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سوابق آموزشي
ردیف

عنوان

تاریخ

1

عضو هيات علمي گروه بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي گلستان

از مهر 1311

7

مدير گروه آموزشي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي گلستان

3

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار  Auto CADدر دانشكده پيراپزشكي گرگان،

 11الي11

1

تدريس هر ترم حدود  17واحد درسي رشته های بهداشت محيط ،بهداشت خانواده ،مبارزه
با بيماريها واتاق عمل

از سال 1311

3

استاد نمونه سال  ، 1311دومين هم انديشي اساتيد علوم پزشكي کشور ارديبهشت ،1311
وزارت بهداشت

1311

1

استاد مشاور دانشجويان بهداشت محيط

از سال 1311

0

راه اندازی و تجهيز آزمايشگاه شيمي دانشكده پيراپزشكي و بهداشت گلستان

1313

1
9

مدير گروه آموزشي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي گلستان
استاد نمونه  ،دانشگاه علوم پزشكي گلستان ،ارديبهشت 1393

1

 1313تا 1310

از سال 1397
1393

سوابق پژوهشي
کتاب
عنوان

ردیف

تاریخ چاپ

انتشارات

1

آزمونهای جامع بهداشت محيط ،شابک9119730301:

دانش تابان

1317

7

کتاب جامع بهداشت محيط ،شابک 901911910131 :

انديشه رفيع

1311

3

بهداشت محيط ،شابک9019110913001 :

دانش پژوهان برين

بهار 1311

1

کليات بهداشت محيط ،شابک 9019119101139 :

انديشه رفيع

1397

بهداشت محيط جلد  1و  7شابک 9011773107113

دانش پژوهان برين

1397

1

آلودگي هوا ،انتشارات شابک901-177-3171-31-1 :

خانيران

1397

0

راهنمای گندزدايي و ضدعفوني در آرايشگاه ها ،مرکز سالمت پژوهشكده محيط زيست
و محيط کار وزارت بهداشت1393 ،

1393

1

راهنمای گندزدايي سطوح مراکز تهيه و توزيع طبخ و عرضه پژوهشكده محيط زيست
مواد غذايي ،شابک 901-177-193-031-1

1393

9

تهيه راهنمای ارزيابي اثرات بهداشتي( پيوست سالمت) مربوط
به نيروگاه ها ،صنايع سنگين و صنايع نفت  ،گاز و
پتروشيمي ،مرکز سالمت و محيط کار وزارت بهداشت ،در
دست چاپ

3

17

تئوری انعقاد و لخته سازی در تصفيه آب ،شابک-1-9:
901-177-93103

خانيران

1391

11

تصفيه آب  ،شابک 901-177-0911-71-7

خانيران

1391

17

ميكروبيولوژی آب و فاضالب شابک 901-177-0911-73-3

خانيران

1391

13

کنترل بهداشت و ايمني مراکز پيش از دبستان -شابک:
9019117370737

شرکت چاپ و نشر کتاب
های درسي ايران

1393

طرح های تحقيقاتي
رديف

وضعيت

عنوان

1

بررسي توانايي ايجاد خوردگي و رسوبگذاری شبكه توزيع آب
گرگان و عوامل موثر برآن در سال 1313

7

تعيين ميزان فلوئور موجود در منابع آب شرب روستاهای
شهر گرگان در سال 1313

اتمام يافته

3

بررسي مشخصه های کيفي فاضالب مراکز آموزشي درماني
شهر گرگان در سال 1311

اتمام يافته

1

بررسي تاثير امواج اولتراسونيک بر بهبود فرايند تثبيت و
آبگيری لجن هاضم های هوازی و بــــي هوازی 1310 ،

اتمام يافته

3

بررسي آلودگي ناشي از استافيلوکوکوس اورئوس در بسـتني
ها و آب ميوه هـای دسـت سـاز در شـهر گرگـان در سـال
1397

