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 اجراییو آموزشی پژوهشی،   سوابق

  :اطالعات شخصی
 نام و نام خانوادگی: عبداله درگاهی اودلو

  عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل : اشتغالوضعيت 

       09141597607شماره تماس:         

                                         22/11/1363    تاریخ تولد:

 yahoo.com29a.dargahi@        آدرس پست الکترونیکی:

 سوابق تحصیلی

 الف ( تحصیالت عالیه

 سوابق تحصیلی

  اخذ مدرکسال  محل تحصیل دانشگاه تخصص رشته تحصیلی و درجه تحصیلی

 1384بهمن  اردبیلعلوم پزشکی  بهداشت محیط کاردانی

 1386بهمن  گیالنعلوم پزشکی  بهداشت محیط کارشناسی

 1389آبان  کرمانشاهعلوم پزشکی  مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد

 1398 تیر علوم پزشکی همدان مهندسی بهداشت محیط (Ph.Dدکترای تخصصی ) 

 

 ب(پایان نامه های دوران تحصیل

 و مشاوران نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

بررسی اثر فنل با غلظت های مختلف بر کارآئی برکه تثبیت بی هوازی (  1

 در تصفیه فاضالب پاالیشگاه نفت کرمانشاه

راکتور بیوفیلم مطالعه کارایی فرایند تلفیقی الکتروشیمیایی سه بعدی و ( 2

دی کلروفنوکسی استیک  -4، 2در حذف علف کش  (MBBRبستر متحرک )

 اسید از محلول های آبی

 

 کارشناسی ارشد

 
 

دکترای 

 تخصصی

  (استاد راهنما)دکتر علی الماسی

 دکتر مقداد پیرصاحب
 

 راهنما(استاد سمرقندی) دکتر محمدرضا

 دکتر داوود نعمت الهی

 دکتر رضا شکوهی

 دکتر قربان عسگری

  

 

mailto:a.dargahi29@yahoo.com
http://www.nedaavaran.com/mbbr.aspx
http://www.nedaavaran.com/mbbr.aspx
http://www.nedaavaran.com/mbbr.aspx
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 افتخارات

  تخصصی در مقطع دکتری 1396-97احراز نخبگی از بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 

  تخصصی در مقطع دکتری 1397-98احراز نخبگی از بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 

  1398از بنیاد ملی نخبگان در سال  دکتر چمران دیشه زهیجا یپسا دکتر یدوره ا نهیکمک هزاحراز 

  1398بنیاد ملی نخبگان در سال  شناسایی دانش آموختگان برتردر جایزه  برتر هدانش آموختاحراز 

  1399بنیاد ملی نخبگان در سال  شناسایی شهید تهرانی مقدمدر جایزه  برتر هدانش آموختاحراز 

  پژوهشگر برتر از طرف وزارت بهداشت و عضو مرکز رشد استعداد درخشان حائز رتبه استعداد درخشان

 مقطع دکتری تخصصیدر همدان  یدانشگاه علوم پزشک

 نوزدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در بین در  رتبه اول پژوهشگری

 .1397. سال مقاطع تحصیالت تکمیلی

 مقاطع بیستمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در بین در  رتبه اول پژوهشگری

 .1398. سال تحصیالت تکمیلی

  1393دریافت دیپلم افتخار بخاطر کتاب برتر سال در ایران در سال 

  14۰۰انتخاب کتاب برتر در دومین جشنواره بین المللی خیام در سال 

 14۰۰ه بین المللی خیام در سال انتخاب پایان نامه برتر در دومین جشنوار 

  14۰۰انتخاب رتبه اول پایان نامه برتر در سیزدهمین جشنواره کشوری بهداشت محیط ایران در سال 
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 موقعیت های شغلی و حرفه ای

 سابقه ارائه خدمات آموزشی  

 سال تحصيلی دانشگاه رشته تحصيلی ميزان واحد نام درس

 عملی تئوری

 91-92نيمسال اول  واحد سماء پارس آباد گروه معماری - 2 ایمنی و بهداشت

 91-92نيمسال دوم  دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 92-93نيمسال اول  دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 92-93نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال عمومیبهداشت  - 1 )زباله و فاضالب(2بهداشت محيط 

 92-93نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط 1 1 ميکروبيولوژی محيط 

 
 92-93نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط 1 1 شيمی محيط

 
 92-93نيمسال اول  پزشکی خلخالدانشکده علوم  بهداشت محيط - 2 کلبات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 
مدیریت بهداشت محيط در شرایط 

 اضطراری

 92-93نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 1

 
 قوانين و مقررات محيط زیست

 

 

 

 

 92-93نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 1

 
 2 مدیریت کيفيت آب

 

- 

 

 92-93نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط

 ایمنی و بهداشت 

 

 92-93نيمسال اول  واحد سماء پارس آباد گروه معماری  - 2

 

 
 92-93نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط 1 1 در بهداشت محيط کامپيوتر و کاربرد آن

 92-93نيمسال دوم   علوم پزشکی خلخالدانشکده  بهداشت محيط 1 1 ميکروبيولوژی محيط 

 92-93نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط 1 1 شيمی محيط 

 92-93نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط 1 2 مواد زائد صنعتی و شهری 

 92-93دوم  نيمسال  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 1 گندزداهای محيط 

 92-93نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 2 هيدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمينی 

 92-93نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 1 بهداشت مسکن و اماکن عمومی 

 92-93نيمسال دوم   پزشکی خلخالدانشکده علوم  بهداشت محيط - 2 فرآیندها و عمليات در بهداشت محيط 

 92-93نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت عمومی - 1 )آب( 1بهداشت محيط 

 92-93نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت عمومی - 1 )موادغذایی،مسکن و...(3بهداشت محيط  

 بهداشت حرفه ای  

 

 92-93نيمسال دوم   پزشکی خلخالدانشکده علوم  بهداشت عمومی - 2

 92-93نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 2 زبان تخصصی بهداشت محيط 

 92-93نيمسال دوم  دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 4 - در مدارسمحيط آموزش عملی بهداشت 

 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 2 کلبات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 2 مدیریت کيفيت آب 

 

- 

 

 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط

 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط 1 2 مواد زائد صنعتی و شهری

 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 2 هيدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمينی
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 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت عمومی - 1 )آب( 1بهداشت محيط

 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت عمومی - 1 )زباله و فاضالب(2بهداشت محيط 

 93-94نيمسال اول  خلخال دانشکده علوم پزشکی بهداشت محيط 1 2 آلودگی هوا

 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 2 تصفيه فاضالب

 تصفيه آب

 

 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 2

 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط 1 1 بهداشت مواد غذایی

 93-94نيمسال اول  دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت عمومی 1 1 مبارزه با ناقلينحشره شناسی و 

 93-94نيمسال اول  دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 4 - در مدارس محيط آموزش عملی بهداشت

 93-94نيمسال اول  دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 93-94نيمسال دوم  دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 4 - در مدارسمحيط آموزش عملی بهداشت 

 94تابستان  دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 94-95نيمسال اول  دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 94-95نيمسال اول   دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 4 - در مدارسمحيط آموزش عملی بهداشت 

 94-95نيمسال دوم  دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 94-95نيمسال دوم   دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 4 - در مدارسمحيط آموزش عملی بهداشت 

 94-95نيمسال دوم   دانشگاه علوم پزشکی همدان بهداشت محيط - 1 گندزداهای محيط

 94-95نيمسال دوم   دانشگاه علوم پزشکی همدان بهداشت عمومی - 1 3بهداشت محيط 

 94-95نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط 1 1 انتقال و توزیع آب

 94-95نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط 2 - تأسيسات آب و فاضالببهره برداری از 

 94-95نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت عمومی - 1 2بهداشت محيط 

 94-95نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 2 مدیریت کيفيت آب

 94-95نيمسال دوم   دانشکده علوم پزشکی خلخال بهداشت محيط - 1 قوانين و مقررات محيط زیست

 95-96نيمسال اول   دانشگاه علوم پزشکی همدان بهداشت عمومی - 1 3بهداشت محيط 

 95-96نيمسال دوم   دانشگاه علوم پزشکی همدان بهداشت محيط - 1 گندزداهای محيط

 95-96نيمسال دوم   دانشگاه آزاد پارس آباد مدارسبهداشت  4 - آموزش عملی بهداشت محيط در مدارس

 95-96نيمسال دوم   دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 96-97نيمسال اول   دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 4 - آموزش عملی بهداشت محيط در مدارس

 96-97نيمسال اول   دانشگاه آزاد پارس آباد مدارسبهداشت  1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 96-97نيمسال دوم   دانشگاه علوم پزشکی همدان بهداشت محيط - 1 گندزداهای محيط

 96-97نيمسال دوم   دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 96-97نيمسال دوم   دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 4 - آموزش عملی بهداشت محيط در مدارس

 97-98نيمسال اول   دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 97-98نيمسال دوم   دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 4 - آموزش عملی بهداشت محيط در مدارس

 97-98نيمسال دوم   دانشگاه آزاد پارس آباد بهداشت مدارس 1 2 بهداشت محيط و حرفه ای

 99-00نيمسال اول   دانشکده بهداشت اردبيل بهداشت محيط - 2 خاک کيمکان

 99-00نيمسال اول   دانشکده بهداشت اردبيل بهداشت محيط 2 -   یو نقشه بردار ینقشه کش

 99-00نيمسال دوم   اردبيلدانشکده بهداشت  بهداشت محيط - 2 مدلسازی در بهداشت محيط باآشنایی 

 00-01نيمسال اول   دانشکده بهداشت اردبيل بهداشت محيط 2 -   یو نقشه بردار ینقشه کش
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 و اتمام یافته  تحقیقاتی تصویب شده پروژه های

  شده در  بی)تصو نفت کرمانشاه شگاهیفاضالب پاال هیدر تصف یهواز یب تیبرکه تثب یمختلف بر کارآئ یاثر فنل با غلظت ها یبررس

 89027( کد طرح: و پاالیشگاه نفت  پتروشیمی کرمانشاه نفت کرمانشاه شگاهیپاال

  شده در  بینفت کرمانشاه)تصو شگاهیفاضالب پاال هیدر تصف یاریاخت تیبرکه تثب یمختلف بر کارآئ یاثر فنل با غلظت ها یبررس

 89028( کد طرح: اهو پاالیشگاه نفت  پتروشیمی کرمانش نفت کرمانشاه شگاهیپاال

  یشده در معاونت پژوهش بی)تصو1389-90شهرستان کرمانشاه در سال جاتیجات و سبز یفیبررسی میزان نیتریت و نیترات در ص 

 89076کرمانشاه( کد طرح:  یدانشگاه علوم پزشک

 یمارستانیو فسفر از فاضالب ب تروژنین ،یآل باتیمتناوب در حذف ترک کلیگسترده با س یلجن فعال هواده ستمیس ییکارا یبررس-

 90038کرمانشاه( کد طرح:  یدانشگاه علوم پزشک یشده در معاونت پژوهش بیامام رضا)ع()تصو مارستانیفاضالب ب یمطالعه مورد

 قاتیشده در معاونت تحق بیاز منابع آب خام)تصو یکروبیم یحذف آلودگ یبرا یخانگ اسیتحت فشار اصالح شده در مق یصاف یکارآئ 

 89218کرمانشاه( کد طرح:  یدانشگاه علوم پزشک یفناور و

  شده در معاونت  بیبررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی )تصو

 93292کرمانشاه( کد طرح:  یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیتحق

  یدر دانشگاه علوم پزشک یشغل ندهیو آ یلینسبت به رشته تحص یو حرفه ا طیرشته بهداشت مح انینگرش دانشجو یبررس 

 (لیاردب یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق تهیشده در کم بی)تصولیاردب

  یبیبا روش ترک یواردات یداخل کشور و برنج ها دیتول یدر برنج ها فوسیریو کلروپا نونیازیمانده سموم د یباق زانیم یابیارز 

شده در  بی. تصو1393(( در سالHPLCمایع پخشی بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال -و میکرواستخراج مایع کیاولتراسون

 اهکرمانش یدانشگاه علوم پزشک

  ییدانشجو قاتیتحق تهیشده در کم بی)تصو1393-94مدارس شهر خلخال در سال تحصیلی  یمنیو ا طیبهداشت مح تیوضع یبررس 

 (لیاردب یدانشگاه علوم پزشک

   .بررسی مقادیر غلظت آنتی بیوتیکهای متداول در فاضالب شهری همدان و ارزیابی کارایی تصفیه خانه فاضالب این شهر در حذف آنها

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو

 ، کلرپیریفوس و ماالتیون در منابع آب شرب شهری استان کرمانشاه با روش بررسی میزان سموم آفت کش دیازینون مایع، پرمترین

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو  1394استخراج با فاز جامد بوسیله کروماتوگرافی در سال 

 دانشگاه علوم  قاتیمعاونت تحق شده در بیبررسی مقادیر غلظت آنتی بیوتیک های متداول در فاضالب بیمارستانی شهر همدان. تصو

