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 .4سوابق پژوهشی
 .1-4مقاله های منتشر شده در مجالت فارسی:
.1

حذف جامدات معلق از پساب الگون هوادهی با استفاده از صافی درشت دانه داراي جریان افقی
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،بهار  ،32دوره  ،0شماره  ،7نویسنده اول.

 .2تاثیر وضعیت تحصیلی مدیران بر شاخص هاي بهداشتی مراکز خدمت رسان به زائران
مجله تحقیقات نظام سالمت ،تابستان  ،32دوره  ،6شماره ویژه ،نویسنده اول.
.3

گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضالب شهر قم با استفاده از کمپلکس پراکسید هیدروژن  -یون نقره
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،زمستان  ،36دوره  ،7شماره  ،0نویسنده اول.

 .4بررسی شاخص هاي بهداشت محیطی هتل ها و مهمان سراهاي شهر مقدس قم در سال 1331
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،زمستان  ،31دوره  ،9شماره  ،0نویسنده دوم.
 .1بررسی اثر ضد باکتریایی دندریمر پلی آمیدوآمین -G4بر برخی از باکتري هاي گرم منفی و گرم مثبت
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش) ،آذر  ،25دوره  ،71شماره  ،2نویسنده پنجم.
.6

تاثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین بر اشرشیا کلی ،آنتروباکتر کلواکه و باسیلوس سوبتیلیس
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،آبان  ،25دوره  ،3شماره  ،0نویسنده چهارم.

 .7بررسی تولید انرژي الکتریسیته از تصفیه فاضالب سنتتیك در پیل سوخت میکروبی
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،آبان  ،27دوره  ،6شماره  ،0نویسنده پنجم.
 .3کارایی صافی درشت دانه افقی در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر یاسوج
مجله ارمغان دانش ،آبان  ،24دوره  ،76شماره  ،0نویسنده ششم.
 .9بررسی کاتیون هاي موجود در آب ورودي به دستگاه دیالیز و مقایسه آن با استانداردهاي  AAMIوEPH
مجله سالمت و بهداشت ،آبان  ،24دوره  ،9شماره  ،5نویسنده سوم.
 .11ارزیابی ریسك حریق و نقش یك برنامه امداد ،تخلیه و مراقبت بر میزان کاهش سطح آن در یك بیمارستان
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،پاییز  ،24دوره  ،3شماره  ،5نویسنده پنجم.
 .11بررسی شاخص کیفیت هوا و غلظت ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی در هواي شهر قم
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،تابستان  ،24دوره  ،3شماره  ،9نویسنده پنجم.
 .12حذف نیترات از آب با استفاده از جاذب گرانول هیدروکسید فریك
مجله تحقیقات نظام سالمت ،تابستان  ،32دوره  ،6شماره ویژه ،نویسنده چهارم.
 .13کارایی صافی درشت دانه با جریان افقی ) (HRFدر کاهش کلیفرم پساب خروجی الگون هوادهی
مجله آب و فاضالب ،تابستان  ،31دوره  ،72شماره  ،9نویسنده چهارم.
 .14بررسی عملکرد راکتور پیل سوخت میکروبی در تصفیه فاضالب همزمان با تولید انرژي الکتریسیته
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،پاییز  ،25دوره  ،6شماره  ،5نویسنده سوم.
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: مقاله های منتشر شده در مجالت انگلیسی.2-4
1. Nitrogen and phosphorous removal from aerated lagoon effluent using horizontal roughing
filter (HRF)
Desalination and Water Treatment, 1-10, 2015 (1nd Author).
2. Response surface modeling of lead ( )׀׀removal by graphene oxide-Fe3O4 nanocomposite using
central composite design
Journal of Environmental Health Science and Engineering 14(2), 1-14, 2016 (1nd Author).
3. Dental caries prevalence among schoolchildren in urban and rural areas of Qom province,
central part of Iran
Middle-East Journal of Scientific Research 18 (5), 584-591, 2013 (1nd Author).
4. Upgrading the effluent quality of an aerated lagoon with horizontal roughing filtration
Environment Protection Engineering, 41(3), 121.136, 2015 (Corresponding Author).
5. A fuzzy multi-criteria decision making approach for evaluating the health-care waste treatment
alternatives.
Environmental Engineering and Management Journal, Accepted: 2015 (Corresponding Author).
6. Hierarchical distance-based fuzzy approach to evaluate urban water supply systems in a semiarid region
Journal of Environmental Health Science and Engineering 13 (1), 1-12, 2015 (2nd Author).
7. Comparison of Moringa stenopetala seed extract as a clean coagulant with Alum and Moringa
stenopetala-Alum hybrid coagulant to remove direct dye from Textile Wastewater
Environmental Science and Pollution Research 18 (5), 1-10, 2016 (5nd Author).
8. Fluoride concentrations in bottled drinking water available in Najaf and Karbala, Iraq
Fluoride 47 (3), 249-252, 2014 (4nd Author).
9. Performance of microbial fuel cell for wastewater treatment and electricity generation
International Journal of Renewable Energy Development 2 (2), 131-135, 2013 (5nd Author).
10. Application of water quality index for quality zoning
Archives of Hygiene Sciences 1 (1), 2012 (6nd Author).
11. Patterns of annual fluctuation of dust concentrations along with meteorological parameters: a
case study in Qom province, central Iran
Journal of Air Pollution and Health (JAPH) 1 (2), 99-110, 2016 (1nd Author).
12. Adsorption of EDTA from Aqueous Solution Using HDTMA-Modified Zeolite
Middle-East Journal of Scientific Research 23 (9), 2232-2245, 2015 (1nd Author).
: مقاله های منتشر شده در همایش های ملی.3-4
( در کاهش کلیفرم پساب خروجی الگون هوادهیHRF) بررسی کارایی صافی درشت دانه با جریان افقی