اتمام يافته

1

بررسي آگاهي  ،نگرش و عملكرد متصـديان آرايشـگا ههـای
2

اتمام يافته

اتمام يافته

زنانه شهر گرگان نسبت بـه بيمـاری هـای عفـوني  ،کنتـرل
عفونت و گندزدايي در سال 1393
0

ارزيابي کيفيت شيميايي انواع آب های بطـری شـده اسـتان
گلستان در سال 1393

در حال اجرا

1

بررسي حذف نيتروژن و فسفر و کدورت از شيرابه زبالـه بـه
وسيله الكتروکواگوالسيون

در حال اجرا

مقاالت اراه شده در هاای
رديف

ها
زمان و مكان ارائه

عنوان

1

ازناسيون آب آشاميدني ،گندزدايي و شكل گيری توليدات جانبي
ناشي از آن در صورت وجود يونهای برميد  ،يديد و کلريد

هفتمين همايش ملي بهداشت محيط71 ،
الي 71شهريور  -13شهرکرد.

7

کارايي ازناسيون در حذف کل کربن آلي و کليفرمهای مدفوعي
در تصفيه خانه آب اصفهان

نهمين همايش ملي بهداشت محيط11 ،الي
 11آبان ماه ،اصفهان.

3

تعيين اليه بندی حرارتي و کالس کيفي سد حنا در سال 1313

نهمين همايش ملي بهداشت محيط11 ،الي
 11آبان ماه ،اصفهان.

1

بررسي علل حوادث شبكه آب شرب شهر گرگان در سال -11
13

دهمين همايش ملي بهداشت محيط 1 ،الي
17آبان ماه  ،همدان

3

تعيين ميزان فلوئور موجود در منابع آب شرب روستاهای شهر
گرگان در سال 13

دهمين همايش ملي بهداشت محيط 1 ،الي
17آبان ماه  ،همدان

1

تعيين توانايي ايجاد خوردگي و رسوبگذاری شبكه توزيع آب
گرگان و عوامل موثر برآن

دومين همايش ملي آب و فاضالب"  ،مهر
 ، 1310تهران

0

بررسي آگاهي  ،نگرش و عملكرد نانوايان شهر گرگان درباره
استفاده از جوش شيرين در نان در سال 13

يازدهمين همايش ملي بهداشت محيط ،آبان
ماه ، 1310زاهدان

1

بررسي مشخصات کيفي فاضالب مراکز اموزشي درماني گرگان

دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط  ،آبان
 ، 1311تهران ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي.

9

پرکلرات به عنوان يک االينده زيست محيطي در آب و مواد
غذايي و اثرات بهداشتي و زيست محيطي آن

دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط  ،آبان
 ، 1311تهران ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي

17

بررسي مديريت پسماندهای بيمارستاني در بيمارستانهای شهر
خرم آباد

دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط  ،آبان
 ، 1311تهران ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي

11

خطرات بهداشتي و زيست محيطي ناشي از ذرات نانو و ارزيابي
ريسک آنها"،

اولين همايش ملي دانشجويي مديريت و
فناوری های نوين در علوم بهداشتي  ،سالمت و
محيط زيست ،1319 ،تهران ،دانشگاه علوم
پزشكي تهران

17

ابررسي آالينده های هوا ناشي از خودروهای بنزيني و ديزلي در
شهر گرگان

چهاردهمين همايش ملي بهداشت محيط  ،آبان
 ، 1397يزد ،دانشگاه علوم پزشكي يزد.

13

مقايسه بهبود فرايند تثبيت و آبگيری لجن هاضم های هوازی و

پانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط ،

3

بي هوازی توسط امواج اولتراسونيک،

گيالن 9-11 ،آبان ماه 1391

11

حذف آفت کش ماالتيون از آب با فرايند نانو ذرات اکسيد روی و
فرابنفش

اولين کنفرانس ملي فناوری نانو از تئوری تا
کاربرد ،خرداد ماه  ، 1397اصفهان.