 همدان یپزشک

 یها طیاز مح نیلیس یدر حذف آموکس دهیبا رشد چسب یهواز یکیولوژیو ب یائیمیش -یکیزیف ی افتهیادغام  ستمیس یکارائ یبررس 

 کرمانشاه یشده در دانشگاه علوم پزشک بی. تصویآب

 شده  بیجذب. تصو کینتیو س زوترمیبه کمک برگ درخت نخل : مطالعه ا یتوسط جذب سطح یآب یاز محلول ها وهیحذف ج یابیارز

 کرمانشاه یدر دانشگاه علوم پزشک
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  بررسی کارایی سیستم های طبیعی تصفیه فاضالب)سیستم های نیزار مصنوعی و برکه تثبیت( و سیستم های لجن فعال)لجن فعال

 یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیکرمانشاه. تصومتعارف و هوادهی گسترده( جهت تصفیه فاضالب شهری استان 

 همدان

  .بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی و سودوموناس آئروجینوزا به آنتی بیوتیک های متداول در فاضالب بیمارستانی شهر همدان

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو

 شده در معاونت  بیکی اشرشیاکلی به آنتی بیوتیک های متداول در تصفیه خانه فاضالب شهرهمدان. تصوبررسی مقاومت آنتی بیوتی

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق

 دانشگاه  قاتیشده در معاونت تحق بی. تصو1394-95مدارس شهر آبادان در سال تحصیلی  یمنیو ا طیبهداشت مح تیوضع یبررس

 آبادان یعلوم پزشک

 ارایی فرایند تلفیقیبررسی ک US/S2O8-2 در حذف رنگ های ائوزینY و اریتروزین B شده در معاونت  بیتصو. از محیط های آبی

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق

 رنگ های حذفساخته شده از هسته انبه در  کربن فعال یشده بر رو  نشانده اکسید روینانو ذرات  یستیفتوکاتال ندیفرا ییکارا یبررس 

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو از محلول های آبی. 113و اسید بلو   1اسید بلک 

 بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان  آزمایشگاه ادرار کشت نمونه در بیوتیکی مقاومت آنتی و ادراری عفونت عامل هایارگانیسم بررسی

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. 95-96در سال 

 مطالعه کارایی فرایند تلفیقی الکتروشیمیایی سه بعدی و راکتور بیوفیلم بستر متحرک (MBBR)  دی  -4، 2در حذف علف کش

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی

 /گرافیت(مطالعه کارایی فرایند الکتروشیمیایی دو بعدی و سه بعدی با الکترود گرافیت پوشش داده شده با دی اکسید سرب-PbO2β )

. با طرح آماری مرکب مرکزیبا بهینه سازی آزمایشات  از محلول های آبی A( و بیس فنل DCP-2,4دی کلروفنل ) -4-2جهت حذف 

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو

 بررسی حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول توسط فرآیند شبه فنتون در حضور امواج فرابنفش با استفاده از نانوذرات Fe3O4  پوشش داده

 همدان یم پزشکدانشگاه علو قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. شده بر روی کربن فعال

 شده در معاونت  بیتصو. خانه فاضالب شهرهمدان هیمتداول در تصف یها کیوتیب یسودوموناس به آنت یکیوتیب یمقاومت آنت یبررس

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق

 بررسی کارائی فرایند PS/NiO و H2O2/NiO های آبی: طرح در حذف آنتی بیوتیک سفالکسین در حضور امواج فراصوت در محلول

 همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. آزمایش به روش تاگوچی
  بررسی کارایی فرایند الکتروشیمیایی در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از الکترودهای آند گرافیت و گرافیت/دی

دانشگاه علوم  قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. آماری مرکب مرکزی بهینه سازی آزمایشات با طرح )/2PbO-βG :(اکسید سرب

 همدان یپزشک
 شده در  بیتصو. نونیازیآفت کش د یحاو کینتتیفاضالب س هیبستر متحرک در تصف یلمیوفیب یکیولوژیب ستمیس ییکارا یبررس

 کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک قاتیمعاونت تحق

http://res.umsha.ac.ir/_Pages/Research.aspx?ID=12030&Project=1
http://res.umsha.ac.ir/_Pages/Research.aspx?ID=12030&Project=1
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 یرهایدر انواع مختلف خم یکروبیم یآلودگ زانیم یبررس نیو همچن نیو سرب به عنوان فلزات سنگ ومیکادم ک،یغلظت آرسن یبررس 

 کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. کودکان یباز

 مواجهه نوزدان در  یابیمادران شهر خلخال و ارز ری( در شکیمس و آرسن ،یرو وه،یج وم،ی)سرب، کادم نیغلظت فلزت سنگ یبررس

 ی خلخال.ه علوم پزشککددانش پژوهشیشده در معاونت  بیتصو. مادران ریبا ش هیتغذ قیاز طر نیمعرض فلزات سنگ
  مطالعه کارائی فرایند فوتوکاتالیستی°Fe/-2

8O2S و °Fe/2O2H های محیط از 14 رد اسید رنگ حذف در بنفش ماوراء اشعه حضور در 

  .همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصوآبی. 

 بررسی مقایسه ای کارایی پودر آلوئه ورای اصالح شده با اسید سولفوریک در حذف پنتاکلروفنل و بیس فنلA بیتصو. از محلول های آبی 

  .همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق
 بیتصوی. آب یها طیاز مح کیومیه دیآهن در حذف اس یبا الکترودها یکیمونوسولفات فعال شده به روش الکتر یپِراکس ییکارا یبررس 

  .همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق

 گرافیت) بعدی و سه بعدی با الکترود گرافیت پوشش داده شده بادی اکسید سرب مطالعه کارایی فرآیند الکتروشیمیایی دو/ PbO2-

β) همدان یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. جهت حذف دیازینون از محلول های آبی.  
 روسیو ییشناسا   (SARS-CoV-2 (Covid-19 شده در معاونت  بیتصو. لیاردب ی: فاضالب شهریمطالعه مورد -یدر فاضالب شهر

  .(INSFو صندول حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ) اردبیل یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق

 روسیو ییبه منظور شناسا مارستانیداخل ساختمان ب یهوا یروسیو تیفیک یبررس   SARS-CoV-2 (Covid-19) .شده در  بیتصو

  .(INSFو صندول حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ) اردبیل یدانشگاه علوم پزشک قاتیمعاونت تحق

 بیتصوامام خمینی.  بیمارستان کرونای بخش در درمان و بهداشت کادر ی شده استفاده های ماسک سطوح در 19 کوید ویروس بررسی 

  اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق

 روسیحضور و یبررس (SARS-CoV-2 (Covid-19 یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو . لیدر منابع آب استان اردب 

 )تحت حمایت مدیریت منابع آب ایران، وزارت نیرو( اردبیل.

 یطیمح ستیو ز یسالمت انسان سکیر یابیو ارز لیاستان اردب ینیرزمیو ز یسطح یسموم ارگانوفسفره در منابع آب ها یایبقا یبررس 

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. 1399از آنها در سال  یناش

  دیاکس یپوشش داده شده با د تیبا الکترود گراف یو سه بعد یدو بعد ییایمیالکتروش ندیفرا ییمطالعه کارا (سربG/β-PbO2 جهت )

شده در  بیتصو. با بهینه سازی آزمایشات با طرح آماری مرکب مرکزی یآب ی( از محلول هاDNT-2،4) تروتولوئنین ید -4،2 هیتجز

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیمعاونت تحق

 زوریسنتز و کاربرد نانوکاتال Fe/SBA-15 تیبا آند گراف یسه بعد ییایمیو سونوالکتروش ییایمیالکتروش یندهایبعنوان بعد سوم در فرا 

شده  بیتصو. (DNP-2،4فنل ) تروین ید -4،2 یحاو یفاضالب ها هی( جهت تصفG/β-PbO2سرب) دیاکس یپوشش داده شده با د

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیدر معاونت تحق

 روسیو ییشناسا COVID-19  اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. لیسوخت شهر اردب یها گاهیدر نازل جا 
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 مولد  روسیو یبررسCOVID-19 شده در معاونت  بیتصو. 1399در سال  لیاستان اردب یشهرها یفاضالب شهر یدر شبکه جمع آور

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق

 یماریاز ب یریشگیپ نهیدر زم لیاردب یدانشگاه علوم پزشک انیو رفتار سالمت دانشجو یآگاه زانیم یبررس covid19 .شده در  بیتصو

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحقمعاونت 

 یکادر بهداشت و درمان در بخش کرونا یاستفاده شده  یاز سطوح ماسک ها یبا نمونه بردار 19 دیکو روسیهوابرد بودن و یبررس 

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو.  ینیامام خم مارستانیب

 19 روسیوجود و یبررس COVID شده  بیتصو. (لیاردب یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک کینی: کلی)مطالعه موردیطیدر سطوح مح

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیدر معاونت تحق

 دانشگاه علوم  قاتیشده در معاونت تحق بیتصو.  لیاردب ینیامام خم مارستانیپرسنل کادر درمان ب نیابتال به کرونا در ب سکیر یبررس

 اردبیل. یپزشک

 لی)ره( اردب ینیامام خم مارستانیدر ب ی: افراد بستریمطالعه مورد -و شغل آنها 19 دیکو یماریافراد مبتال به ب نیارتباط ب یبررس .

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو

 شده در  بیتصو. لی( در استان اردب19دی)کو روسیکرونا و یماریمرتبط با ب یبهداشت یدستورالعمل ها تیعوامل موثر بر رعا یبررس

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیمعاونت تحق

 زوریسنتز و کاربرد نانوکاتال Fe/SBA-15 دیاکس یپوشش داده شده با د تیبا آند گراف یسه بعد ییایمیالکتروش ندیبعنوان بعد سوم فرا 

دانشگاه  قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. (DNP-2،4فنل ) تروین ید -4،2 یحاو یفاضالب ها هی( جهت تصفG/β-PbO2سرب)

 اردبیل. یعلوم پزشک

 کیوتیب یو الکتروفنتون( در حذف آنت ونیالکتروکواگوالس ندیفرا ،ییایمیالکتروش ونیداسی)اکس ییایمیالکتروش یروش ها ییکارا 

 .هاسمیکروارگانیتوسط م یپساب خروج  تیسم یابیو ارز یمحصوالت جانب نییواکنش، تع ریمس نیی: تعیآب یاز محلول ها نیکلیتتراسا

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو

 زوریبا نانوکاتال یسونوالکتروفنتون سه بعد ندیفرا ییمطالعه کارا PAC/Fe3O4   با آندSS316/ β- PbO2 4و2در حذف علف کش- 

 قاتیشده در معاونت تحق بیتصو ی.با طرح مرکب مرکز شاتیآزما یساز نهبهی– یآب یاز محلول ها دیاس کیاست یکلروفنوکس ید

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک

 دیاکس یپوشش داده شده با د تیبا الکترود گراف یو سه بعد یدو بعد ییایمیالکتروش ندیفرا ییمطالعه کارا (سربG/β-PbO2 جهت )

شده در معاونت  بیتصو. با بهینه سازی آزمایشات با طرح آماری مرکب مرکزی یآب یاز محلول ها( DNT) تروتولوئنین ید هیتجز

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق

 الکتروفنتون و سونوالکتروفنتون با آند  ندیفرا ییکارا یبررسSS316/ β- PbO2 شده در  بیتصوی. آب یاز محلولها نونیازیدر حذف د

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیمعاونت تحق

 دانشگاه  قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. شهر نیشهرستان مشگ یدنیآب آشام عیشبکه توز یو رسوب گذار یخورندگ لیپتانس یابیارز

 اردبیل. یعلوم پزشک
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 از  نیکلیتتراسا یاکس کیوتیب یضد زنگ در حذف آنت لیاست یو الکتروفنتون با الکترودها ییایمیالکتروش یندهایفرا ییکارا سهیمقا

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بی. تصویآب یمحلول ها

 دانشگاه علوم  قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. لیاردب ینیامام خم مارستانیپرسنل کادر درمان ب نیابتال به کرونا در ب سکیر یبررس

 اردبیل. یپزشک

 یجفت شده القائ یپالسما یجرم یبا استفاده از اسپکترومتر لیمادران شهر اردب ریدر ش نیسنگ یغلظت عناصر فلز زیو آنال یبررس 

(ICP-MSتصو   )اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بی 

 توسط روش سطح پاسخ با  یآب یادر حذف فورفورال از محلول ه تیبا آند گراف یسه بعد ییایمیالکتروش ندیفرآ ندیفرآ  یساز نهیبه

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو یمرکب مرکز شیطرح آزما

 اردبیل. یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو ریواگ یها یماریاز انتقال ب یریشگیجهت پ یدرب باز کن پدال یطراح 

 شده در معاونت  بیتصو. ییغذا یو الگو یطیو ارتباط آن با عوامل مح یادرار یدر خون و سنگ ها نیغلظت فلزات سنگ زانیم یبررس

 (.INSFو صندول حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ) اردبیل یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق

 شده در معاونت  بیتصو. لیاردب یدانشگاه علوم پزشک انیارتقاء دهنده سالمت در کارکنان و دانشجو یرفتارها یا سهیمقا یبررس

 اردبیل یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق

 شده در معاونت  بیتصو.  1400در سال  لیها در منابع آب استان اردبسالمت آن سکیر یابیو ارز نیغلظت فلزات سنگ نییتع

 اردبیل یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق

 شده در  بیتصو. 1390-99 یسالها یط لیآب و غذا در استان اردب قیمنتقله از طر یها یماریب انیطغ یولوژیدمیاپ یبررس

  اردبیل یدانشگاه علوم پزشک قاتیمعاونت تحق

 و محقق  یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو گاریو نگرش نسبت به عوارض س یآگاه گار،یمصرف س یفراوان سهیو مقا نییتع

 اردبیل یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. 1400در سال  یلیاردب

 روسیکرونا و یماریبا شدت ب یبهداشت یارتباط رفتارها یبررس (SARS-COV-2در ب )ثبت شده  یمبتال به کرونا  یبستر مارانی

 اردبیل یدانشگاه علوم پزشک قاتیشده در معاونت تحق بیتصو. مارانیدر مرکز ثبت ب
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 مقاالت چاپ شده در نشریات:

 ISI مقاالت نمایه

 Removal of Diazinon and 2, 4- dichlorophenoxy-acetic acid (2, 4-D) from aqueous solutions by granular 

activated carbon. J. of Desalination and Water Treatment. Vol. 52, (2014) 4350-4355. 

