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7  دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی پایه- استادیار گروه مهندسی بهداشت محيط مشاور آلودگی هوا و ریزگرد مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی) سال2 (  دانشگاه علوم پزشكی شيراز- گروه مهندسی بهداشت محيط) سال1( پژوهشكده محيط زیست دانشگاه علوم پزشكی تهران- مرکز تحقيقات آلودگی هوا: سوابق تحصيلی به ترتيب با سال و محل اخذ مدرك.4
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دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
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1333

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

کارشناسی بهداشت محيط
 مقاالت انگليسي.5

1- A.shahsavani, K. naddafi, N. jaafarzadeh, et al., 2012, The evaluation of PM10,
PM2.5, and PM1 concentrations during the Middle Eastern Dust (MED) events in
Ahvaz, Iran, from april through september 2010. Journal of Arid Environments. 77:
72-83.
(ISI, Impact Factor:2.1)
2- A.shahsavani, K. naddafi, N. jaafarzadeh, et al., 2012, Characterization of ionic
composition of TSP and PM10 during the Middle Eastern Dust (MED) storms in
Ahvaz, Iran. Environ Monit Assess. 184(11): 6683-6692.
(ISI, Impact Factor:1.5)
3- M Yarahmadi, M Yunesian, MR Pourmand, A Shahsavani, 2012, Evaluating the
efficiency of lettuce disinfection according to the common method in Iran, Journal of
public health. 41(3):95-103.
ISI, IF:0.6
4- Mohammad Hossein Sowlat, Kazem Naddafi, Masud Yunesian, Peter L. Jackson,
Abbas Shahsavani, 2012. Source identification of total suspended particulates (TSP)
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in an arid area in Southwestern Iran using Positive Matrix Factorization (PMF).Bultin
of Environmental Contamination, 88(5):735-740.
ISI, IF:0.6
5- Zahra Soleimani, Gholamreza Goudarzi, Kazem Naddafi, Abbas Shahsavani,
2013. Determination of culturable indoor airborne fungi during normal and dust
event days in Ahvaz, Iran. Aerobiologia DOI 10.1007/s10453-012-9279-6.
ISI, IF:1.1
6- A.naimabadi, H. movahedian, A.shahsavani. 2009, Decolorization and biological
degradation of azo dye Reactive Red 2 by anaerobic/aerobic sequential process. Iran.
J. Environ. Health. Sci. Eng., Vol. 6, No. 2, pp. 67-72.
ISI, IF:1.4
7- M. Yarahmadi, M. Hossieni, A. Naimabadie, A. Shahsavani, Application of moringa
oleifer seed extracted and polyaluminum chloride in water treatment. World Applied
Sciences Journal 7 (8): 962-967, 2009.
9- Mohammad Hossein Sowlat, Kazem Naddafi, Masud Yunesian, Peter L. Jackson,
Abbas Shahsavani,. PM10 Source Apportionment in Ahvaz, Iran, Using Positive
Matrix Factorization. 2013.clean soil air water. doi: [10.1002/clen.201200131].
 .6مقاالت فارسي (علمي پژوهشي):