13

بررسي پتانسيل فناوری های تلفيقي اکسيداسيون شيميايي و
بيولوژيكي در حذف پر کلرو اتيلن،

شانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط،

16

بررسي ميزان سميت پرکلرواتيلن و محصوالت مياني پس از
اکسيداسيون پيشرفته توسط زيست آزموني توسط دافنيا مگنا ،

تبريز  ،نهم لغايت يازدهم مهر 1397
شانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط،
تبريز  ،نهم لغايت يازدهم مهر .1397

10

31th
Conference of the Assessment of Fluoride Level in Drinking
International Society for Fluoride Water Resources of Babol Rural Regions,
Research, Advances in Fluoride
Research, October 18-21, 2013,
Tehran, Iran.
بررسي ميزان آلودگي ميكروبي بستني های سنتي عرضه شده اولين همايش ملي بهداشت محيط ،سالمت و
محيط زيست پايدار  77 ،شهريور ،1393
در استان گلستان در فصول مختلف سال 97
همدان

19

بررسي وضعيت کنترل عفونت و گندزداهای مورد استفاده در
آرايشگاه ها و سالن های زيبايي شهر گرگان

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط-77 ،
 11ديماه  ،1393بوشهر

77

بررسي تغييرات سميت  ،معدني سازی و تصصفيه پذيری پساب
حاوی فنل در فرايند تلفيقي ازناسيون کاتاليزوری  /راکتور
بيولوژيكي SBR

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط-77 ،
 11ديماه  ،1393بوشهر

71

بررسي تصفيه  7و  1دی نيتروفنل توسط روش نوين ازناسيون
کاتاليزوری با کاتاليست نانوکامپوزيتي سوپرپارامگنتي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط-77 ،
 11ديماه  ،1393بوشهر

77

بررسي ميزان آلودگي ميكروبي شيريني های تر و خشک
عرضه شده در استان گلستان در فصول مختلف سال 97

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط-77 ،
 11ديماه  ،1393بوشهر

73

غلظت باالی سلنيم در برنج کشت شده در منطقه پرخطر
سرطان مری،

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط-77 ،
 11ديماه  ،1393بوشهر

71

بررسي ميزان آلودگي باکتری های گرم مثبت در بستني و
آب ميوه های دست ساز و سنتي در شهر گرگان

هيجدهمين همايش ملي بهداشت محيط ،آذر
 ،1391شيراز

81

مقاالت فارسي چاپ شده
ردیف

مجل

عنوان
مقاله بررسي کارايي ازناسيون در حذف کل کربن آلي و
کليفرمهای مدفوعي در تصفيه خانه آب اصفهان  ،نويسنده
دوم

1

7

مجله علمي پژوهشي آب و فاضالب ،دوره  11شماره (7پياپي شماره ،)31
صفحه 13-11

مقاله کيفيت زندگي مرتبط با سالمت دانشجويان دانشگاه مجله علمي دانشكده پرستاری و مامايي بويه
گرگان ،دوره سوم شماره دوم  ،پاييز و زمستان
علوم پزشكي گرگان ،نويسنده سوم
 ،1313صفحات  11تا 77
4

3

مقاله کيفيت تاثير آموزش بر ميزان آگاهي  ،نگرش رابطين مجله علمي دانشكده پرستاری مامايي بويه گرگان
زن مراکز بهداشتي درماني شهر گرگان در باره يائسگي در  ،دوره چهارم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1311
صفحات  70تا 37
سال  ،1313نويسنده سوم

1

مقاله تعيين ميزان فلوئور موجود در منابع آب شرب مجله علوم آزمايشگاهي ،دوره اول (شماره )7پاييز
روستاهای شهر گرگان در سال  ، 1313نويسنده دوم و و زمستان  -1311صفحه 11 :تا 19
مسئول

3

مقاله آگاهي و نگرش دانشجويان در باره اکستازی در گرگان ،مجله دانشگاه علوم پزشكي گلستان،زمستان
 ،1310دوره ،17شماره  ،1صفحه 17 :تا 13
نويسنده دوم و مسئول