 “Effect of the retention time and the phenol concentration on the stabilization pond efficiency in the 

treatment of oil refinery wastewater” Fresenius Environmental Bulletin. Vol 23; No 10a(2014). 

 Evaluating the Performance of H2O2 in Organic Matter Removal from Drinking Water. J. of 

Desalination and Water Treatment. Volume 54, Issue 6, May 2015, 1589-1593  

 Fluctuation of Organic Substances (BOD&COD), Solids, Protozoan Cysts and Parasite Egg at Different 

Units of a Wastewater Integrated Stabilization Ponds (Full Scale Treatment Plant): A Case Study, IRAN 

J. of Desalination and Water Treatment.  (2016) 

 An Investigation and Comparison of Removing Heavy Metals (Cadmium and Lead) from Aqueous 

Solutions Using Magnesium Oxide Nanoparticles. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 2 (2016), 557-562 

 Survey on Efficiency of BF/AS Combined Biological System in Phenol Removal of Wastewater. 

Desalination and Water Treatment. 2017(82) 

 Study the Efficiency of Bio-Filter and Activated Sludge (BF/AS) Combined Process in Phenol Removal 

from Aqueous Solution: Determination of Removing Model by Response Surface Methodology 

(RSM)". Desalination and Water Treatment. 2017(77) 

 Residues Analysis of Pesticides, herbicide and fungicide in different Water source using gas 

chromatography- Mas detector from Kermanshah, Iran. Polish Journl Environmental Study. 2017;26(5) 

 The Survey on Treatment Ability of Stabilization Pond as a Natural Treatment System in Oil Refinery 

Wastewaters. Polish Journl Environmental Study. 2018;1 

 Removal of phenol from oil refinery wastewater by anaerobic stabilization pond: modeling and process 

optimization using response surface methodology (RSM). Desalination and Water Treatment. 2017;87 

 Investigation of efficiency of activated sludge microbial population in heavy metals removal from 

compost leachate: comparison of attached growth and suspended growth. Polish Journl Environmental 

Study. 2018(2) 

 Enhancing Electrocoagulation Process Efficiency Using Astraglus Gossypinus Tragacanth in Turbidity 

Removal from Brackish Water Samples. Polish Journl Environmental Study. 27(4) 2018 

 Disinfection of Poultry Slaughterhouse Wastewater Using Copper Electrodes in Electrocoagulation 

Process. Polish Journl Environmental Study. 27(4) 2018 

 THE EFFECT OF BIODEGRADABLE MATERIAL ADDITION, MOLASSES, ON THE REMOVAL 

OF PHENOL IN ANAEROBIC CONDITIONS, Environmental Engineering and Management Journal. 

2018;17(6) 

 Investigation of the efficiency of heterogeneous Fenton process using modified magnetic nano- particles 

with sodium alginate in removing Bisphenol a Form Aquatic environments: Kinetic studies. 

Desalination and Water Treatment. 2018 (101). 

 Nitrogenous Contamination in Iran Vegetables: A Review Study. Polish Journal Environmental Study. 

2018;27(6). 

 Disinfection of Dairy Wastewater Effluent by Solar Photocatalysis Processes. Water Science and 

Engineering. 2018; 11 (3) 

 

 

 

https://www.editorialsystem.com/pjoes/article/93102/view/
https://www.editorialsystem.com/pjoes/article/93102/view/
https://www.editorialsystem.com/pjoes/article/103845/view/
https://www.editorialsystem.com/pjoes/article/103845/view/
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 Photocatalytic removal of cefazolin from aqueous solution by AC prepared from mango seed+ZnO 

under UV irradiation. Global NEST Journal. 2018;20(2). 

 Electrochemical process for 2,4-D herbicide removal from aqueous solutions using stainless steel 

316 and graphite Anodes: optimization using response surface methodology. Separation Science 

and Technology. 2019, 54(4). 

 Fluoride removal from aqueous solution by acid-treated clinoptilolite: isotherm and kinetic study. 

Desalination and Water Treatment. 2019;146 

 Electrodegradation of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid herbicide from aqueous solution using 

three- dimensional electrode reactor with G/β-PbO2 anode: Taguchi Optimization and degradation 

mechanism determination. RSC Advances. 2018, 8, 39256-39268. 

 Parameter optimization and degradation mechanism for electrocatalytic degradation of 2,4-

diclorophenoxyacetic acid (2,4-D) herbicide by lead dioxide electrodes. RSC Advances. 2019, 9, 

5064 - 5075. 

 Removing amoxicillin antibiotic from aqueous solutions by Saccharomyces Cerevisiae yeast 

bioadsorbent: Kinetic, thermodynamic and isotherm studies. Desalination and Water Treatment. 

2019; 152. 

 Optimizing biological treatment of petroleum industry wastewater in a facultative stabilization 

pond for simultaneous removal of carbon and phenol. Toxin Reviews. 2019 (Onlin in press) 

 The removal of Cephalexin antibiotic in aqueous solutions by Ultrasonic waves/Hydrogen 

peroxide/Nickel oxide nanoparticles (US/ H2O2/NiO) hybrid process. Separation Science and 

Technology. 2020;55(8). 

 Degradation of CEX antibiotic from aqueous environment by US/S2O8
2-/NiO process: 

Optimization using Taguchi method and kinetic studies. Desalination and Water Treatment. 2019; 

171. 

 Biological removal of diazinon in a moving bed biofilm reactor – process optimization with central 

composite design. Toxin Reviews. 2019. (Onlin in press). 

 Magnetic multi-walled carbon nanotube as effective adsorbent for Ciprofloxacin (CIP) removal 

from aqueous solutions: Isotherm and kinetic study. International Journal of Chemical Reactor 

Engineering. 2019. (Onlin in press). 

 Degradation of azo dye Acid Red 14 (AR14) from aqueous solution using H2O2/nZVI and S2O82–

/nZVI processes in the presence of UV irradiation. Water Environment research. 2020. (Onlin in 

press). 

 Photocatalytic degradation of metronidazole (MNZ) antibiotic in aqueous media using copper 

oxide nanoparticles activated by H2O2/UV process: Biodegradability and kinetic studies. 

Desalination and Water Treatment. 2020. Accepted. 

 Electrochemical degradation of diazinon from aqueous media using graphite anode: Effect of 

parameters, mineralization, reaction kinetic, degradation pathway and optimization using central 

composite design. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. Published 

Online. 2020. 

 The efficacy of sono-electro-Fenton process for removal of Cefixime antibiotic from aqueous 

solutions by Response Surface Methodology (RSM) and evaluation of toxicity of effluent by 

microorganisms. Arabian Journal of Chemistry. 2020; 13(7). 
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 Removal of Humic Acid from Aqueous Media using Sono-Persulfate Process: Optimization and 

Modelling with Response Surface Methodology (RSM). International Journal of Environmental 

Analytical Chemistry. Published Online. 2020. 

 Electrochemical degradation of methylene blue dye using a G doped PbO2 electrode: operational 

parameters optimization, mechanism and pathway studies, biodegradability improvement and 

application for real textile wastewater. Arabian Journal of Chemistry. Volume 13, Issue 8, August 

2020, Pages 6847-6864. 

 Removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from Contaminated Sewage Sludge using 

Advanced Oxidation Process (Hydrogen Peroxide and Sodium Persulfate). Desalination and Water 

Treatment. 2020. 213. 

 Evaluation of Knowledge and Health Behavior of University of Medical Sciences Students about 

Prevention of COVID-19. WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation. 2020. 

68(3). 

 Investigating the relationship between occupation and SARS-CoV2. WORK: A Journal of 

Prevention, Assessment, and Rehabilitation. 2021. 68(1). 

 Investigation of SARS CoV-2 virus in environmental surface. Environmental Research. 195, 2021. 

 Degradation of basic violet 16 dye by Electro-activated persulfate process from aqueous solutions 

and toxicity assessment using microorganisms: Determination of by-products, reaction kinetic and 

optimization using Box-Behnken design. International Journal of Chemical Reactor Engineering. 

2021. 19(3). 

 Moving-Bed Biofilm Reactor Combined with a Three-Dimensional Electrochemical Pretreatment 

(MBBR-3DE) for 2,4-D herbicide treatment: Application for real wastewater, improvement of 

biodegradability. RSC Advances. (11);2021.  

 Evaluation of masks’ internal and external surfaces used by health care workers and patients in 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) wards. Environmental Research. 2021. 196. 

 Investigation  SARS-CoV-2  in surface of gas station in North west of Iran. Science of The Total 

Environment. 2021. 780. 

 Application  of a fluidized three-dimensional electrochemical reactor with Ti/SnO2-Sb/β-PbO2 

anode and granular activated carbon particles for degradation and mineralization of 2,4-

dichlorophenol: Process optimization and degradation pathway. Chemosphere. 2021. 

 Degradation of diazinon from aqueous solutions by electro-Fenton process: effect of operating 

parameters, intermediate identification, degradation pathway, and optimization using response 

surface methodology (RSM). Separation Science and Technology. 2020, Publish online. 

 Application of Box–Behnken Design for optimizing parameters of hexavalent chromium removal 

from aqueous solutions using Fe3O4 loaded on activated carbon prepared from Alga: Kinetics and 

equilibrium study. Journal of Water Process Engineering. 2021, 42. 

 Investigation of SARS-CoV-2 in hospital indoor air of COVID-19 patient’s ward with Impinger 

method. Environmental Science and Pollution Research. 2021. 

 Statistical modelling of phenolic compounds adsorption onto low-cost adsorbent prepared from 

Aloe Vera leaves wastes using CCD-RSM optimization: Effect of parameters, isotherm and kinetic 

studies. Biomass Conversion and Biorefinery. 2021. 

 Evaluation of the efficiency of magnetized clinoptilolite zeolite with Fe3O4 nanoparticles on the 

removal of basic Violet 16 (BV16) dye from aqueous solutions. Journal of Dispersion Science and 

Technology. 2021. 
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 Improved degradation of metronidazole in a heterogeneous photo-Fenton oxidation system with 

PAC/Fe3O4 magnetic catalyst: Biodegradability, Catalyst specifications, process optimization, and 

degradation pathway. Biomass Conversion and Biorefinery. 2021. 

 Highly effective degradation of   in a three-dimensional sono-electro-Fenton (3D/SEF) system 

using powder activated carbon (PAC)/Fe3O4 as magnetic particle electrode. Journal of 

Environmental chemical engineering. 2021. 

 SARS-CoV-2 in Municipal Wastewater Treatment Plant, Collection Network and Hospital 

Wastewater. Environmental Science and Pollution Research. 2021. 

 Applications of advanced oxidation processes (electro-Fenton and sono-electro-Fenton) for 

degradation of diazinon insecticide from aqueous solutions: Optimization and Modeling using 

RSM-CCD, influencing factors, evaluation of toxicity, and degradation pathway. Biomass 

Conversion and Biorefinery. 2021. 

 Enhanced electrocatalytic degradation of Bisphenol A by graphite/β-PbO2 anode in a three-

dimensional electrochemical reactor. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2021. 

 Answers to the comments on “air born possibility of covid19 virus”. Environmental Science and 

Pollution Research. 2021. 

 Enhancing the efficiency of electrochemical, Fenton and electro-Fenton processes using SS316 

and SS316/β-PbO2 anodes to removal of oxytetracycline antibiotic from aquatic environments. 

Biomass Conversion and Biorefinery. 2021.  

 The healthy behaviours and COVID-19 mortality among Iranian women: a case–control study. 

BMC Women's Health. 2021. 

 Synthesis of activated carbon from walnut wood and magnetized with cobalt ferrite (CoFe2O4) 

and its application in removal of cephalexin from aqueous solutions. Journal of Dispersion Science 

and Technology. 2021. 