 -1بيژن بينا ،عباس شااهسونی ،غالمرضا حسن زاده" مقایسه کارایی پلی آلومينيم کلراید با عصاره
دانه مورینگا اوليفرا در حذف کدورت آب"  .مجله علمی پژوهشی آب و فاضالب اصفهان .دوره ،13
شماره  ،11بهار  ،1331صفحه .33-22
 -2عباس شااهسونی ،ابولفضل نعيم آبادي"بررسی کارایی گز روغنی در حذف کدورت آب" .مجله
علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی بجنورد
 -3عباس شااااهساااونی ،مریم یاراحمدي ،نعمت ا ..جعفرزاده" اثرات طوفان هاي گرد و غباري بر
ساالمت و محيط زیسات"  .مجله علمی پژوهشای دانشاگاه علوم پزشااكی اراسان شمالی .دوره ،3
شماره  ،2بهار  ،1333صفحه .11-21
 -2مریم یاراحمدي ،مساعود یونسيان ،ایر موبدي ،عباس شاهسونی" بررسی کارایی روش متداول
گندزدایی کاهو در ایران" .مجله علمی و پژوهشای تحقيقات ناام سااالمت – سال هفتم ،شماره ،1
.1331
 -1عباس شااهساونی ،مریم یاراحمدي ،عليرضاا مصادا ینيا ،مساعود یونسيان ،نعمتا ...جعفرزاده.
تحليل روند گرد و غبار ورودي به ایران با تاکيد بر استان اوزستان  ،مجله علمی و پژوهشی حكيم-
دوره  ،11شماره .1331 ،3
 -1عباس شااهساونی ،مریم یاراحمدي ،عليرضا مصدا ینيا  .بررسی اصوصيات ،مكانيسم تشكيل و
اثرات ریز گردها ،مجله نيوار.1332-
 -7مجيد کرمانی ،حسين ارفعی نيا ،رامين نبی زاده ،محمود عليمحمدي ،فرشاد بهرامی،
عباس شاهسونی .بررسی غلات ذرات معلق کوچكتر از  2/1ميكرون ،فلزات سنگين و هيدروکرین
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هاي آروماتيک چند حلقه اي مرتبط با آنها در هواي محدوده بيمارستان سيناي تهران .مجله علمی
و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی البرز 1332
-3برآورد تعداد بيماري و مرگ ناشی از آالینده NO2در هواي پنج کالن شهر ایران در سال
 1331با استفاده از مدل  AirQمجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مازندران
 -3بررسی مقایسه ای شاخص کیفیت هوای شش شهر صنعتی در ایران .مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم
پزشكی اروميه
 .7مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلي و خارجي :

 -1نهمين همایش ملی بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با ارائه مقاله تحت عنوان"
مقایساه کارایی پلی آلومينيم کلراید با عصااره دانه مورینگا اوليفرا در حذف کدورت آب" به صورت
سخنرانی
 -2کنگره ملی محيط زیساات،ش ا ل و ساارطان در ایران با ارائه مقاله تحت عنوان"هيدروکربن هاي
آروماتيک چند حلقه اي ( ( PAHsدر محيط زیسااات و اترات سااارطانزایی آنها " به صاااورت
سخنرانی
 -3چهاردهمين همایش ملی بهداشااات محيط در دانشاااگاه علوم پزشاااكی یزد با ارائه مقاله تحت
عنوان"بررسی طوفانهاي گرد و غباري ورودي به ایران" به صورت سخنرانی 1331
 -2پانزدهمين همایش ملی بهداشاات محيط در دانشااگاه علوم پزشااكی رشاات با ارائه مقاله تحت
عنوان"بررسی ساز و کار و الگوي تشكيل طوفانهاي گرد و غباري" به صورت سخنرانی 1331
 -1همایش ملی هواشااناساای و آلودگی هوا سااازمان هواشااناساای با ارائه مقاله تحت عنوان" اثرات
طوفانهاي گرد و غباري" به صورت پوستر1331-
 -1نوزدهمين همایش ملی انجمن متخصااصااان محيط زیساات ایران با ارائه مقاله تحت عنوان "
ارزیابی و مقایساه اثرات بهداشاتی ذرات معلق در کالنشاهرهاي مشهد ،تبریز ،اهواز و ارار در سال
 1331با استفاده از مدل  .AIRQبه صورت سخنرانی1332-
 -7دومين همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صااادا "بررسااای غلات ذرات معلق کوچكتر از 2/1
ميكرون و فلزات سنگين مرتبط با آنها در هواي یكی از مناطق مرکزي شهر تهران بهار  . "1332به
صورت پوستر1332-
8- 1st International Scientific Forum on Natural Airborne Dust in
Iran”chemical&physical characterization, size distribution of air particles
in khusestan Dust storm, 2012.Oral
9- the 1st International congress on Dust Haze and combating its adverse
effects” Trend Analysis of the dust storms entering IRAN with special
focus on khousestan province”. 2012. Oral
10- the 1st International congress on Dust Haze and combating its adverse
effects” Dust storm:environmental and Health impact”. 2012. Poster.
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11- XXX1st International society for Fluoride Research” assessment of
fluoride level in drinking water resources of babol regions.2013. Poster
12- 3rd Iranian Congress on Medical Mycology" Determination of
culturable outdoor airborne fungi during normal and dust event days
in Ahvaz, Iran" 2014, Poster
13- The 5th International Congress of Laboratory & Clinic “Blood
Disorders”Iranian Scientific Association of Clinical Laboratory" Airborne
bacterial concentrations during normal and dust events days in a teaching
hospital in Ahvaz, Iran" 2013, Oral.
 .8تاليف يا ترجمه کتاب:

 -1ترجمه کتاب با عنوان "کيفيت آب آشااميدنی" مصوب انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشكی جندي شاپور -انتشارات اانيران
 -2تدوین راهنماي سيستم تهویه در بيمارستان (انتشار مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت)
 -3تدوین راهنماي بهداشات محيط و نقش آن در کنترل عفونتهاي محيتی در بيمارساتان (انتشار
مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت)
 -2تدوین راهنماي گندزدایی آرایشاگاهها و پيرایشگاهها(همكار) (انتشار مرکز سالمت محيط و کار
وزارت بهداشت)
 -1تدوین راهنماي گندزدایی ستوح مراکز تهيه و توزیع غذا(همكار) (انتشار مرکز سالمت محيط و
کار وزارت بهداشت)
 -1تدوین راهنماي ملی کاربرد آب بازیافتی در بهسازي اار
 -7تدوین راهنماي پایش ،بهسازي و کاهش آلودگی آب و اار ناشی از حوادث اتوط لوله انتقال
نفت
 .9مجری يا همكار در طرح های تحقيقاتي

 -1پایان نامه کارشناسی ارشد و طرح پژوهشی به شماره ( 332232معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشكی اصفهان ) با عنوان " مقایسه کارایی پودر پروتئينی دانه مورینگا اوليفرا با عصاره دانه مورینگا
اوليفرا در حذف کدورت آب ورودي به تصافيه اانه آب بابا شيخعلی اصفهان در مقياس پایلوت " .
(پایان یافته)
 -2همكار طرح پژوهشای به شماره ( 232131معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ) با
عنوان " مقاایساااه کاارایی پلی آلومينيم کلرایاد باا عصااااره دانه مورینگا اوليفرا در حذف کدورت
آب"(..پایان یافته)
 -3همكار طرح پژوهشای به شاماره (232131معاونت پژوهشای دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ) با
عنوان "بررسی روانابهاي شهري بر پارامترهاي( . ".....پایان یافته)
 -2مجري طرح پژوهشی "بررسی آلودگی هواي شهر شيراز و تعيين اثرات بهداشتی آن بر سالمت
جامعه " (مصوب گروه بهداشت محيط  -دانشگاه علوم پزشكی تهران) (پایان یافته)
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 -1مجري طرح پژوهشاای "بررساای آلودگی ميكروبی کود کمسوساات کاراانه کود آلی تهران "
(مصوب گروه بهداشت محيط -دانشگاه علوم پزشكی تهران) (پایان یافته)
 -1همكار پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط با عنوان " بررسی کارایی گندزدایی
سابزیجات با اساتفاده از دستورالعمل وزارت بهداشت و مقایسه آن با گندزداي جایگزین"(.دانشكده
بهداشت -دانشگاه علوم پزشكی تهران) (پایان یافته)
 -7پایان نامه دکتري و طرح پژوهشای به شاماره ( 3722معاونت پژوهشاای دانشااگاه علوم پزشكی
تهران ) با عنوان " بررسای مشخصات فيزیكی ،شيميایی و بيولوژیكی گرد و غبار استان اوزستان و
تعيين هزینه اثر بخشی روش مالچ پاشی در کنترل آن"(.پایان یافته)
 -3همكار پایان نامه کارشاناسای ارشاد مهندسی بهداشت محيط با عنوان" بررسی نسبت جمعيت
ميكروبی (باکتري و ارچ) محيط داال به محيط اار درشارایط عادي و گرد وغبار در هواي شهر
اهواز"  .دانشگاه علوم پزشكی جندي شاپور اهواز)" (پایان یافته)
 -3همكار پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط با عنوان" تعيين سهم منابع  TSPو
 PM10شاهر اهواز با اساتفاده از مدل  Positive Matrix Factorizationدر شرایط عادي و
گرد و غباري ( .دانشكده بهداشت -دانشگاه علوم پزشكی تهران)" (پایان یافته)
