ييالقی شهر مشهد سرفص مربوط :آب و فاضالب سال
انتشار 8698:نوع ارايه :پوسترمح انتشار :پانزدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان :زهره مقيسه  -علی اصغر
نجف پور  -محمد هادي حسن زاده خياط  -حسين عليدادي
 -18جنبه هاي کاربردي استفاده از بيو گاز  Biogasدر مناطق روستائی ايران سال انتشار 8698:مح انتشار :اولين همايش ملی
توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست سالم نويسندگان :محمد پذيرا  -سيدکمال الدين شاهچراغی  -علی اصغر نجف پور
 -18پتانسي توليد بيو گازاز ضايعات کشاورزي در مناطق روستائی ايران سال انتشار 8698:مح انتشار :اولين همايش ملی
توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست سالم نويسندگان :محمد پذيرا  -علی اصغر نجف پور  -سيدکمال الدين شاهچراغی
 -16مديريت پسماندهاي صنعتی شهرجديدگلبهار ،علی اصغر نجف پور  -حسين عليدادي  -جواد علی نژاد ،ششمين همايش
ملی و اولين همايش بين المللی مديريت پسماند 8698
 -11کاهش آالينده هاي زيست محيطی در خروجی دودکش توربين هاي گازي و جوش آور گاليكول سرفص مربوط :کنترل
انتشار آالينده هاي زيست محيطی در صنعت سال انتشار  ،8698:مح انتشار :اولين همايش تخصصی محيط زيست،
انرژي و صنعت پاکنويسندگان :رضا جلي زاده  -علی اصغر نجف پور  -بهنام رضائی
 -15کمينه سازي عايق هاي حرارتی پلی يورتان مورد استفاده در کارخانه هاي گازوگازمايع سرفص مربوط  :مديريت پسماند
(جمع آوري ،کاهش از مبداء ،دفع ،دفن ،بازيافت ،کمپوست سال انتشار  ،8698:مح انتشار :اولين همايش تخصصی محيط
زيست ،انرژي و صنعت پاک نويسندگان :رضا جلي زاده  -علی اصغر نجف پور  -بهنام رضائی
 -13بررسی روند تغييرات شاخص استاندارد آلودگی هوا در کالنشهر تهران در طی سال هاي  8698 -8618سرفص
مربوط :آلودگی هوا سال انتشار  ،8698:مح انتشار :شانزدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان :سينا دوستی-
احمد جنيدي جعفري  -علی اصغر نجف پور
 -13بررسی عوام توليد ضايعات ساختمانی در فازهاي طراحی ،حم و نق و ذخيره سازي و فرآيند تهيه مواد اوليه از ديدگاه
مهندسين در شهر مشهد ( سال  )8698و ارائه ي راهكار جهت کاهش ضايعات سرفص مربوط :پسماند سال انتشار ،8698:
مح انتشار :شانزدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان :علی اصغر نجف پور  -فريده جمالی بهنام  -اسما
زارعی  -فاطمه جمالی بهنام
 -11مدل سازي اثرات خشكسالی بر کيفيت شيميايی آب چاه هاي روستايی منطقه کشف رود دشت مشهد  8613-19سرفص
مربوط :آب سال انتشار 8698:نوع ارايه :شفاهی مح انتشار :شانزدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان :رويا
پيروي  -حسين عليدادي  -علی اصغر نجف پور  -عباس محسنی
 -19تحلي و بررسی روند تغييرات پنج آالينده معيار آلودگی هوا ( )CO, NO2, SO2, PM10در کالنشهر تهران در طی سال
هاي  8698 -8618سرفص مربوط :آلودگی هوا سال انتشار  ،8698:مح انتشار :شانزدهمين همايش ملی بهداشت
محيط نويسندگان :سينا دوستی  -احمد جنيدي جعفري  -علی اصغر نجف پور
 -51مطالعه سينتيک و ايزوترم جذب آرسنيک سه ظرفيتی از محلولهاي آبی توسط توده زيستی مخمر نان سرفص مربوط :آب،
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سال انتشار 8698:مح انتشار :شانزدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان :بتول محب راد  -حسين عليدادي-
علی اصغر نجف پور  -محمدتقی قانعيان
 -58مطالعه اثرات آرامستان بهشت رضا(ع) مشهد بر روي کيفيت آبهاي زيرزمينی مناطق اطراف سرفص مربوط :آب سال
انتشار 8698:مح انتشار :شانزدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان :حسين عليدادي  -علی اصغر نجف پور-