1

مقاله دانش ،نگرش و عملكرد نانوايان درباره استفاده
از جوش شيرين در نان

فصلنامه پايش -سال يازدهم  ،شماره دوم  ،بهار
 ،1391صفحه709-731 :

0

مقاله مقايسه بهبود فرايند تثبيت و آبگيری لجن هاضم های مجله سالمت و محيط  ،دوره  ، 3شماره  ، 1بهار
 -1391صفحه01 :تا .11
هوازی و بي هوازی توسط امواج اولتراسونيک  ،نويسنده دوم

1

مقاله بررسي تاثير امواج اولتراسونيک بر بهبود فرايند تثبيت و محيط شناسي ،سال سي و هشتم ،شمارة ،17
تابستان  - 91صفحه.19-91 :
آبگيری لجن هاضم های بــــي هوازی  ،نويسنده دوم

9

مقاله تجزيه پرکلرواتيلن توسط اکسيداسيون شيميايي و مجله علوم آزمايشگاهي -دوره هشتم ،شماره ، 7
تعيين محصوالت مياني توسط کروماتوگرافي گازی  ،تابستان  ،93صفحه .11-19:
اسپكترومتری جرمي -نويسنده اول و مسئول

بررسي ميزان سميت پرکلرواتيلن و محصوالت مياني حاصل از مجله سالمت و محيط ،دور هفتم ،شماره دوم،
 17اکسيداسيون پيشرفته به روش زيست آزموني توسط دافنيا تابستان  ،1393صفحه .739-711
مگنا ،نويسنده اول و مسئول
بررسي وضعيت کنترل عفونت و گندزداهای مورد استفاده در مجله سالمت و محيط ،دور هفتم ،شماره ،0
 11آرايشگاهها و سالنهای زيبايي شهر گرگان ،نويسنده اول و زمستان  ،1393صفحات 170-131
مسئول
فراواني استافيلوکوکوس اورئوس در بستني و آب ميوه های مجله علوم آزمايشگاهي -دوره نهم ،شماره ، 7
17
دست ساز و سنتي ،نويسنده اول و مسئول
تابستان ،91صفحات 91-93
بررسي تاثير مداخله از دو روش آموزش چهره به چهره و مجله سالمت و محيط ،دوره هشتم ،شماره سوم،
 13پمفلت آموزشي بر تفكيک  ،جداسازی و بازيافت پسماند در پاييز  ،1391صفحات 703-711
شهر کالله ،نويسنده مسئول
بررسي کيفيت ميكروبي بستني و آب ميوه های دست ساز و فصلنامه بهداشت در عرصه ،دانشگاه علوم پزشكي
 11سنتي شهر گرگان و ارتباط آن با شرايط بهداشتي کارگران و شهيد بهشتي ،دانشكده بهداشت ،دوره  ،7شماره
 ،1زمستان  ،1393صفحات  33تا .13
محيط ،نويسنده مسئول
مقايسه شاخص های ميكروبي رايج درآب جكوزی واستخرهای مجله علوم آزمايشگاهي -دوره نهم ،شماره ، 3
تابستان ،91صفحات 31-11
 13سرپوشيده استان گلستان
تعيين وضعيت کيفيت آب رودخانه زرين گل استان گلستان با فصلنامه بهداشت در عرصه ،دانشگاه علوم پزشكي
 11کاربرد شاخص کيفي آب ( ) NSFWQIو شاخص کيفيت شهيد بهشتي ،دانشكده بهداشت ،دوره  ،3شماره
 ،3پاييز ،1391صفحات  70تا 33
آب های سطحي ايران ( ،) IRWQISCنويسنده مسئول
 10بررسي اثر زه آبهای کشاورزی بر کيفيت آب رودخانه زرين گل فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش در بهداشت
5

100-113  صفحات،)3(1 ،1391  پاييز،محيط

 نويسنده مسئول،استان گلستان توسط شاخص کيفي آب
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