 -11همكار طرح تحقيقاتی "تدوین دساتورالعمل آماده ساازي اساتانداردهاي ملی پيوست سالمت
طرحهاي بزرگ توسعه اي" .دانشگاه علوم پزشكی تهران" (در حال اجراء)
 -11مجري طرح تحقيقاتی" تعيين اولویت مناطق نمونه برداري گاز رادن در سااتك کشااور ایران"
(پژوهشكده محيط زیست -دانشگاه علوم پزشكی تهران)" (در حال اجراء)
 -12همكار طرح تحقيقاتی" بررسای اثرات بهداشتی آلودگی هوا در  3کالنشهر ایران" (پژوهشكده
محيط زیست -دانشگاه علوم پزشكی تهران) "(در حال اجراء)
 -13همكار طرح تحقيقاتی" تدوین دساتورالعمل زیست محيتی مقابله با حوادث غيرمتر به منجر
به آلودگی منابع آب "(سازمان محيط زیست کشور)" (در حال اجراء)
 -12مجري طرح تحقيقاتی" بررساای غلات گاز رادون در منازل مسااكونی و اماکن عمومی شااهر
شيراز" (پژوهشكده محيط زیست -دانشگاه علوم پزشكی تهران)" (در حال اجراء)
 -11مجري طرح تحقيقاتی" بررسی نوع و غلات ترکيبات آلی فرار در هواي داال منازل مسكونی
و ادارات شهر تهران"(در حال اجراء)
 -11مجري طرح تحقيقاتی" تعيين و مقایسه غلات ترکيبات آلی فرار( )VOCsدر اتا ک سرنشين
اودروهاي با مصرف سوات  LPGو CNGو بنزین سوز"(در حال
 -17مجري طرح تحقيقاتی" تعيين غلات گاز رادون در منازل مسكونی و اماکن عمومی استانهاي
جنوب و جنوب غربی کشور و راه اندازي آزمایشگاه تشخيص و تعيين گاز رادون(مصوب شبكه
تحقيقات بهداشت محيط)"
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 -13همكار طرح تحقيقاتی" تدوین دستورالعمل آماده سازي استانداردهاي ملی پيوست سالمت 1
طرح منتخب"
 -13همكار طرح تحقيقاتی" بررسی غلات ذرات معلق  PM2.5و فلزات سنگين مرتبط با آنها در
هواي یكی از مناطق مرکزي شهر تهران"
 -21همكار طرح تحقيقاتی" بررسی نوع و غلات ترکيبات آلی نيمه فرار در گرد و غبار داال
منازل مسكونی و ادارات شهر تهران "
 -21همكار طرح تحقيقاتی" بررسی آگاهی و نگرش ساکنين شهر تهران نسبت به کيفيت هوا و
دستورالعمل هاي احتياطی "
 -22همكار طرح تحقيقاتی" بررسی حذف فتوکاتاليستی گازهاي فرار از هواي داال با استفاده از
نانوذرات اکسيد تيتانيوم تثبيت شده بر روي گرافن اکسيد احياء شده"
 -23همكار طرح تحقيقاتی" ساات فيلم هاي تشخيص گاز رادون ( )CR-39و مقایسه آن با
نمونه اارجی"
 -22همكار طرح تحقيقاتی" بررسی مقایسه اي اثرات بهداشتی آلودگی هواي هفت کالنشهر ایران
و تعيين کيفيت بهداشتی آن در سال "1331
 -21همكار طرح تحقيقاتی" برآورد شااص  AQHIدر هفت کالنشهر ایران"(در حال اجراء)
 -27مجري طرح تحقيقاتی" بررسی نوع و غلات آالینده هاي گازي در هواي محدوده مرکز دفن
پسماند کهریزر"
 -23مجري طرح تحقيقاتی" کمی سازي و مقایسه اثرات بهداشتی آلودگی هواي کالنشهرهاي
تهران ،شيراز ،اهواز ،اصفهان،ارار ،تبریز ،مشهد ،م ،کرمانشاه و کر در سال هاي  1332-1333و
ارائه راهكار جهت کاهش پيامدهاي بهداشتی"
 -23مجري طرح تحقيقاتی" بررسی نوع وغلات ترکيبات آلی فرار و آلدئيدي موجود در هواي
آرایشگاه هاي زنانه منتخب شهر تهران و مقایسه آن با هواي بيرون در سال 1332
 -31مجري طرح تحقيقاتی" بررسی امكان سنجی تصفيه آالینده هاي گازي دي اکسيدکربن،
هيدروژن دي سولفيد و اکسيدهاي نيتروژن توسط چارچوب هاي آلی -فلزي با استفاده از شبيه
سازي مولكولی"
 .01همكاری با مجالت علمي و پژوهشي:

 -1فصلنامه علمی و پزوهشی انجمن علمی بهداشت محيط ایران"سالمت و محيط" (داور)
 -2مجله علمی و پژوهشااای مهندساااين مشااااور طرح و تحقيقات آب و فاضاااالب "مجله آب و
فاضالب(داور)
 -3مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اروميه (داور)
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 -2مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی گرگان(داور)
 -1مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی ارار (داور)
 -1مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مازندران (داور)
 -7مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی بهداشت در عرصه (داور)
 -3مجله ارتقاي ایمنی و پيشگيري از مصدوميت ها(داور)
)3- Iranian Journal of Environmental Health Science& Engineering(ISI
)4- International journal of Environmental Progress(ISI
)5- Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry(ISI
 .00سوابق تدريس:

 -1تدریس دروس " بهره برداري و نگهداري از تاساايسااات آب و فاضااالب ،آلودگی هوا ،جمع آري
فاضااالب ،گندزداي محيط ،بهداشاات مسااكن ،آلودگی صااوتی ،روش تحقيق گروه بهداشاات محيط
دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی در مقتع کارشناسی و ارشد مهندسی بهداشت محيط 2 .ترم
 " -1مهندسای کنترل آلودگی هوا" گروه بهداشات محيط دانشاگاه علوم پزشاكی شيراز در مقتع
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط 2 .ترم
 " -2اثرات جهانی آلودگی هوا" گروه بهداشاات محيط دانشااگاه علوم پزشااكی شاايراز در مقتع
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط 1 .ترم
 -3آلودگی هوا" گروه مهندسای بهداشات محيط دانشگاه علوم پزشكی شيراز در مقتع کارشناسی
بهداشت محيط 2 .ترم
" -2سام شاناسای محيط" گروه مهندسای بهداشات محيط دانشگاه علوم پزشكی شيراز در مقتع
کارشناسی بهداشت محيط 1 .ترم
 " -1شاايمی محيط" گروه مهندساای بهداشاات محيط دانشااگاه علوم پزشااكی شاايراز در مقتع
کارشناسی بهداشت محيط 2 .ترم
" -1کنترل و بازرسی مواد غذایی ،آشنایی با تقلبات مواد غذایی" با همكاري جهاد دانشگاهی واحد
دانشگاه علوم پزشكی ایران  3ساعت.
" -7مدیریت مواد زائد بيمارساتانی" با همكاري جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علوم پزشكی ایران
 2ساعت
 -3همكاري با جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكی بهشتی در زمينه برگزاري کالسهاي کنكور
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط
 -3همكاري با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در برگزاري کارگاه آشنایی با استانداردهاي ملی
پيوست سالمت و سخنرانی
 .01راهنما و يا مشاور پايان نامه
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 -1پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان"تعيين سهم منابع انتشار کل ذرات معلق در هواي اهواز با
استفاده از مدل  CMBدانشكده محيط زیست دانشگاه تهران (استاد راهنماي دوم)
 -2پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان"بررسی آلودگی ارچی و غلات ذرات معلق در هواي شهر
م در سال  .1332دانشگاه علوم پزشكی م (مشاور)
 -3پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان"پایش کيفيت هواي مرکز دفن شيراز از نار ترکيبات
 . BTEXدانشگاه علوم پزشكی شيراز (استاد راهنماي دوم)