محمد پذيرا  -سلمان جعفرپور
 -58بررسی کارايی نانولوله کربن چند جداره در حذف رنگ از فاضالب نساجی بافت بلوچ شهرستان ايرانشهر در سال  98سرفص
مربوط :فاضالب سال انتشار 8698:مح انتشار :شانزدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان :حسن کريميان-
حسين عليدادي  -ادريس بذرافشان  -علی اصغر نجف پور
 -56بررسی ميزان عملکرد شهروندان شهر مشهد در زمينه بازيافت پالستيک(مطالعه موردي  )PETهفتمين کنفرانس ملی روز
جهانی محيط زيست ،خرداد ماه  ،8698دانشگاه تهران
 -51بررسی ميزان آگاهي شهروندان شهر مشهد در زمينه بازيافت پالستيک(مطالعه موردي  )PETهفتمين کنفرانس ملی روز
جهانی محيط زيست ،خرداد ماه  ،8698دانشگاه تهران
 -55بررسی وضعيت کمی وکيفی منابع آب شهرستان شيروان ازسال  8611-8698سال انتشار  8696:نوع ارايه :پوستر ،مح
انتشار :اولين همايش ملی محيط زيست نويسندگان :اعظم فريدي  -مليحه رضائيان  -علی اصغر نجف پور  -سپيده بختی
 -53بررسی ميزان آگاهی ونحوه عملكرد زنان خانه دار در استفاده از ظروف پالستيكی درشهر مشهد  8698سال انتشار 8696:
نوع ارايه :پوستر ،مح انتشار :هفدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان  :علی اصغر نجف پور،الهام رحمانپور
سلمانی ،زهرا پاسبان،محبوبه گلستانی اعظم مصطفی زاده
 -53بررسی ترکيب فيزيكی و ميزان توليد زباله شهر مشهد سال انتشار  8696:نوع ارايه :پوستر ،مح انتشار :هفدهمين همايش
ملی بهداشت محيط نويسندگان  :حسين عليدادي ،علی اضغر نجف پور ،سميه اعتمادي مشهدي ،معصومه صنعتی ،مهتاب
دائمی ،محمدرضا رادنيا
 -51بررسی ارتباط بين سطح آالينده  NO2هوا و ميزان مراجعه بيماران قلبی – عروقی و تنفسی به بيارستان هاي قائم و امام
رضا مشهد طی سال هاي  13-98سال انتشار  8696:نوع ارايه :پوستر ،مح انتشار :هفدهمين همايش ملی بهداشت
محيط نويسندگان  :دکتر علی اصغر نجف پور  ،شيوا قادري فر ،الهه احمدي تيغ چی
 -59سنتز نانوکامپوزيت سيليكاتی-مغناطيسی جهت حذف آرسنيت از محلول هاي آبی سال انتشار  8696:نوع ارايه :پوستر،
مح انتشار :هفدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان  :علی اصغر نجف پور ،طاهره روحانی بسطامی ،فريده
جمالی بهنام ،مجتبی داودي ،حسين عليدادي ،حبيب اهلل اسماعيلی
 -31بررسی زمان رسيدن ورمی کمپو هاست با استفاده از شاخص هاي فيزيكی  ،شيميايی و بيولوژيكی سال انتشار  8696:نوع
ارايه :پوستر ،مح انتشار :هفدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان  :احمد حسين زاده  ،حسين عليدادي ،علی
اصغر نجف پور ،بتول محب راد ،سميه اعتمادي مشهدي
 -38حذف آرسنيت از محلول هاي آبی با کيتوزان استخراجی از ميگو سال انتشار  8696:نوع ارايه :پوستر ،مح
انتشار :هفدهمين همايش ملی بهداشت محيط نويسندگان  :علی اصغر نجف پور– حسين عليدادي -سلمان جعفرپور-
فاطمه مومنی – سيد احمد حسين زاده
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 -38ارزيابی فرايندهاي مختلف تصفيه در جوامع کوچک و اولويت بندي گزينه ها بوسيله مدل  AHPفازي (مطالعه موردي
روستاي سليمانی):سال انتشار  8696مح انتشار :اولين همايش تخصصی محيط زيست ،انرژي و صنعت پاک نويسندگان :
بتول حيدري ،دکتر محمد هادي مهدي نژاد  ،دکتر علی اصغر نجف پور ،دکتر علی ظفر زاده ،مهندس حجت اهلل الهی
 -36بررسی وضعيت طرح تفكيک وبازيافت پسماندهاي خشک خانگی درشهر مشهد ،سال انتشار ،8696:مح انتشار :دومين
همايش ملی معماري ،عمران و محيط زيست شهري ،نويسندگان :مريم طوسی نظامی  -علی اصغر نجف پور  -قاسمعلی
عمرانی زبان
 -31بررسی وضعيت طرح تفكيک و بازيافت پسماندهاي خانگی در شهر مشهد (مطالعه موردي شهرداري منطقه يک) سال