.1

.) پوستر (نویسنده اول،دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
 تاثیرکمپلکس پراکسید هیدروژن یون نقره بر حذف کلیفرم هاي مدفوعی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر قم.2
.) سخنرانی (نویسنده اول،دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
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 .3حذف باکتري هاي هتروتروف از پساب الگون هوادهی با استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی و گندزدایی توسط
کمپلکس پراکسید هیدروژن – یون نقره
چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ،سخنرانی (نویسنده اول).
 .4بررسی وضعیت جمع آوري و انتقال مواد زائد تولیدي مطب پزشکان و کلینیکهاي درمانی شهر قم
سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ،پوستر (نویسنده اول).
.1

بررسی اثرات بهداشتی و روش هاي حذف آالینده  VOCsبوسیله بستر کربن فعال
دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سالمت ،پوستر (نویسنده دوم).

 .6بررسی شاخصهاي بهداشتی در مراکز اقامتی خدمت رسان به زایرین شهر مقدس قم در سال 1331
دهمین همایش ملی بهداشت محیط ،پوستر (نویسنده دوم).
 .7کاربرد صافی شنی درشت دانه با جریان افقی جهت تصفیه تکمیلی پساب سپتیك تانك در مناطق روستایی
شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ،پوستر (نویسنده دوم).
 .3امکان سنجی و تدوین ضوابط و مبانی طراحی کاربرد صافی شنی درشت دانه با جریان افقی رافینگ فیلتر درتصفیه
تکمیلی پساب سپتیك تانك درمناطق روستایی مطالعه موردي روستاي مراد تپه استان تهران
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،پوستر (نویسنده دوم).
 .4-4مقاله های منتشر شده در همایش های بین المللی:
1. Fluoride concentration in drinking water supplying in Qom , Iran, and DMFT index of 12-yearold students
30th Conference of the International Society for Fluoride Research, September 5–8, 2012, in
Szczecin, Poland (Oral Presentation).
2. Adsorption of Fluoride on Modified Fly Ash from Aqueous Solution
30th Conference of the International Society for Fluoride Research, September 5–8, 2012, in
Szczecin, Poland (Poster Presentation).
.5

بررسی عملکرد پیل سوخت میکروبی در تصفیه فاضالب همزمان با تولید انرژي الکتریسیته
اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ،پوستر (نویسنده چهارم).

 .5-4کتاب های منتشر شده:
.1

تصفیه آب و کنترل میکروارگانیسم هاي بیماریزا (ترجمه ،انتشارات شرکت آب و فاضالب قم ،1333 ،نویسنده اول)
Original title: Water treatment and pathogen control
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/9241562552/en/.