 -2پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان"بررسی تعداد بيماري هاي تنفسی ،لبی ،فوت و ميزان
تصادفات منتسب به آلودگی هوا در سال  1331-32در شهر شيراز" .دانشگاه علوم پزشكی شيراز
(مشاور)
 -1پایان نامه دکتري بهداشت محيط با عنوان"بررسی سميت ذرات  PM2.5ایستگاههاي منتخب
هواي شهر تهران بر روي سلول هاي  A549ریه انسان توسط آزمون هاي  MTT assayو
"(Comet Assayمشاور)
 -1پایان نامه دکتري بهداشت محيط با عنوان"امكان سنجی سنتز چارچوب هاي آلی فلزي براي
حذف نيترات و فلوراید از آب(مشاور)
 -7پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان"بررسی وضعيت مدیریت پسماندهاي شيميایی و دارویی
"1332بيمارستان هاي شهر مشهد در سال (مشاور)
 -3پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان" بررسی الودگی ميكروبی بخشهاي  ICUجراحی برای
بيمارستانهاي مشهد در سال ( 1332مشاور)"
 .31شرکت در کنگره (يا عضويت در هيئت اجرايی)
 -1شرکت در همایش بهره برداري از منابع تجدید شونده و بازیافت در کشاورزي.
 -2شرکت در دوازدهمين همایش ملی بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
 -3شاارکت در ساامينار آموزشاای پيشااگيري ،کنترل و درمان بيماري آنفلونزاي نوپدید  .Aوزارت
بهداشت در مان و آموزش پزشكی با امتياز بازآموزي
 -2شاارکت در کنفرانس یكروزه آنفلونزاي نوع  )H1N1(Aدانشااگاه علوم پزشااكی تهران با امتياز
بازآموزي
 -1شارکت در کارگاه با عنوان"  "Reference Managerبمدت  1سااعت دانشگاه علوم پزشكی
تهران
 -1شرکت در کارگاه با عنوان " استراتژي هاي آموزشی و شيوه هاي تدریس" بمدت  11ساعت در
مرکز توسعه آموزش دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی تهران
 -7شرکت در کارگاه با عنوان"( spss)1مرکز پژوهش هاي علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی
تهران بمدت یک روز
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 -3شرکت در کارگاه با عنوان "مقاله نویسی ستك  1،2و  "3بمدت  13ساعت دانشگاه علوم پزشكی
تهران
 -3شرکت در کارگاه با عنوان" چگونه مقاله بخوانيم" بمدت  11ساعت دانشگاه علوم پزشكی تهران
 -11شرکت در کارگاه  2روزه "مبانی مرور سااتار یافته و متا آناليز " پژوهشكده محيط زیست
دانشگاه علوم پزشكی تهران
 -11شرکت در سمسوزیوم یكروزه" آسسرژیلوس فالووس" دانشگاه علوم پزشكی تهران
 -12شرکت در کارگاه"شيوه تدوین محتواي تعاملی آموزش مداوم اینترنتی" دانشكده مجازي
دانشگاه علوم پزشكی تهران
 -13شرکت در کارگاه " چگونه می توان یک سيستم الكترونيكی موفق را طراحی و راه اندازي کرد"
دانشكده مجازي دانشگاه علوم پزشكی تهران
 -12شرکت در کارگاه  2روزه " آشنایی با سنجش از دور ،سيستم اطالعات ج رافيایی ،نرم افزار
 Arc Gisو کاربرد آن در علوم سالمت پژوهشكده محيط زیست دانشگاه علوم پزشكی تهران
 -11شرکت در برنامه آموزش مداوم "کنگره تحقيقات فلوراید" بمدت  3روز و کسب  13امتياز
بازآموزي
16- Participated in Short training Course on” DUST STORMS” by Regional training
)center of W.M.O, 2011, (32 hours

17- Participated in Training Course program on” Environmental management of dust
and sand storm and combat desertification, 2011

18- Participated in workshop on” Designing Cohort Study on Health Effects of Air
Pollution 2-7 November 2013, Tehran, I.R.Iran