انتشار  ،8696:مح انتشار :دومين همايش ملی برنامه ريزي ،حفاظت ،حمايت از محيط زيست وتوسعه پايدار
نويسندگان :مريم طوسی نظامی  -علی اصغر نجف پور  -قاسمعلی عمرانی
طرحهای تحقيقاتي
 -8بررسی آلودگی آبهاي زيرزمينی منطقه کوي اميرالمومنين با توجه به روشهاي دفع فاضالب مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه
8616-11
 -8مديريت موادزائد جامد(زباله) درشهر جديد گلبهار،سازمان بازيافت و تبدي مواد زائد جامد8616-11
 -6بررسی اثرات زيست محيطی و بهداشتی آرامستانها مصوب شوراي پژوهشهاي کاربردي شدهرداري مشدهد 8611و شدوراي
پژوهشی دانشگاه با کد  11691درجلسه 8611/88/83
 -1انجام مطالعات و پژوهش و بررسی در خصوص پسدماندهاي ويدژه(مدواد زائدد خطرنداک)اسدتان خراسدان رضدوي مصدوب
8611/1/68اداره ک محيط زيست خراسان رضوي شوراي پژوهشی دانشگاه درجلسه  8615 /5/88با کد 15818
 -5بررسی آلودگی ميكروبی صابون مايع مصرفی در هفت بيمارستان شهرستان مشهد در سدال  13مصدوب شدوراي پژوهشدی
دانشگاه درجلسه  8613 /6/61با کد 13888
 -3بررسی عملكرد معاونت پژوهشی دانشكده علوم پيراپزشكی و بهداشت در ارائه خدمات به محققين محتدرم مصدوب شدوراي
پژوهشی دانشگاه درجلسه  13/5/81با کد 13835
 -3بررسی کارائی گياه عدسک آبی در حذف نيترات آب مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه درجلسه 13/5/83با کد 13336
 -1بررسی ميزان کارآيی توده بيولوژيكی خشک جلبک سبز  -آبی  Spirolina platensisدر حذف فلز کروم از پساب خروجی
تصفيه خانه فاضالب صنعتی چرم شهر مشهد مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه درجلسه  13/5/83با کد 13865
 -9بررسی " بررسی ميزان کارآيی توده بيولوژيكی خشک جلبک سبز  Chlamydomonas reinhardtiiدر حذف فلز کدروم
از پساب خروجی تصفيه خانه فاضالب صنعتی چرم شهر  -مشهد  -مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه درجلسه  13/1/85بدا
کد 13863
 -81بررسی ميزان کارايی توده بيولوژيكی خشک دياتومه گونه  Navicula minimaدر حذف فلدز کدروم از پسداب خروجدی
تصفيه خانه فاضالب صنعتی چرم شهر  -مشهد  -سال  8613مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه درجلسه  13/1/85بدا کدد
13861
 -88بررسی عوام توليد ضايعات ساختمانی در فازهاي طراحی ،حم و نق و ذخيره سازي و فرايند تهيه مدواد اوليده از ديددگاه
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مهندسين متخصص در مراکز نظام مهندسی(مهندسين ناظر،پيمانكار،طراح ومعمار) در شهر مشهد ( سدال  )8698و ارائده ي
راهكار جهت کاهش ضايعات ،مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه کد 981983
 -88بررسی مقايسه اي کارايی جاذب اصالح شده با سه روش متفاوت براي حذف فن از محلدول هداي آبدی ،مصدوب شدوراي
پژوهشی دانشگاه کد 961598
 -86طراحی و ساخت پايل وت تصفيه پساب جهت استفاده مجدد از آن در کشاورزي و ساير مصارف بدا اسدتفاده از روش رطوبدت
زايی  -رطوبت زدايی و مدلسازي نتايج آن در سال  8698مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه کد 981388
 -81بررسی و ارزيابی آلودگی صوتی درنقاط پر ترافيک و اماکن عمومی مشهد و ارائه راهكار به منظور کنترل آن ،مصوب شوراي
پژوهشی دانشگاه و مديريت پژوهش و توسعه شهرداري مشهد در سال 8698
 -85بررسی دانسيته امواج الكترومغناطيسی  8811-111 MHzدر مناطق پرترافيک و پرازدحدام شدهر مشدهد ،مصدوب شدوراي
پژوهشی دانشگاه و مصوب مديريت پژوهش و توسعه شهرداري مشهد در سال  ،8698کد 988189
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