 Electrochemical degradation of 2,4-Dinitrotoluene (DNT) from aqueous solutions using three-

dimensional electrocatalytic reactor (3DER): Degradation pathway, evaluation of toxicity and 

optimization using RSM-CCD. Arabian Journal of Chemistry. 2021. 

 PUBMED مقاالت نمایه

 The association between air pollution and weather conditions with increase in number of emergency 

wards admission for asthma: a case study in Kermanshah, Iran" Medical Journal of the Islamic 

Republic of Iran (MJIRI):  2015 

 Removal of Penicillin G by combination of sonolysis and Photocatalytic (sonophotocatalytic) 

process from aqueous solution: process optimization using RSM (Response surface methodology). 

Electronic physician. 2016 

 Skin cancer preventive behaviors among rural farmers: An intervention based on protection 

motivation theory. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI): 2016 

 Evaluation of Autothermal Thermophilic Aerobic Digester (ATAD) performance for the 

stabilization of municipal Wastewater Sludge Case study: Wastewater treatment plant of Hamadan, 

Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2017;20(5) 
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 SCOPUS مقاالت نمایه

 اه علوم پزشکی مجله علمی و پژوهشی دانشگ کنترل آن.  آب و روشهای بررسی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر در منابع

 132-141، صفحات:1393، خرداد 113شماره  ،24مازندران، دوره

 مجله علمی   .82-91ساله  بررسی تغییرات کیفیت فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی حوزه آبخیز قره سو در یک دوره زمانی ده

 (1393مازندران. )بهمن پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 مجله  . بررسی معادالت تعادلی و سینتیکی حذف رنگ شاخص متیلن بلو با استفاده از کربن فعال شدهاز پوست میوه بلوط

 (1393علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. )بهمن 

  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم  سال 6تا   2تاثیر آموزش بر توانمندسازی مادران در رابطه با تغذیه صحیح کودکان .

 1394پزشکی مازندران. شهریور 

 Evaluation of fluoride concentration at inlet and outlet household water treatment systems and 

bottled water distributive high consumption Ardabil city, Iran. Journal of Chemical Health Risks. 

2020; 10(4). 

 Investigating the relationship between medical staff jobs and Coronavirus disease (COVID-2019) 

in Ardabil, Iran: Descriptive cross-sectional study. Journal of Occupational Health and 

Epidemiology. Accepted. 2021. 

 The effect of Working-Based Individual Protective Behaviours (WIPB) on Coronavirus disease 

(COVID-19) mortality in North-west of Iran : a case-control Study. Journal of Occupational Health 

and Epidemiology. 2021.10(3) 

  A comparative study for the removal of methylene blue dye from aqueous solution by novel 

activated carbon based adsorbents. Progresss in Color, Colorants and Coatings. 2019. (12). 

 Efficiency of a constructed wetland in controlling organic pollutants, nitrogen, and heavy metals 

from sewage. Journal of chemical and pharmaceutical science 2016 

 Evaluation the palm leaves efficiency as a natural adsorbent for removing cadmium from aqueous 

solution: isotherm adsorption study. International journal of pharmacy and technology 2016 

 Assessment of solid waste management in hospitals and healthcare centers: a case study in Sari, Iran 

Journal of Engineering and Applied Sciences 2016 

 Application of Response Surface Methodology on cefixime removal from aqueous solution by 

ultrasonic/ photooxidation. International Journal of pharmacy and technology 2016  

 Study the Efficiency of Processed Walnut Bark Powder for Methylene Blue Color Removal from 

Aqueous Solutions. The pharma chemica 2016 

 STUDY THE EFFICIENCY OF ALUM COAGULANT IN FLUORIDE REMOVAL FROM 

DRINKING WATER”. International Journal of pharmacy and technology 2016 

 Application of Response Surface Method (RSM) for Comparison the Efficiency of wastewater 

Stabilization Ponds and conventional activated sludge Systems in Organic Matter Removal from 

Urban Wastewaters. De pharma chemica. 2016 

 Evaluation of the Efficiency of Home Pressured Sand Filter for Pathogen Removal Based on 

Coliform, Fecal Streptococci and Turbidity Indices. Der pharma Letter. 2016 
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 KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF KERMANSHAH UNIVERSITY OF MEDICAL 

SCIENCES STUDENTS IN THE FIELD OF FOOD HYGIENE AND SAFETY. International 

Journal of Pharmacy & Technology. 2016;8(2) 

 ANILINE ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING DRIED ACTIVATED 

SLUDGE. Poll Res. 36 (3): 428-436 (2017) 

 A FEASIBILITY STUDY OF REUSING THE SEWAGE OF THE WASTEWATER 

TREATMENT PLANT IN TORBAT-E HEYDARIEH. Poll Res. 36 (3): 456-461 (2017) 

 Evaluation of fluoride concentration at inlet and outlet household water treatment systems and 

bottled water distributive high consumption Ardabil city, Iran. Journal of Chemical Health Risks. 

2020;10(4). 

 

 علمی پژوهشیمقاالت نمایه 
 آن برمبنای متغیرهای  ییوغلظت اکسیژن مورد نیاز تجزیه زیست شیمیاآب، تولید سرانه فاضالب مصرف سرانه برآورد میزان

، 3، دوره 1389بهار   -دانشگاه تهران طیسالمت و مح یو پژوهش یمجله علم "وهوائی شهرکرمانشاهاجتماعی وآب-اقتصادی

 1شماره

 سالمت  یو پژوهش ی. مجله علم "استان کرمانشاه یخانه شهرها هیبه تصف یفاضالب خام ورود یانگل یآلودگ تیوضع یبررس

 188-181، ص. 2، شماره4، دوره  1390تابستان  -دانشگاه تهران طیو مح

 و  یعملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده های مختلف. مجله علم ارزیابی

 111 -119-، ص81،سال بیست و سوم، شماره 1391آب و فاضالب اصفهان ، بهار  یپژوهش

 مجله     "نفت کرمانشاه شگاهیفاضالب پاال هیدر تصف یهواز یب تیبرکه تثب ییمختلف فنل بر کارا یغلظت ها ریتأث یبررس

 .61-68، 85و چهارم، شماره  ستی، سال ب1392آب و فاضالب دانشگاه اصفهان، بهار  یو پژوهش یعلم

 مجله    "یآب یها طیاز مح دیاس کیاست یکلرو فنوکس ید-4-2در حذف سم  یکربن فعال گرانول یکارائ زانیم یبررس

 29-35، ص. 1، شماره5، دوره  1391بهار  -دانشگاه تهران طیسالمت و مح یو پژوهش یعلم

 "سالمت و  یو پژوهش یمجله علم "نفت کرمانشاه  شگاهیدر حذف فنل از فاضالب پاال یهواز یب تیبرکه تثب ییکارا یبررس

 49-55، ص. 1، شماره5، دوره  1391بهار  -دانشگاه تهران طیمح

 سالمت و بهداشت  یو پژوهش یمجله علم  "با هوا  شیزدا ستمیاز آب با استفاده از  س یعیطب یحذف مواد آل  زانیم یبررس

 77-83، صفحات 1392چهارم، شماره اول، بهار  ل،دورهیاردب

 "دانشگاه  یپژوهش یمجله علم "نفت کرمانشاه شگاهیاز فاضالب پاال یآل تبایدر حذف ترک یهواز یب تیبرکه تثب ییکارا

 71، ص 13، شماره 1390زاهدان، اسفند  یعلوم پزشک

 مجله بهداشت مواد ییمواد غذا یمنیبهداشت و ا نهیپادگان مالک اشتر اراک در زم فهیو نگرش سربازان وظ یآگاه یبررس .

 91-106. ص 6 یاپی، پ2، شماره 2، دوره 1391تابستان  ز،یتبر ی. دانشگاه آزاد اسالمییغذا

 "یمجله علم "جذب کیتینیو س زوترمی: مطالعه ایآب یاز محلول ها تراتیاصالح شده در حذف ن سیپام ییکارا یبررس- 

 .143-154. صفحات: 1392، شماره اول، بهار 12. سال زدیطلوع بهداشت  یپژوهش
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 " شماره 1390زاهدان، اسفند  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علم "در شهر خرم آباد یمصرف سرانه آب خانگ زانیم ،

  31، ص 13

 تهیکم یپژوهش - یفصلنامه علم "النغربیاز فاضالب شهر گ یآل باتیدر حذف ترک تیتثب یعملکرد برکه ها یبررس 

 89 زییپا ل،یاردب یکادوسه، دانشگاه علوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق

 کادوسه،  ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یپژوهش - یفصلنامه علم "یدنیدرحذف فلوئور از آب آشام مینیسولفات آلوم ریتاث

 89 زییپا ل،یاردب یدانشگاه علوم پزشک

 یبنزن سولفونات خط لیگسترده در حذف آلک یهواده ستمیس ییکارا یبررس(LASاز فاضالب شهر )یمطالعه مورد -ی :

، 1392 زییچهارم، شماره سوم، پا ل،دورهیسالمت و بهداشت اردب یو پژوهش یخانه فاضالب شهر پاوه . مجله علم هیتصف

 249-259صفحات 

 یفیک یخلخال بر اساس شاخص ها ییچا رویآب رودخانه ه یفیک یابیارز NSFWQI  وWILCOXو  ی. مجله علم

 273-283، صفحات 1392 زییچهارم، شماره سوم، پا ل،دورهیسالمت و بهداشت اردب یپژوهش

 دانشگاه علوم  یپژوهش ی. مجله علم1391-92زنانه و مردانه شهر سنقردر سال  یها شگاهیآرا یبهداشت تیوضع یبررس

 460-461، صفحات: 1392: سال هفدهم، شماره هفتم، مهر 7, شماره 17کرمانشاه. دوره  یپزشک

 کادوسه، دانشگاه  ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یپژوهش - ی. فصلنامه علمرانیدر ا ینیرزمیدر منابع آب ز کیآرسن یبررس

 91 زیی، پا3، شماره 2دوره  ل،یاردب یعلوم پزشک

 دانشگاه  یپژوهش ی. مجله علم1391عرضه شده در سطح شهر کرمانشاه در سال  یها یانواع بستن یکروبیم تیفیک یبررس

 540-541، صفحات: 1392: سال هفدهم، شماره هشتم، آبان 8, شماره 17کرمانشاه. دوره  یعلوم پزشک

 The efficiency of iron and manganese removal from groundwater using tower aeration. Zahedan J 

Res Med Sci (ZJRMS) 2012; 14(9): 117. 

 Survey of microbial quality in drinking water of rural areas covered by water and wastewater 

organization of Kermanshah province. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2013; 15(9): 96. 

 "Different Disinfectants Efficiency of Fruits and Vegetables Available in Market of Kermanshah, 

2011 " Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2013; 15(12): 45. 

 Cancer Incidence in parsabad Moghan City(2007- 2010).  Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS). Zahedan 

J Res Med Sci (ZJRMS) 2014; 16(1): 103. 

 Incidence of tuberculosis in Parsabad Moghan during 2005- 2011  ”Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 

2014; 16(4.): 49 

 دانشگاه  یپژوهش ی. مجله علم1389-91 یسال ها یاز انواع سرطان در  شهرستان صحنه ط یناش ریمرگ و م زانیم یبررس

 615-616، صفحات:1392: سال هفدهم، شماره نهم، آذر 9, شماره 17کرمانشاه. دوره  یعلوم پزشک

 " شهرستان قروه و بیجار استان  یو آب شرب روستاها یدام یفرآورده ها ،یدر محصوالت کشاورز کیآرسن زانیم یبررس

-42، صفحات: 1391، زمستان 8 یاپی، پ4، شماره 2دوره  ز،یتبر ی. دانشگاه آزاد اسالمییمجله بهداشت مواد غذا "کردستان

33 

 قاتیتحق تهیمک یپژوهش - ی. فصلنامه علم1391کرمانشاه در سال ستونیب مارستانیخانه فاضالب ب هیتصف ییکارا یبررس 

 91، زمستان 4، شماره 2دوره  ل،یاردب یکادوسه، دانشگاه علوم پزشک ییدانشجو
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 یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یبانوان شهر کرمانشاه. مجله علم یشنا یآب استخرها یکروبیو م ییایمیش تیفیک یبررس 

 747-748، صفحات:1392بهمن  ازدهم،ی: سال هفدهم، شماره 11, شماره 17کرمانشاه. دوره 

 آب و فاضالب اصفهان،  یو پژوهش یمجله علم .نفت شگاهیدر حذف فنل از فاضالب پاال یاریاخت تیبرکه تثب ییکارا یبررس

 121-114، صفحه 1393، زمستان 6، شماره 25دوره 

 آب و فاضالب  یو پژوهش ی. مجله علم یشگاهیآزما اسیدر مق یهواز یب یحذف فنل توسط رآکتورها زانیمالس بر م ریتاث

 2.0-12، 92، شماره 25، سال 1393دانشگاه اصفهان، زمستان 

 شاخص  یبررسHPC یشهر کرمانشاه . مجله علم یهتروتروف در شبکه توزیع آب آشامیدن یها یباکتر یابیجهت ارز 

 125-126، صفحات:1393 بهشتی، ارد2 : سال هجدهم، شماره1, شماره 18کرمانشاه. دوره  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

 دانشگاه  یپژوهش ی. مجله علمیاز فاضالب شهر یبنزن سولفونات خط لیلجن فعال متعارف در حذف آلک ستمیس ییکارا

       9-18، صفحات: 1393: سال هجدهم، شماره اول، بهار 12, شماره 17کرمانشاه. دوره  یعلوم پزشک

 طیو مح یعلوم تکنولوژ یپژوهش یفاضالب نفت. مجله علم هیدر تصف تیتثب یبرکه  ستمیس ییزمان ماند و دما بر کارا ریتأث 

 24-13، صفحه 1393، تابستان 2، شماره 16تهران. دوره  قاتیدانشگاه آزاد علوم تحق ستیز

 "(2)1، 1393آذر  رفت،یج یدانشگاه علوم پزشک یو پژوهش یمجله علم "رانیدر ا ریش کیوتیب یآنت یایبقا زانیم یبررس 

 ی. مجله دانشگاه علوم پزشکیآب یاز محلولها لنیتتراکلروات ندهیشده با فلز مس درحذف آال تیحما سیپام ییکارا یبررس 

 1393زابل. زمستان 

 Treatment of Textile Wastewater by Inorganic Coagulants. Zahedan Journal of Research in Medical 

Sciences. 2015 (10.)  