 .01فعاليت های فرهنگي و دانشجويي

 -1همكااري با دفتر نهاد نمایندگی مقام معام رهبري در دانشاااگاه علوم پزشاااكی تهران(-1331
)1331
 -2همكاري با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی تهران()1331-1331
 -3مسئول شوراي فرهنگی اوابگاه متاهلين دانشگاه علوم پزشكی تهران()1331-1331
 -2عضو و دبير شوراي صنفی اوابگاه متاهلين دانشگاه علوم پزشكی تهران()1333-1331
 -1مسائول و عضاویت فعال شاوراي دانشاجویی پایگاه مقاومت بسايج چهارده معصوم(ع) -1331
)1333
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 -1مسئول هيات دانشجویی جواد االئمه(ع) اوابگاه متاهلين دانشگاه علوم پزشكی تهران-1331
)1331
 -7شرکت در دومين دوره توانمند سازي اعضاي هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز با عنوان
ااالق حرفه اي بمدت  2ساعت
-3شرکت در طرح ضيافت اندیشه استادان با موضوعات" تعليم و تربيت ،ااالق حرفه اي ،اندیشه
سياسی ،تاریخ تمدن ،معرفت شناسی و حماسه ا تصادي .بمدت  32ساعت
 -3شرکت در جلسه هم اندیشی اساتيد با عنوان" نقش هيجان در سالمت جسم و روان" بمدت 2
ساعت
 -11شرکت در نشست دانش افزایی اساتيد دانشگاه با عنوان" تبين ابعاد حماسه سياسی" بمدت 2
ساعت
 -11شرکت در نشست دانش افزایی اساتيد دانشگاه با عنوان "استاد و ااالق "1-بمدت  2ساعت
 -12شرکت در نشست دانش افزایی اساتيد دانشگاه با عنوان "استاد و ااالق "2-بمدت  2ساعت
 -13شرکت در نشست دانش افزایی اساتيد دانشگاه با عنوان "استاد و ااالق "3-بمدت  2ساعت
 .05سوابق اجرايي و پژوهشي :

 -1عضااو کميته اجرایی همایش ملی دانشااجویی مدیریت و فناوري هاي نوین در علوم بهداشااتی،
سالمت و محيط زیست
 -2عضااو شااوراي پژوهشاای مرکز تحقيقات آلودگی هوا -پژوهشااكده محيط زیساات دانشااگاه علوم
پزشكی تهران
 -3مسئول دبيراانه شبكه تحقيقات بهداشت محيط
 -1مسئول راه اندازي و بروز رسانی پایگاه اینترنتی -شبكه تحقيقات بهداشت محيط
 -1عضو کميته علمی همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا
 -7عضو کارگروه تخصصی آلودگی هوا و ت ييرات ا ليم شبكه تحقيقات بهداشت محيط
 -3عضو کارگروه مشورتی دبيراانه منتقه اي گرد و غبار کشور -سازمان محيط زیست
 -3همكاري در تدوین "سند راهبردي مرکز تحقيقات آلودگی هوا" ،پژوهشكده محيط زیست دانشگاه
علوم پزشكی تهران1331-
 -11همكاري در تدوین سند ملی "طرح منتقه اي پيشگيري وکنترل گرد و غبار (ایران-عراق –
ترکيه و سوریه)"  .سازمان حفاظت محيط زیست1331 -
 -11همكاري در تدوین سند " استانداردهاي گزارشات پيوست سالمت" وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكی1331-
 -12عضو کميته علمی همایش ملی تازه هاي علوم بهداشتی -دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی
شهيد بهشتی
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 -13عضو کميته علمی همایش ملی راهكارهاي دستيابی به توسعه پایدار در بخشهاي منابع طبيعی
و محيط زیست
 -12عضو کميته علمی " هفتمين همایش ملی و دومين همایش بين المللی پسماند" سازمان
شهرداري ها و دهياري هاي کشور
 -11عضو کميته تدوین سند ملی راهبردهاي هواي پار
 -11عضو کميته علمی "همایش تخصصی ریزگردها ،پایش ،اثرات و راهكارهاي مقابله با اثرات آن"
سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور
-17عضو کميته داوران علمی و همكاري در برگزاري دومين کنفرانس تخصصی کاربرد هاي علوم و
فناوري ژئوانفورماتيک در ناام سالمت .موسسه ملی تحقيقات سالمت و پژوهشكده ژئوانفورماتيک
دانشگاه تهران
 -13دبير اجرایی همایش بين المللی المللی تحقيقات فلوراید
 -13عضو کميته علمی و انجام داوري مقاالت همایش بين المللی تحقيقات فلوراید
 -21عضااو کميته کشااوري تهيه نقشااه ملی گاز رادون ،معاونت بهداشاات وزارت بهداشاات درمان و
آموزش پزشكی
 -23همكاري با سازمان استاندارد در تدوین استانداردهاي مرتبط با آالینده هاي هوا
-22
 .06همكاری با شرکت های مهندسين مشاور و سازمانها:

 -1همكاري با شارکت مهندساين مشاوره پدیدآب سساهان بمدت یک سال(انجام طرح شبكه جمع
آوري و تصفيه اانه شهر برازجان و گندمان) سال 1332
 -2همكاري با کاراانه فالت سنگ آسيا در راه اندازي و بهره برداري از تصفيه اانه فاضالب بمدت
 1ماه .سال 1331
 -3همكاري بمدت  1سااال با شاارکت مهندساای مشاااور پسااماند صاانعت هسكو در زمينه مدیریت
پساماندهاي شهري و صنعتی و ویژه و انجام پروژه بررسی پسماندهاي شرکت هسكو و تعيين راهكار
سال 1337
 -2همكاري با شارکت مهندسای مشااور فرایند سبز پاکان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهاي
شهري اوي سال 1333
 -1همكاري با واحد جهاد دانشااگاهی دانشااگاه الزهرا در پروژه طرح جامع زباله روسااتایی منتقه
مرکزي(یزد-اصفهان -چهار محال بختياري) سال 1331
 -1همكاري با شرکت مهندسی مشاور پنگان آوران پروژه " طرح جامع مدیریت پسماندهاي شهري
شهرستان دنا" سال 1333
 -7همكاري با شرکت مهندسی مشاور پنگان آوران پروژه " طرح جامع مدیریت پسماندهاي روستایی
استان مرکزي" سال .1333
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 .07داوری کتاب و طرح های تحقيقاتي

عنوان کتاب "بيست سوال و جواب درباره الیه ازن " معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه جندي
شاپور اهواز
 -1بررسی رابته ي بين آالینده هاي شااص هوا و بيماري هاي لبی و تنفسی و تصادفات
اورژانسی شيراز
 -2بررسی غلات گاز مونوکسيد کربن و هيدروکربن هاي اروجی از اگزوز اودروهاي بنزینی و
گازسوز در شهر شيراز در سال 1332
 -3بررسی ميزان شااص  DMFTدر کودکان 12-1سال بخش فورگ شهرستان داراب و ارتباط آن
با ميزان فلوراید در آب آشاميدنی در سال 1332
 -2بررسی ميزان آگاهی و نگرش ساکنين شهر شيراز  ،المرد ،ا ليد ،فسا و داراب در زمينه مدیریت
و بازیافت مواد زاید جامد شهري در سال 1332
 -1بررسی ميزان آگاهی ،نگرش و عملكرد مردم شهر داراب در زمينه مدیریت و بازیافت مواد زاید
جامد در سال 1331
 -1بررسی و مقایسه ميزان هيدروکربن هاي اروماتيک چند حلقه اي موجود در ذرات PM10
هواي شهرهاي اهواز ،آبادان و عسلویه
 -7اندازه گيري ذرات رسوب شونده ( )Dust fallو بررسی محتوي فلزات سنگين آن در شهر م
 -3بررسی رابته ي بين آالینده هاي شااص هوا و بيماري هاي لبی و تنفسی و تصادفات
اورژانسی
 -3اثر مواجهه کوتاه مدت با پرتوهاي ميكروویو تابشی از دستگاههاي مودم وایرلس ( Wireless
 )Routerبرميزان تحرر اسسرم انسان
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