 .2ایمنی و بهداشت در شبکه توزیع آب شهري (ترجمه ،انتشارات دانشگاه ع.پ .قم ،1339 ،نویسنده اول)
Original title: Safe piped water
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/924156251X/en/.
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 .6-4طرح های تحقیقاتی :
 .1تعیین کیفیت شیمیایی آب ورودي به دستگاههاي دیالیز بیمارستان هاي استان قم و مقایسه آن با
استانداردهاي AAMIو( Ephمجری-اتمام یافته)
 .2بررسی وضعیت جمع آوري و انتقال زباله هاي مطب پزشکان و کلنیك هاي درمانی شهر قم (منطقه یك
شهرداري ) در سال ( 31مجری-اتمام یافته)
 .3بررسی تاثیر استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی در حذف فسفر و نیتروژن از پساب تصفیه خانه
فاضالب شهر قم (مجری-اتمام یافته)
 .4تعیین شاخص  DMFTدر دانش آموزان اول راهنمائی ( 12ساله) استان قم و رابطه آن با غلظت فلوراید در منابع
آب شرب استان در سال (1339مجری-اتمام یافته)
 .5بررسی غلظت ،تعداد و توزیع اندازه ذرات معلق در هواي محدوده مرکزي شهر قم در دوره یکساله (مجری-
اتمام یافته)
 .6مقایسه ي کارایی روش هاي مشاهده اي و میکروبی در تعیین کیفیت بهداشت و نظافت سطوح محیطی
بیمارستان (مجری-اتمام یافته)
 .7حذف  EDTAاز آب آلوده به کمك زئولیت اصالح شده با سورفکتانت (مجری-اتمام یافته)
 .8بررسی وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و وسایل کمك درمانی در کنترل انتقال و انتشار عفونت
هاي بیمارستانی به روش ICNAو( ACCمجری-اتمام یافته)
 .2استفاده از اکسید گرافن عاملدار شده با تیوفن کربوکسالدئید جهت حذف انتخابی جیوه از آب (مجری-در حال
انجام)
 .11بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی پساب هاي صنعتی تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی شکوهیه استان قم
در یك دوره یك ساله (همکار-اتمام یافته)
 .11بررسی میزان عدد پراکسید در روغن هاي مصرفی در فالفل فروشی و اغذیه فروشی شهر قم و مقایسه آن با
حد استاندارد (همکار-اتمام یافته)
 .12بررسی غلظت آهن و منگنز وارتباط آن با حضور باکتري هاي آهن و منگنز در منابع تأمین،خروجی تصفیه خانه
و شبکه توزیع آب قم در سال ( 1391همکار-اتمام یافته)
 .13بررسی میزان فلوراید موجود در چاي و آب آشامیدنی شهر قم و رابطه ي آن با فلوراید موجود در ادرار
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ( 1391همکار-اتمام یافته)
 .14بررسی میزان مواجهه ي کارگران با صدا و گرد و غبار در صنایع سنگبري استان قم (همکار-اتمام یافته)
 .15بررسی غلظت PM!.PM2.PM10در هواي ایستگاه مستقر در مرکز شهر قم و ارتباط آن با پارامترهاي
هواشناسی در فصول تابستانی و پاییز سال (36همکار-اتمام یافته)
 .16بررسی کیفیت میکروبی آب مصرفی مسافران اتوبوس هاي بین شهري پایانه اتوبوسرانی شهر قم در سال
(1336همکار-اتمام یافته)
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 .17بررسی قابلیت استفاده از پیل سوخت میکروبی در تولید الکتریسیته از تصفیه فاضالب سنتتیك (همکار-اتمام
یافته)
 .18ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قم سال ( 1339همکار-اتمام یافته)
 .11بررسی و مقایسه وضعیت خورندگی و رسوب گذاري نقاط ابتدایی و انتهایی شبکه بهداشتی آب شهر قم در
سال ( 1339همکار-اتمام یافته)
 .21بررسی قابلیت استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه شیرابه جایگاه دفن بهداشتی مواد زائد جامد
(همکار-اتمام یافته)
 .21بررسی سرو اپیدمیولوژي توکسوپالسموز در زنان باردار شهر قم در سال (1333همکار-اتمام یافته)
 .22بررسی امکان سنجی و تدوین ضوابط طراحی و کاربرد شن درشت دانه در تصفیه تکمیلی پساب سپتیك تانك
و نیزار (همکار-اتمام یافته)
 .23اندازهگیري ذرات رسوب شونده ) (Dustfallو بررسی محتوي فلزات سنگین آن در شهر قم ( 1392همکار-اتمام
یافته)
 .24بررسی کیفیت میکروبیولوژیکی آب و مایع همودیالیز بیمارستان کامکار قم در سال ( 1391همکار-اتمام یافته)
 .5سوابق اجرایی
.7

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان ،دانشگاه علوم پزشکی قم (اردیبهشت ماه  7534تا آبان ماه )7530

 .9کارشناس ارشد گروه بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی قم (آبان ماه  7530تا خرداد ماه )7524
 .5کارشناس مرکز تحقیقات آالینده های محیطی ،دانشگاه علوم پزشکی قم (مهر ماه  7533تا فروردین ماه )7524
.0

مسئول واحد پژوهش دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم (اسفند ماه  7533تا فروردین ماه )7524

 .3عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم (آذرماه  7533تا آذرماه )7532
.6

رئیس گروه پسماند ،مرکز تحقیقات آالینده های محیطی ،دانشگاه علوم پزشکی قم (اردیبهشت  7523تاکنون)

 .6عناوین
.7

رتبه اول آزمون  Ph.Dوزارت بهداشت در رشته بهداشت محیط ()7532

.9

پژوهشگر برتر در جشنواره استانی هفته پژوهش (سال های  7533و )7532
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