  :یمطالعه مقطع کیآگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی" 

  1-8: 3، شماره 2دوره  ،یتندرست میمجله نس

 آن یکیتینیس بیضرا نییو تع یمارستانیفاضالب ب هیگسترده(در تصف یهواده ندیلجن فعال)فرا ستمیعملکرد س یبررس- 

 1396ویژه نامه تابستان . ستیز طیمح یقدس سنندج. مجله علوم و تکنولوژ مارستانیخانه فاضالب ب هی: تصفیمطالعه مورد

 Determination of Effective Parameters on Removal of Organic Materials from Pharmaceutical 

Industry Wastewater by Advanced Oxidation Process (H2O2/UV). Journal Archives of Hygiene 

Sciences. (2016: 5(2) 

 The study of coagulation turbidity removal from drinking water. Arch Hyg Sci 2014;3(4):192-200 

 یدر بافت عضله ماه ومیکروم و واناد زانیم راتییبر تغ یو صنعت یفاضالب شهر یپساب ها ریتأث  یبررس 

(. مجله 1392( در رودخانه قره سو کرمانشاه)Chondrostomaregium( ونازک)Cyprinionmacrostomumلوتک)

 1393. زمستان 16. دوره ییبهداشت مواد غذا یپژوهش یعلم

 زیی. پاستیز طیمح ی.  مجله علوم و تکنولوژیآب یاز محلول ها نونیازیدر حذف سم د یکربن فعال گرانول یکارائ یبررس 

1395 

 ی. مجله علوم و تکنولوژیاز محلول آب 2قرمز ویو گرانوله( در حذف رنگ راکت یشده )پودر یفرآور یپوست گردو ییکارا 

 1396 . ویژه نامه تابستانستیز طیمح



 

19 
 

 ندهیاز نظر غلظت آال زیشهر تبر یکیفیت هوا راتییتغ یبررس PM10 بر شاخص  هیبا تکAQI  و ارتباط آن با روند کاهش

 1395 زیینامه پا ژهیو  ستیز طیمح ی. مجله علوم و تکنولوژ1387-90 های در سال هیاروم اچهیسطح آب در

 Prevalence of Hypertension and Cardiovascular Risk Factors  Among Adults in Urban Populations- 

Iran. Arch Hyg Sci 2014. 3(2): 44-49. 

 ینیامام خم مارستانیآلوده مختلف  ثبت شده در ب ییاز مصرف مواد غذا یحاد ناش یها یماریب یکیولوژیدمیاپ یبررس 

 93 زیی: پا15 یاپی، پ3، شماره 4. دورهییبهداشت مواد غذا یپژوهش ی(. مجله علم1387-90ساله ) 4کرمانشاه در دوره 

 یشهر کرمانشاه. مجله علم یها مارستانیبه ب یآسم مارانیمراجعه ب زانیهوا و م یها ندهیسطوح آال نیارتباط ب بررسی 

 ( 1393ماه  یکرمانشاه. )د یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

 مجله یهواز یبرکه ب ستمینفت توسط س شگاهیحذف فنل از فاضالب پاال زانیبرم یکیولوژیب هیقابل تجز یموادآل اثرغلظت .

 (1393کرمانشاه. )اسفند  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یعلم

 Prevalence and Predictors of Overweigh and Obesity in Adolescents. Archives of Hygiene Sciences. 

2014, 3(3): 120-125 

 رستانیاول دب هیپا ییدر دانش آموزان روستا یطیمح ستیو نگرش مرتبط با مباحث ز یآگاه ریینقش آموزش در تغ یبررس 

 1393. بهار ساری – یتندرست می(. مجله نس1393کرمانشاه) دشتیحومه شهر ماه

 مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد  دهیدو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش د یریگیتأثیر آموزش با پ یابیارز

 93. تابستان ساری –غذایی کرمانشاه. مجله سالمت خانواده 

 یعلم مجله. فاضالب در استان کرمانشاه هیتصف یعیطب های¬ستمیلجن فعال با س های¬ستمیس یاثربخش-نهیهز سهیمقا 

 1395 ریآب و فاضالب اصفهان . خرداد و ت یپژوهش

 1394. تابستان زی. دانشگاه آزاد تبرییبهداشت مواد غذا یپژوهش علمی مجله. ها اسانس یکروبیضد م ریبر تاث یمرور 

 کینتیو س زوترمیمدل ، ا نیی: تعیآب یها طیاز مح تیدر حذف رنگ ماالش ایاسکور ییبر کارا کیسولفور دیاس ریتاث یبررس 

 1397. پاییز ستیز طیمح یواکنش. مجله علوم و تکنولوژ

 نیی: تعیآب یها طیاز مح تیدر حذف رنگ ماالش ایاسکور ییمختلف بر کارا یها تهیبا نرمال  کیترین دیاس ریتاث یبررس 

 شده( رشی)پذستیز طیمح یواکنش مجله علوم و تکنولوژ کینتیو س زوترمیمدل، ا

 یخوردگ یهابا استفاده از اندیس یو رسوبگذار یسالمت آب شرب شهرستان نورآباد لرستان از نظر پتانسیل خوردگ یبررس 

 (1)18: 1395. )یافته(لرستان ی. مجله دانشگاه علوم پزشک1392در سال 

 تیو عوامل موثر بر هپات وعیش یبررس B مجله دانشگاه علوم 1387-90  یسال ها یاستان کرمانشاه ط شگرانیآرا نیدر ب .

 1394کرمانشاه. بهمن و اسفند  یپزشک

 (. مجله 1383-92دوره ده ساله ) یشهرستان کرمانشاه ط یروستاها یدنیآب آشام یکروبیم تیفیک راتییروند تغ مطالعه

 1394 زییپا ط،یبهداشت مح یمهندس

 1398(. 7)21. ستیز طیمح ی.  مجله علوم و تکنولوژ 1392پسماند شهرخمارلودر تابستان سال  تیریمد یبررس. 

 علوم و  یپژوهش یشده در مجله علم رشی. پذیفاضالب شهر هیو لجن فعال جهت تصف یعیطب یها ستمیس ییکارا یبررس

 (1)22؛ 1399. ستیز طیمح یتکنولوژ
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 یخانه ها هیتصف ی: مطالعه موردتیتثب یفاضالب لجن فعال متعارف و برکه ها هیتصف یهاستمیس یاثربخش نهیهز سهیمقا 

 1396بهار  سبزوار.  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش ی. مجله علمالنغربیشهر کرمانشاه، اسالم آباد غرب و گ

 شرب شهرستان  کننده آب نیآهن و منگنز( در منابع تام وم،یکادم ،ی)مس، سرب، رونیفلزات سنگ یآلودگ زانیم یبررس

 1395. تابستان 1394لرستان.  یمجله دانشگاه علوم پزشک 1392نورآباد لرستان در سال 

 لیاردب یدر دانشگاه علوم پزشک یشغل ندهیو آ یلینسبت به رشته تحص یو حرفه ا طیرشته بهداشت مح انیدانشجو نگرش 

 1395بابل . تابستان  یمجله دانشگاه علوم پزشک

 بابل. بهار  یاسالم و سالمت. دانشگاه علوم پزشک هینشر .یاسالم میاز تعال یریآموزش سالمت با بهره گ یها وهیش نییتب

1394 

 Effectiveness of Quercus Branti Activated Carbon in Removal of Methylene Blue from Aqueous 

Solutions. Archives of Hygiene Sciences. 2015 

 Evaluate the efficiency of pumice in removing red reactive 2 dye from aqueous solutions as a low-

cost and available adsorbent. Archives of Hygiene Sciences 2016 

 Efficiency of anaerobic stabilization pond on phenol removal from oil refinery. International Journal 

of Health & Life Sciences, 2016;2(1) 

 آب شرب شهر نورآباد  کنندهنیآهن و منگنز( در منابع تأم وم،یکادم ،ی)مس، سرب، رو نیفلزات سنگ یآلودگ زانیم یبررس

 (2)18: 1395لرستان.  یلرستان(. مجله دانشگاه علوم پزشک ی)دانشگاه علوم پزشکافتهی. مجله 1392لرستان در سال 

 Evaluation of Biofilter System Efficiency for Phenol Removal from Wastewater . Avicenna Journal 

of Environmental Health Engineering. 2016;(3) 

 ی. مجله مهندس1393در سال  یخورندگ یهاسیمنابع آب شرب شهر دهلران با اند یگذارو رسوب یخورندگ لیپتانس یبررس 

 103-93( :2) 4 ;1396.  طیبهداشت مح

 از  یگسترده در حذف مواد آل یو هواده یمصنوع زارین یها ستمیس ییکارا سهیمقا یسطح پاسخ برا یروش شناس کاربرد

 (3)15 ;1396پژوهان.  ی. مجله علمیفاضالب شهر

 Common Antibiotics in Wastewater of Sina and Besat Hospitals, Hamadan, Iran. Arch Hyg Sci. 

2017; 6(2)  

 Efficiency of Powdery Activated carbon in Ammonia-Nitrogen Removal from Aqueous 

Environments (Response Surface Methodology). Arch Hyg Sci. 2017; 6(2) 

 Knowledge, Attitude and Performance of Barbers about Personal Health and Occupational Health. 

Archives of Hygiene Sciences 2017; 6(1)  

 نامه بهار  ژهی. ولی)رژلب و رنگ مو(. مجله سالمت و بهداشت اردبیشیمحصول آرا2غلظت کادمیوم و سرب در یریگ اندازه

1396 

 و  ی) لبن یو صنعت یمارستانیب ،یدر فاضالب شهر یاکلیشیاشر کیو انتروپاتوژن کیژنیانتروتوکس  یها هیسو یفراوان یبررس

 1396. تابستان لیکشتارگاه ( کرمانشاه مجله سالمت و بهداشت اردب

 Mercury removal from aqueous solutions by palm leaves adsorbent. Journal of Advances in 

Environmental Health Research. 2017(2) 

 Evaluation of efficiency of wastewater treatment plant of Hamadan in removal of common 

Antibiotics from municipal wastewater.  Avicenna Journal of Environmental Health Engineering. 

2017;4(1) 
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 Knowledge, Attitude and Practice of Nurses Regarding Nosocomial Infections Control in Teaching 

Hospitals of Kermanshah University of Medical Sciences, Iran (2015) .Archives of Hygiene Sciences 

2017 

 Photocatalytic role of zinc oxide nanoparticles on synthetic activated carbon to remove antibiotic 

from Aquatic environment. Archives of Hygiene Sciences, 2017;6(4) 

 Evaluation low cost adsorbent of walnut bark granule for methylene blue color removal from aqueous 

Environments. Archives of Hygiene Sciences. 2018;7(2): 113-118 

 پرمنگنات پتاسیم در حذف نیتروژن و  نیترات سدیم، با اسید سولفوریک اصالح شدهپودری کارایی کربن فعال  بررسی

 .1395زمستان . فصلنامه سالمت محیط و کار .آمونیاکی از محیط های آبی

 فصلنامه سالمت محیط . ر نور مریی خورشیدارزیابی ثابت مرگ و میر کلیفرم های مدفوعی موجود در برکه تثبیت در حضو

 .1396و کار. بهار 

 Evaluation of Functional Preparedness and Non-structural Safety of different health units of 

Kermanshah University of Medical Sciences in coping with natural disasters. Health in Emergencies 

& Disasters Quarterly. 2017;2(4) 

 knowledge and attitudes of students in Khalkhal Medical Sciences Faculty on Health actions in 

emergencies. Health in Emergencies & Disasters Quarterly. 2017, 3(1). 

 Application of Response Surface Methodology for Optimization of Ammonia Nitrogen Removal 

from aqueous solutions using powdered activated carbon. Research Journal of Environmental 

Sciences. 2017;11(1) 

  بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب استان

 1397 ویژه نامه بهارکرمانشاه. مجله سالمت و بهداشت اردبیل. 

 ررسی کارایی فرایند تلفیقی اولتراسونیک و پرسولفات در حذف رنگ ائوزینبY  نشریه علمی پژوهشی . از محلول های آبی

 1396 پاییز .علوم و فناوری رنگ

 Study of awareness the students of Azad University of Medical Sciences about nutrition and food 

storing stuff in disaster (2016). Health in Emergencies & Disasters Quarterly. 2018:3(2). 

 The efficiency of modified powdered activated carbon for removal of ammonia nitrogen from 

aqueous solution: a process optimization using RSM (Response Surface Methodology), adsorption 

isotherm and kinetic study. J Adv. Environ Health Res (2017) 5:171-181 

 Evaluation of US/S2O8
-2 compilative process performance in the removal of Erythrosine B dye from 

aqueous solution. Journal of Advances in Environmental Health Research. 2018:6(1) 

 A comparative study of the environmental health and safety of urban and rural schools of Abadan 

and their compliance with national standards. Journal of Advances in Environmental Health 

Research. 2018:6(1) 

 سریم اکسیدسنتتیک در حضور دی کربن فعال یشده بر رونشانده اکسید روینانو ذرات  یستیفتوکاتال ندیفرا ییکارا یبررس

 1396.  زمستان دانشگاه علوم پزشکی البرزهای آبی. مجله مهندسی بهداشت محیط از محلول نیسفازول کیوتیبیحذف آنت جهت

 Studying the Environmental Health Condition of the Cities in the Kermanshah Province 

Affected by 2017 Earthquake. Health in Emergencies & Disasters Quarterly. 2018;4(1) 

 Antibiotic Resistance of Escherichia coli Isolated from Municipal Sewage in Sewage 

Treatment Plant of the City of Hamadan in 2017. J Kermanshah Univ Med Sci. 2018 June; 

22(2):e79464. 

http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-75-en.html
http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-75-en.html
http://oeh.arums.ac.ir/article-1-119-fa.pdf
http://hdq.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=175&sid=1&slc_lang=en&ftxt=0
http://hdq.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=175&sid=1&slc_lang=en&ftxt=0
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 Photocatalytic Activity of Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Activated Carbon Made from Mango 

Seed in Removing Acid Black 1 from Aqueous Solutions. Archives of Hygiene Sciences, 2018;7(4). 

 Performance evaluation of advanced oxidization UV/S2O8-2 on the removal of Acid Green 

3 from aqueous solutions: modeling based linear regression, kinetic studies. Journal of 

Kermanshah University of medical sciences. 2018, 22(3). 

 Relationship of Formaldehyde Concentration in Ambient Air with CO, NO2, O3, 

Temperature and Humidity: Modeling by Response Surface Model. Archives of Hygiene 

Sciences. 2019;8(1) 

 Kinetic study of photocatalytic degradation of acid blue 113 dye from aqueous solutions 

using zinc oxide nanoparticles immobilized on synthetic activated carbon. Journal of 

Advances in Environmental Health Research. 2019; 3(1).  

 Removal of phenol from aqueous solutions using persulfate-assisted, photocatalytic-activated 

aluminum oxide nanoparticles. Journal of Advances in Environmental Health Research. 2019;7(19) 

 ایزوترم جذب مطالعه سینتیک، ی: های آبدر حذف آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط کارایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه

 (.3)10. 1398. مجله سالمت و بهداشت اردبیل. و ترمودینامیک

 (1)6؛1399. مجله پژوهش در دین و سالمت. از منظر اسالم ییو بهداشت مواد غذا یمنیا 

 Environmental Health and Safety Assessment of Schools in Khalkhal City Using Crisis Management 

Approach. Health in Emergencies & Disasters Quarterly. 2020;5(2) 

 بررسی کارایی پودر آلوئه ورای اصالح شده با اسید سولفوریک در حذف بیس فنلA های آبی. مجله سالمت و از محلول

 1400پاییز . 1399بهداشت اردبیل. 

 Evaluation of cefixime toxicity treated with sono-electro-Fenton process s by bioassay with 

microorganisms. Avicenna Journal of Environmental Health Engineering, 2021. 

 Comparing the Status of Critical Thinking and Its Associated Factors in Students. Archives of 

Hygiene Sciences. Volume 10, Issue 4 (Autumn 2021) 

  (ISI Indexخارجی)و  )نمایه های اسکوپوس و علمی پژوهشی( داخلیو چندین مقاله در دست داوری در مجالت معتبر 
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 شده در همایش،کنفرانس و غیرهمقاالت ارائه 

 (Air Strippingحذف مواد آلی طبیعی با استفاده از  سیستم زدایش با هوا  ) "  1

   89اردیبهشت ماه  23و  22، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، مورخه بهداشتیششمین همایش تازه های علوم  

 مقاله با عناوین: 3ارائه  2

 . کارآئی صافی تحت فشار اصالح شده در مقیاس خانگی و اجتماعات کوچک در حذف کدورت و شاخص کلیفرم1" 

 هد و آب چاه های منطقه برای استفاده در آبیاری.  بررسی مقایسه ای کیفیت پساب تصفیه خانه ی فاضالب اولنگ شهر مش2

 . ".  مقایسه کارائی منعقد کننده های معدنی در حذف کدورت متوسط از آب و اثرات آن ها بر میزان هدایت الکتریکی و قلیاییت3

  89خرداد  19و  18، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، مورخه چهارمین همایش ملی روز جهانی محیط زیست

 ارائه مقاله با عنوان: 3

 ."ارزیابی پساب تصفیه خانه فاضالب شهر کرمانشاه از لحاظ استفاده مجدد در کشاورزی" 

  1388اسفند  4و3مشهد، -، شرکت ثامنهمایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب اولین 

 مقاله با عناوین: 8ارائه  4

 شیمیایی در تصفیه خانه فاضالب پاالیشگاه نفت کرمانشاه -. بررسی راندمان حذف روغن و گریس به روش فیزیکی1"

 کرمانشاه متصدیان مواد غذایی آگاهیتاثیر آموزش بهداشت بر. 2        7

مطالعه موردی: کارخانه روژین  –. بررسی کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف ترکیبات ازته از فاضالب کارخانجات رب گوجه فرنگی3

 تاک کرمانشاه

 1389در سال  . بررسی کارایی تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه در حذف تخم نماتود4

 نده های خروجی از اگزوز اتومبیل های شهر کرمانشاه و مقایسه با استاندارد.  بررسی میزان آالی5

 1388. بررسی و اندازه گیری کیفیت شیمیایی و میکروبی آب شرب بخش میداود در سال 6

 1388-89. بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی دبیرستان های استان کرمانشاه در سال تحصیلی 7

 "1388اند شهری کنگاور درسال .  آنالیز کمی وکیفی پسم8

   1389شهریورماه  23-25مورخه  دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، شبکه همکار شمال دانشجویی کمیته های تحقیقات همایشسومین 
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 مقاله با عناوین: 3ارائه   

 . بررسی میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سم دیازینون از آب آشامیدنی1 "

مطالعه موردی:روستای -اجتماعات کوچکتصفیه فاضالب  در سیستم نیزار مصنوعی با جریان زیر سطحی و برکه تثبیت   ی  عملکرد . مقایسه2

 زرقان نیشابور

 "از پساب . بررسی کارائی پودر و گرانول فراوری شده پوست گردو درحذف رنگ متیلن بلو3

 1389آبان ماه  8-12دانشگاه تهران،  -محیط زیست، دانشکده چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
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 مقاله با عناوین:   8ارائه   

 مطالعه موردی:روستای زرقان نیشابور -اجتماعات کوچک تصفیه فاضالب  برکه تثبیت فاضالب در عملکرد ارزیابی. 1"

 اثر رژیم هیدرولیکی بر کارآیی برکه های تثبیت بی هوازی در حذف مواد آلی. 2

http://www.civilica.com/Papers-CSDPWM01-0-10-Title-ASC-AI.html
http://www.civilica.com/Papers-CSDPWM01-0-10-Title-ASC-AI.html
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 . بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان آرایشگر شهر کرمانشاه نسبت به بیماری ایدز3

 . بررسی کارائی پودر فراوری شده پوست گردو درحذف رنگ متیلن بلو از پساب4

 روستای زرقان نیشابور مطالعه موردی: -اجتماعات کوچکتصفیه فاضالب  در سیستم نیزار مصنوعی با جریان زیر سطحی  عملکرد ارزیابی. 5

 (1388. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران تنظیف شهری کرمانشاه نسبت به بهداشت فردی و محیط)6

  نگرش متصدیان مواد غذایی و تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی. 7

 "1388آوری و دفع مواد زاید جامد شهر کامیاران در سال. بررسی وضعیت جمع8

 1389مهر ماه  20-21دانشگاه علوم پزشکی ایران،  -، تهرانکشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سالمتاولین همایش 

 

 مقاله با عناوین:    2ارائه  7

 مطالعه موردی کارخانه نساجی کرپ ناز کرمانشاه –. بررسی کارایی منعقد کننده های معدنی در تصفیه فاضالب کارخانجات نساجی 1

 "(AQI)با استفاده از شاخص کیفیت هوا 1386تا  1384. بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر کرمانشاه در سالهای 2

دانشکده بهداشت دانشگاه  -، تهرانیستز علوم بهداشتی ، سالمت و محیط  دانشجویی مدیریت و فناوری های نوین در -اولین همایش ملی

        1389آذر  9-10علوم پزشکی تهران، 

 مقاله با عناوین:  6ارائه   8

 1388. بررسی کیفیت میکروبی آرد تولیدی کارخانجات آرد کرمانشاه و ایالم در سال1"

 1388کنگاور درسال  شهری پسماند شدن کمپوست و بازیافت قابلیت . بررسی2

 و دیازینون از آب آشامیدنی  D-4-2. مقایسه میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سموم 3

 ( بر باکتری های گرم منفیNaOCl( و هیپوکلریت سدیم)NaDCC.  مقایسه تأثیر دی کلروایزوسیانورات سدیم )4

 1388. بررسی کمی و کیفی زباله تولیدی شهر رزن در سال 5

 "نفت فاضالب از فنل حذف در اختیاری تثبیت برکه کارایی . بررسی6

 1389آبان   11-13دانشگاه علوم پزشکی کرمان، -، کرمانبهداشت محیط همایش ملی سیزدهمین
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 مقاله با عناوین:   4ارائه    

متصدیان تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی بهداشتی و عملکرد  ، نگرشتاثیر دوره ویژه آموزش بهداشت بر آگاهی. بررسی 1"

 (1387)کرمانشاهشهر

 1382-86آب آشامیدنی جامعه تحت پوشش مرکز بهداشت درمانی شهرستان هرسین در سال های  . بررسی کیفیت میکروبی2

مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه و  -. مقایسه کارایی سیستم لجن فعال متعارف و برکه تثبیت فاضالب در حذ ف تخم نماتودها3

 گیالنغرب

 "1387مانشاه در سال . بررسی میزان ید در نمک طعام در سطح شهر کر4

آبان   19-21دانشگاه علوم پزشکی کردستان، -، سنندجکشوری دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی غرب کشورهمایش  دومین

1389 
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 مقاله با عناوین:   4ارائه     1۰

 . بررسی کارائی گرانول فراوری شده پوست گردو درحذف رنگ متیلن بلو از پساب1 "

 سیستم اصالح شده تصفیه آب در شرایط اضطراری. بررسی کارایی 2

 1382-86جامعه تحت پوشش مرکز بهداشت درمانی شهرستان هرسین در سال های  . بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی3

 ". بررسی کارایی حذف آهن از آب زیرزمینی به روش برج هوادهی4

 1389آذر   10-11، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، شورکشوری دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی شرق کهمایش  ششمین

 مقاله با عناوین:   3    ارائه 11

 تخم انگل و یاخته تک کیست فرم، کلی کل معلق، جامدات آلی، مواد حذف در تثبیت برکه و متعارف فعال لجن سیستم کارایی . مقایسه1"

 کشاورزی آبیاری در مجدد استفاده منظور به شهری فاضالب

 کشاورزی آبیاری برای کرمانشاه تاک روژین فرنگی گوجه رب کارخانه فاضالب خانه تصفیه پساب از مجدد استفاده سنجی امکان .2

 در آبیاری مجدد استفاده بمنظور آن حذف در تثبیت های برکه نقش و غرب آباد اسالم خام فاضالب انگلی آلودگی وضعیت . بررسی3

 "کشاورزی

 1389اسفند   11-12دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور،  -، تهرانرویکرد آب پاکملی آب با همایش 

 مقاله با عناوین:   3ارائه     12

 مطالعه موردی: فاضالب پاالیشگاه نفت کرمانشاه -.تأثیر زمان ماند بر کارائی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فنل از فاضالب پاالیشگاه نفت1"

 شهر کرمانشاه برای آبیاری کشاورزی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضالب. امکان سنجی 2

 "1388. بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضالب شهر  اردبیل و مقایسه پساب خروجی آن با استاندارد در سال 3

 1389اسفند   11-12انشاه، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرم -، کرمانشاهملی استاندارد، توسعه و سالمتهمایش دومین 

مطالعه موردی:  فاضالب پاالیشگاه نفت  -بررسی تصفیه پذیری ترکیبات آلی فاضالب پاالیشگاه نفت توسط سیستم برکه تثبیت بی هوازی " 13

 "کرمانشاه

 1390اردیبهشت  13-14دانشگاه امیر کبیر تهران،  -، تهرانچهارمین همایش ملی مدیریت منابع آب ایران

 "بررسی تأثیر دما  و غلظت فنل برکارائی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضالب پاالیشگاه نفت " 14

 1390اردیبهشت  6-8برج میالد،  -دانشگاه تهران -، تهرانهمایش بین المللی آب و فاضالب

سومین  . کرمانشاهشهرو فروش مواد غذایی  متصدیان تهیه، توزیعبهداشتی تاثیر دوره ویژه آموزش بهداشت بر آگاهی و عملکرد بررسی  15

 1390اسفند ماه  11دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،  -، اردبیلزیست پزشکی -همایش دانشجویی

 مقاله با عناوین: 2ارائه  16

 . بررسی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی از آب آشامیدنی 1

مطالعه موردی:  –حذف ترکیبات نیتروژنه و فسفات از فاضالب کارخانجات رب گوجه فرنگی. بررسی کارایی سیستم لجن فعال متعارف در 2

 کارخانه روژین تاک کرمانشاه
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 .1391آبان  9-11دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  -، رشتپانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

 مقاله با عناوین: 3ارائه  17

 شرکت فوالد آذربایجان .  بررسی و ارزیابی وضعیت آالینده های هوای1

 . بررسی میزان آالینده های خروجی از اگزوز اتومبیل های شهر کرمانشاه و تاًثیر آن بر سالمت انسان2

 . بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی3

 .1391آبان  25 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ، -، ماهشهرپیوند دانشگاه، صنعت بخش خصوصی HSEدومین کنفرانس ملی 

 ارائه مقاله با عنوان: 18

کارخانه رب گوجه فرنگی در حذف آالینده ها و امکان استفاده مجدد از پساب آن برای آبیاری  بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضالب "

  "مطالعه موردی: کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک کرمانشاه   -کشاورزی

 1391آذر  9دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر ،  -، ماهشهرپساب های صنعتیاولین همایش ملی تصفیه آب و 

 مقاله با عناوین: 3ارائه  19

 .  بررسی عملکرد برکه های تثبیت در حذف ترکیبات آلی از فاضالب شهر گیالنغرب1

 1389. بررسی کارایی تصفیه خانه فاضالب شهر کرمانشاه در سال 2

 آب شرب روستاهای شهرستان قروه و بیجار استان کردستان. بررسی میزان آرسنیک در 3

 .1392خرداد  1دانشگاه تهران ،  - تهران -هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

 مقاله با عناوین: 4ارائه  2۰

 .  بررسی باکتریهای هتروتروف در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر کرمانشاه1

 1391شهرستان پارس آباد مغان درسال  زنانه های آرایشگاه بهداشتی وضعیت . بررسی2

 . بررسی اثرات رادون بر سالمتی در محیطهای بسته)بیمارستان(3

  . بررسی بیماری ناشی از باکتری سالمونال در تخم مرغ4

 .1392خرداد  11، پنجمین کنگره سالیانه دانشجویی استانی، اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 "بررسی عملکرد فرآیند انعقاد در تصفیه فاضالب کارخانجات نساجی" 21

 .1392شهریور   27و  26، سوّمین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

 مقاله با عناوین:  5ارائه   22

 TiO2/UV. بررسی حذف فتوکاتالیستی باکتری های هتروتروف از محلول های آبی با استفاده از فرآیند 1"

 . بررسی عملکرد منعقد کننده آلوم در حذف فلوئور از آب آشامیدنی 2

 فاضالب شهرک قدس تهران خانهتصفیههضم هوازی و آبگیری در تصفیه لجن  تغلیظ، هایواحد کاراییبررسی . 3

 1391-92شهر سنقردر سال  مردانه و زنانه های آرایشگاه بهداشتی وضعیت بررسی.  4

 "1391-92. بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر پارس آباد مغان در سال تحصیلی 5

 1392مهر    9-11دانشگاه علوم پزشکی تبریز، -تبریز، بهداشت محیط همایش ملی شانزدهمین

 "بیمارستان قدس سنندج فاضالب خانه تصفیه فعال لجن سیستم  فرایند بیولوژیکی سینیتیکی ضرایب تعیینبررسی عملکرد و  23
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 1392آذر  27-28کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد تبریز، 
 مقاله با عنوان: 2ارائه   24

1. " Epidemiology of Tuberculosis in Parsabad Moghan City from 2005 to 2011" 

2. " Asthma and Climatic factorsin Kermanshah" 
 1392مهر  24ششمین کنفرانس بین المللی بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و سل،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، 

 عنوان:مقاله با  4ارائه   25

 . بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی شیرابه محل دفن زباله شهر همدان 1

 از فاضالب پاالیشگاه نفت توسط سیستم برکه بی هوازیبرمیزان حذف فنل مالس  . تأثیر2

 شهری هوای آلودگی کاهش و درکنترل سبز فضای اهمیت . بررسی3

 شهری های زباله مبدا پسماند از تفکیک طرح در همدان شهر مردم مشارکت میزان . بررسی4

 1392آذر  5سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، 

 مقاله با عنوان: 2ارائه   26

 1389سال  -. بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر ساری1

 . بررسی عملکرد دو روش برج هوادهی و پرمنگنات پتاسیم درحذف آهن از آب زیرزمینی 2

 1393خرداد 1دانشکده شهید مفتح، -معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان اولین همایش ملی
 مقاله با عنوان: 2ارائه   27

 RORاز آب آشامیدنی با استفاده از روش  D-4-2کربن فعال گرانولی و پودری در حذف سم . بررسی مقایسه اقتصادی کارائی 1
1385-89شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شهرستان هرسین در سال های  . بررسی کیفیت2  

 ری و روستاییاولین همایش ملی افق های نوین درتوانمندسازی و توسعه پایدارمعماری، عمران،گردشگری،انرژی و محیط زیست شه

  1393مرداد 8دانشکده شهید مفتح، -، همدان

 مقاله با عنوان: 2ارائه   28

  بهداشت و ایمنی مواد غذایی در زمینهبررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه . 1

 1388-91. بررسی میزان جوش شیرین  درنان نانوایی های شهر سنقر در سال های 2

 1393شهریور  2۰دانشکده شهید مفتح، -ملی بهداشت محیط زیست، همداناولین همایش 
 مقاله با عنوان: 3ارائه   29

 .1392-93بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهر خلخال در سال تحصیلی . 1

  .1390-92بررسی میزان جوش شیرین درنان بربری و رومال شهر خلخال در سال های . 2

 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب شرب شبکه توزیع شهر کرمانشاه. 3

 1393 آذر 18، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-اردبیل، دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی ششمین کنگره سالیانه

 مقاله با عنوان: 2ارائه   3۰

 1392-93بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر خلخال در سال تحصیلی . 1

 1388-91بررسی میزان جوش شیرین  و نمک درنان نانوایی های شهر سنقر در سال های . 2

 1393دی ماه  18-2۰دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، -هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط ، بوشهر

http://eprints.arums.ac.ir/6208/
http://eprints.arums.ac.ir/6209/
http://eprints.arums.ac.ir/6210/
http://eprints.arums.ac.ir/6210/
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 مقاله با عنوان: 5ارائه   31

 نگرش دانشجویان رشته بهداشت محیط و حرفه ای نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .1

  1393گذاری منابع آب شرب شهر دهلران با اندیس های خورندگی در سال بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب . 2

 بررسی وضعیت کیفیت میکروبی استخرهای شنای شهر کرمانشاه . 3

 آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی. 4 

 هوازیالب پاالیشگاه نفت توسط سیستم برکه بیتأثیر مالس برمیزان حذف فنل از فاض . 5     

 1394آذر ماه  23-24دانشگاه علوم پزشکی شیراز، -هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط ، شیراز

32 Survey Of The rate Of Pollutants From Car Exhaust Emissions and Their Impact on Human Health 

 1394دی  3-4بهداشتی کشور، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری. اولین کنگره ملی دانشجویان علوم 

 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراریدر زمینه  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیلآگاهی و نگرش بررسی سطح  33

 1394ی د 16-18کز همایش های برج میالد. هفتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا، تهران، مر

 22 نهمين همایش تازه های علوم بهداشتی.بررسی میزان فلوئور در منابع آب آشامیدنی شهرستان های استان آذربایجان شرقی.  34

 1395اردیبهشت 

اولين کنگره ملی دانشجویان آشامیدنی.  آب از معلق و جامدات ها کلیفرم حذف در شده اصالح فشار تحت صافی سیستم کارآئی بررسی 35

 1394دی ماه  4و3علوم بهداشتی کشور. 

ششمين کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران. بررسی کارایی سیستم نیزار مصنوعی در حذف آالینده های آلی از فاضالب شهری.  36

 1395اردیبهشت  3-1

37 

 

 

هفتمين کنگره پژوهشی ساليانه کارایی سیستم های برکه تثبیت و هوادهی گسترده در حذف ترکیبات آلی از فاضالب شهری. 

 . اردبیل. 1395ماه دانشجویی. اردیبهشت 

38. Measurement of Diazinon and Malathion pesticides residues in drinking water supplier surface water and 

groundwater sources in Kermanshah. 2nd International and 20th National Conference on Environmental 

Health and Sustainable Development.  November 28-30, 2017. Yazd, Iran 

39. Photocatalytic Activity of Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Activated Carbon Made from Mango Seed in 

Removing Acid Black 1 from Aqueous Solutions. 3nd International and 21th National Conference on 

Environmental Health and Sustainable Development.  February 26-28, 2019. Zanjan, Iran 

40.   International E-Conference on COVID-19 & Health System (2021, Zanjan): 

1) Iranians' beliefs about coronavirus-2 (SARS-CoV-2) 

2)  Determining the effective factors on observing the health instructions related to Coronavirus (COVID-19) 

in Ardabil province 

3) Explanation reasons for following the approvals and protocols of the National Corona Virus Headquarters: 

A Qualitative Study 

4) Explaining the contributions of the Corona virus epidemic to life and health: A qualitative study   
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 (و دریافت دیپلم افتخار  1393در سال در ایران انتخاب کتاب اول بعنوان کتاب برتر سال )منتشر شدهکتب 
نوع کار)ترجمه،  همکار/ همکاران عنوان کتاب

 (تالیف

شهر و کشور  ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

تصفیه فاضالب و لجن 

 پاالیشگاه نفت

حافظ گلستانی فر، محمد 

شیرخانلو، عبداله درگاهی، 

 مصطفی جوزدانی

 1392 تهران -ایران  میرماه تالیف

بهداشت و ایمنی در 

 مدارس

عبداله درگاهی، حافظ گلستانی 

 فر، مصطفی جوزدانی
 1393 تهران -ایران پیوند مهر تالیف

و  یهوا )مبان یآلودگ

کنترل  یروش ها

 هوا( یها ندهیآال

امیر شعبانلو؛ عبداله درگاهی؛ 

 اشرف مظاهری
 1400 تهران -ایران فرهمند تالیف

 یاثربخش نهیهز

 های¬خانه¬هیتصف

 یفاضالب شهر

، علی الماسی؛ عبداله درگاهی

 مرضیه نادری
 1400 تهران -ایران فرهمند تالیف

پساب در از استفاده 

و مزارع  یکشاورز

 انیآبز

 1400 تهران -ایران فرهمند تالیف علی الماسی؛ عبداله درگاهی

 طیو مح یمنیسالمت، ا

(در HSE) ستیز

 مدارس

محسن پورصادقیان؛ عبداله 

 درگاهی
 1400 تهران -ایران فناوران تالیف

داخل  یهوا تیفیک

 نیتردیساختمان)جد

و  زیآنال یهاروش

 (یبردارنمونه

 ترجمه )در دست چاپ( عبداله درگاهی؛ مهدی وثوقی
دانشگاه علوم 

 مشهد یپزشک
 1400 تهران -ایران
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سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی، کارگاهها و غیره 

 تاریخ سخنرانی محل برگزاری کارگاه و غیرهعنوان هم اندیشی ، 
 5/9/1392 بیمارستان امام خمینی خلخال کارگاه آموزشی ایمنی و اطفاء حریق

 10/10/1393 بیمارستان امام خمینی خلخال کارگاه آموزشی ایمنی و اطفاء حریق

 28/10/1393 مرکز بهداشت شهرستان خلخال کارگاه آموزش بهداشت به ماما

 1/11/1393 بیمارستان امام خمینی خلخال ایمنی و بهداشت شغلی در پرسنل بیمارستانکارگاه 

 23/11/1393 بیمارستان امام خمینی خلخال کارگاه بهداشت محیط بیمارستان

 1395 ماه  اردیبهشت دانشگاه علوم پزشگی همدان مدرس کارگاه پروپوزال نویسی

 1397اسفند ماه  دانشگاه علوم پزشکی همدان EDC مدرس کارگاه پروپوزال نویسی

 

:شرکت در دوره های مختلف )آموزشی، پژوهشی و اجرایی( و شرکت در کارگاهها ، هم اندیشی ها و بازآموزی ها 
  شرکت در کارگاهSPSS 7/10/85در مورخه  النیگ یدر دانشگاه علوم پزشک  

 07/11/88 تیلغا 03/11/88کرمانشاه از مورخه  یدر دانشگاه علوم پزشک ارانیدست یمقدمات قیدر کارگاه روش تحق شرکت 

 کرمانشاه یدر دانشگاه علوم پزشک 88ماه   یدر د "کیمنابع الکترون یجستجو یروش ها"در کارگاه  شرکت 

 ییایجغراف ینظام اطالعات یو کاربرد یآموزش اصول"در کارگاه  شرکت(GIS)" 25/3/89-24/3/89 خیاز تار کرمانشاه یدر دانشگاه علوم پزشک 

 89کرمانشاه در مرداد  ماه  یدر دانشگاه علوم پزشک "یفراشناخت یآموزش مهارت ها"در کارگاه  شرکت 

 حینگارش صح ینحوه "در کارگاه  شرکت Curriculum Vitae" 89 وریشهر 23-25 خیگلستان در تار یدر دانشگاه علوم پزشک 

 25 خیگلستان در تار یدر دانشگاه علوم پزشک "ینیبال یها ییاجرا، نگارش، ثبت و چاپ کارآزما ،یبا اصول طراح ییآشنا"در کارگاه  شرکت-

 89 وریشهر 23

 89 وریشهر 23-25 خیگلستان در تار یدر دانشگاه علوم پزشک "اخالق در پژوهش"در کارگاه  شرکت 

 کرمان در  یدر دانشگاه علوم پزشک "ژهیو یها ندهیبر آال دیبا تأک یب صنعتفعال فاضال یخانه ها هیارتقاء تصف یروش ها "در کارگاه شرکت

 89آبان  11-12مورخه 

 یمل شیهما"در  شرکت ISC,ISI " 08/11/88کرمانشاه در مورخه  یدر دانشگاه راز 

 89آبان  17-19کرمانشاه در مورخه  یدر دانشگاه علوم پزشک "یمارستانیب یعفونت ها یمل شیهما"در  شرکت 

 یگواه کسب" ISO 14001: 2004"  89 مهر 17-21تهران در مورخه  یاز دانشگاه علوم پزشک 

 15-17واحد پارس آباد مغان در مورخه  یدر باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالم  "یسیبه زبان انگل یسیمقاله نو "در کارگاه  شرکت 

 1391اسفند 

 13واحد پارس آباد مغان در مورخه  یدر باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالم  "یاطالعات و تکنولوژ یکاربرد فناور "در کارگاه  شرکت-

 1392 ریت 11

 26/10/92و  25. مورخه لیاردب یدر دانشگاه علوم پزشک "یمقدمات قیروش تحق"در کارگاه  شرکت 
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 7/12/92و  8مورخه . لیاردب یدر دانشگاه علوم پزشک "شرفتهیپ قیروش تحق"در کارگاه  شرکت 

 همدان.  یدر دانشگاه علوم پزشک "سیفنون تدر"در کارگاه  شرکت 

 دانشگاه علوم  24/9/94در مورخه  سیو امواج الکترومغناط یهسته ا یها یبا انرژ یمواجهه بهداشت یدر کارگاه اصول مهندس حضور

 (طیبهداشت مح یمل شیهما نی) هجدهمرازیش یپزشک

 (طیبهداشت مح یمل شیهما نی) هجدهمرازیش یدانشگاه علوم پزشک 24/9/94در مورخه  یدنیآب آشام یمنیا در کارگاه برنامه حضور 

 با  ییدر کارگاه آشنا حضورResearch Gate  همدان یدانشگاه علوم پزشک 20/10/94در مورخه 

 ینیبال یاطالعات گاهیبا پا ییدر کارگاه آشنا حضور Web of Science  همدان یدانشگاه علوم پزشک 29/7/94در مورخه 

 یاطالعات گاهیدر کارگاه جستجو در پا حضور Scopus   همدان یدانشگاه علوم پزشک 20/10/94در مورخه 

 ینیاطالعات بال گاهیبا پا ییدر کارگاه آشنا حضور PUBMED  همدان یدانشگاه علوم پزشک 17/8/94در مورخه 

 همدان یدانشگاه علوم پزشک 26/8/94مقاله و ارسال آن در مورخه  سینو شیپ نیت تدودر کارگاه اصول الزاما حضور 

 با مرور ساختارمند  ییدر کارگاه آشنا حضورSystematic Review  همدان یدانشگاه علوم پزشک 29/2/95در مورخه 

 همدان یدانشگاه علوم پزشک 4/3/1395در مورخه  یمندل یسیدر کارگاه رفرنس نو حضور 

   در بنیاد ملی نخبگان استان همدان 97 /11/6حضور در کارگاه آموزشی امید و شادکامی در مورخه 

  نخبگان استان همدان یمل ادیبندر  22/8/97حضور در نشست علمی دفاع مقدس در مورخه 

  استان همداندر بنیاد ملی نخبگان  97 /26/10در مورخه  "سالمت روان یارتقا یها کیتکن"حضور در کارگاه مشاوره 
 

 فعالیت های علمی
 1389کردستان، آبان  یدانشگاه علوم پزشک  -. سنندج"غرب کشور یعلوم پزشک یدانشگاهها ییدانشجو یکنگره پژوهش نيدوم"مقاالت  یداور .1

 1394اهواز، اسفند  یدانشگاه علوم پزشک  -. اهواز"کشور غربجنوب  یعلوم پزشک یدانشگاهها ییدانشجو یکنگره پژوهش نياول"مقاالت  یداور .2

 1398 اردیبهشت، شهيد بهشتی یدانشگاه علوم پزشک  -تهران. "کشور یعلوم بهداشت یتازه ها ییدانشجو شیهما نيدوازدهم "مقاالت  یداور .3

 تاکنون1391از سال  "تحقيقات علوم پزشکی زاهدان یپژوهش یمجله علم"یسيو انگل یمقاالت فارس یداور .4

 تاکنون 1392از سال  " ليسالمت و بهداشت اردب یپژوهش یمجله علم"مقاالت  یداور .5

 تاکنون 1393از سال  " المیا یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علم"مقاالت  یداور .6

 تاکنون 1393از سال  " Archives of Hygiene Sciences یپژوهش یمجله علم"مقاالت  یداور .7

 تاکنون 1394از سال  "کرمانشاه  یکدانشگاه علوم پزش یپژوهش یمجله علم"مقاالت  یداور .8

 " 1394سال  در "رفسنجان یسالمت جامعه دانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علم"مقاالت  یداور .9

 تاکنون 1394ز سال ا "همدان یپژوهان دانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علم"مقاالت  یداور .10

 " 1394از سال  "لرستان  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علم"مقاالت  یداور  .11

 تاکنون 2017از سال   Electronic Physicianمقاالت یداور .12

 تاکنون 1395از سال  "جهرم  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علم"مقاالت  یداور .13

 تاکنون 1396از سال  " سبزوار یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علم"مقاالت  یداور .14

 تاکنون 2017از سال  Journal of Research & Health مقاالت  یداور  .15

 2015در سال   Chronc Diseases Journalمجله مقاالت داوری  .16



 

32 
 

 2015از سال International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture“ "داوری مقاالت مجله  .17

 تاکنون 2017از سال  Journal of Occupational Health and Epidemiologyداوری مقاالت مجله  .18

 تاکنون 2017از سال  Polish Journal of Environmental Studiesداوری مقاالت مجله   .19

 تاکنون 2017از سال  Health in Emergencies & Disasters Quarterlyداوری مقاالت مجله  .20

 2018از سال " Journal of Advances in Environmental Health Research (JAEHR) "داوری مقاالت مجله  .21

 2018از سال  "Separation Science and Technology "داوری مقاالت مجله  .22

 2018از سال  "Environmental Technology "داوری مقاالت مجله  .23

 2018از سال  "SN Applied Sciences "داوری مقاالت مجله  .24

 2019از سال  "Avicenna Journal of Environmental Health Engineering "داوری مقاالت مجله  .25

 2019از سال  "Desalination and Water Treatment "داوری مقاالت مجله  .26

 2019از سال  "International Journal of Industrial Chemistry "داوری مقاالت مجله  .27

 2019  از سال " Water Environment Research "داوری مقاالت مجله  .28

 تاکنون 1398از سال  "فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سالمت"مقاالت  یداور .29

 2020  از سال "International Journal of Environmental Analytical Chemistry "داوری مقاالت مجله  .30

 2020  از سال " The Science of the Total Environment "داوری مقاالت مجله  .31

 2020  از سال " Chemosphere "داوری مقاالت مجله  .32

 2020  از سال " Iranian Journal of Public Health "داوری مقاالت مجله  .33

 2020  از سال "Resources, Conservation & Recycling "داوری مقاالت مجله  .34

 2020  از سال "Iranian Journal of Health Sciences "داوری مقاالت مجله  .35

 2020  از سال "RSC Advances "داوری مقاالت مجله  .36

 2021 از سال "Water Research "داوری مقاالت مجله  .37

 2021 از سال "WORK Journal "داوری مقاالت مجله  .38

 2021 از سال "Journal of Environmental Management "داوری مقاالت مجله  .39

 2021 از سال "Scientific African "داوری مقاالت مجله  .40

 2021 از سال "Journal of Cleaner Production "داوری مقاالت مجله  .41

 2021 از سال "Environmental Research "داوری مقاالت مجله  .42

 2021 از سال "Journal of Health Sciences & Surveillance System "داوری مقاالت مجله  .43

 2021 از سال" Biomass Conversion and Biorefinery "داوری مقاالت مجله  .44

 2021 از سال" Environmental Progress and Sustainable Energy "داوری مقاالت مجله  .45

 2021 از سال" Petroleum Science and Technology "داوری مقاالت مجله  .46

 2021 سالاز " Journal of Environmental Engineering and Landscape Management "داوری مقاالت مجله  .47

 2021 از سال" Environmental Science: Processes & Impacts "داوری مقاالت مجله  .48

 2021 از سال" Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects "داوری مقاالت مجله  .49

 2021" از سال Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspectsمقاالت مجله "  یداور .50

 2021 از سال" Water Journal "داوری مقاالت مجله  .51

 2021" از سال  Journal of Environmental Chemical Engineeringمقاالت مجله "  یداور .52
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 1400 از سال "ستیز طيمح یعلوم و تکنولوژ یپژوهش یمجله علم "داوری مقاالت  .53

 نهایی طرح های تحقيقاتی مرکز پژوهش دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی همدانداوری پروپوزال و گزارش  .54

 پایان نامه های کارشناسی ارشد بهداشت محيط در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبيلو گزارش داوری پروپوزال  .55

 لياردب پارک علم و فناوری استاندر  طرح های ثبت پتنت یداور .56

 1400در سال  19مه و گردآوری کتابچه در جشنواره علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویی شمالغرب کورومز داور بخش تاليف، ترج .57

 

 فعالیت های اجرایی
 1389تا  1387از سال  کرمانشاه یخوابگاه در دانشگاه علوم پزشک یرابط فرهنگ .1

 1389تا  1387از سال  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )بخش پژوهش( ییدانشجو یپژوهش تهيفعال کم عضو .2

 1392تا  1391از سال  واحد پارس آباد مغان یفعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالم عضو .3

 1393در سال  خلخال یدانشکده علوم پزشک یپژوهش یشورا عضو .4

 1393در سال  خلخال یدانشکده علوم پزشک آموزشی یشورا عضو .5

 1394تا  1392 سالخلخال از  یدانشکده علوم پزشک طيو استاد مشاور گروه بهداشت مح یعلم ئتيه عضو .6
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 مهارت های تحقیقات پژوهشی
  و ارزیابی ریسک سالمت فاضالب پژوهش در زمينه های اپيدميولوژی 

  نظير آفت کش  تجزیه الکتروشيميایی دو بعدی و سه بعدی جهت تجزیه آالینده های مقاوم به تجزیهراه اندازی و بهره برداری فرایند

 ها و علف کش ها و ...

  راه اندازی و بهره برداری سيستم های بيولوژیکی نظير راکتورMBBR... برکه تثبيت بی هوازی، برکه تثبيت اختياری و ، 

 شناسایی ميکروارگانيسم های غالب آالینده مقاوم به تجزیه در سيستم های بيولوژیکی 

 يرفته جهت تجزیه آالینده های مقاوم به تجزیهمطالعه فرآیندهای مختلف اکسيداسيون پش 

 و سایر مطالعات مرتبط با تصفيه آب و فاضالب و روش های بازیابی فاضالب 

 مهارت های زبانی
  MSRT(MCHE) در آزمون   100از  54آشنایی با زبان انگلیسی نمره                          


