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  چکیده فارسی سوابق 

  
  مشخصات

میکروبیولوژي و :  زمینه کاري،   رشته: مهندسی بهداشت محیط،  10,10,1357نام و نام خانوادگی: رحیم عالی،   متولد: 
راه اندازي و مدیریت مجموعه هاي دانش   ،)ارتباط سالمت انسانی و جنبه هاي محیطی -(تحقیقات مولکولیمحیط بیوتکنولوژي

: دانشگاه دانشگاه محل کارو هیئت علمی، رتبه دانشگاهی: استادیار، عض  مدیریت پسماند الکتریکی و الکترونیکی(فناورانه)  بنیان،
 09143476048تلفن:   علوم پزشکی قم

 Aali1400@gmail.com: ایمیل: عمومی

  عناوین و نشان ها

منتخب طرح هاي فناورانه کشوري (فناوري امحاء و بازیافت المپ هاي  ،(ایده محوري)96) جشنواره فناوري سبزکوه برگزیده(نفر اول  
بنیاد  کشوري محقق برگزیده، 95فلورسنت) از طرف پارك علم و فناوري پردیس تهران وابسته به معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري 

دانشجوي نمونه کشوري  رتبه اول فارغ التحصیل دوره دکتري تخصصی،، 92قدیر شده در هفته پژوهش، ت93، پژوهشگر فعال دانشگاه 93البرز
(جشنواره شهید مطهري) ،  PhD ، دانشجوي برتر آموزشی در مقطع91دانشگاه  PhD، دانشجوي نمونه دانشگاه در مقطع PhD 92 مقطع

مین جشنواره فرهنگی و هنري دانشگاه ، دانشجوي پیشگام علمی و دانشجوي استعداد درخشان مقطع دکتري دانشگاه ، برگزیده چهار
فرهنگی(هفتمین دوره) دانشگاه،  دانشجوي پیشگام فرهنگی(ششمین دوره) دانشگاه، کاندیداي نهائی طراحان کسب و کار جشنواره شیخ بهائی، 

 اي برقی و الکترونیکی)(طرح بازیافت پسماند ه1389برگزیده طراحان کسب و کار دانشگاههاي استان اصفهان 

  سوابق آموزشی
  بهداشت محیط و رشته هاي مرتبط واحد درسی  در  مقاطع:  دکتري تخصصی، کارشناسی ارشد،   کارشناسی، کاردانی  200تدریس بیش از  

  )95-80(نمرات ارزشیابی تدریس 
  :و فناوري سوابق پژوهشی

طرح در  7طرح پژوهشی ،  8مقاله ارائه شده در همایشها  و کنگره ها،  40 ،و خارجی داخلی شده در مجالت معتبرمقاله چاپ  30  پژوهشی:   
کارگاه توانمند سازي  40، شرکت در (مدیریت پسماند هاي برقی و الکترونیکی)کارگاه و همایش و سخنرانی تخصصی 20روند ، تدریس در 

کتاب،  3نگره هاي ملی و بین المللی(دانشجویان علوم پزشکی)، ترجمه مجله علمی و پژوهشی)  و ک 7مجله انگلیسی و  4فردي،  داور مجالت(
(اولین واحد دانش بنیان در زمینه پسماند هاي برقی و راه اندازي شرکت دانش بنیان مهر ثمین طرح فناورانه، پنج فناوري: ، کتاب 2تالیف 

  ، یک ثبت اختراع در روند، رونیکی)(پسماند هاي برقی و الکتنوع آوري و ثبت اختراع 2، الکترونیکی در کشور)
  :سوابق مدیریتی و اجرایی

مسئول پیگیري و راه اندازي مرکز تحقیقات دانشکده علوم  -دبیر طرح تحول و نوآوري در آموزش پزشکی  دانشکده علوم پزشکی خوي
زیست اتحادیه انجمن هایی مهندسی و علم رئیس کمیته محیط   راه اندازي مرکز امحاء و بازیافت انواع المپ هاي فلورسنت، -پزشکی خوي

، عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب کشور(عضو علی 94مشاور زیست محیطی انجمن هاي مهندسی و علم مواد کشور  ، 94مواد کشور
، مسئول 92ومیهراه اندازي مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی ار ،94عضو شوراي آموزشی دانشکده پرستاري خوي ،94البدل) 

، عضو کمیته پژوهشی 93، دبیر اجرائی اولین گردهمائی فناوري سالمت چی چست شمال غرب کشور93- 92مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه
، 93-92، عضو شوراي مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه92دانشگاه در کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه 

، عضو شوراي توسعه آموزشی دانشگاه علوم 87، مدیر گروه پرستاري و بهداشت محیط خوي 87رست دانشکده پرستاري  شهرخوي سرپ
، عضو کمیته هدایت 86- 10/84، مسئول دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی 12/87-12/85پزشکی ارومیه 

الکترونیک در شهرك پسماند هاي ، موسس هسته دانش بنیان بازیافت 84-87عضو دفتر هم اندیشی اساتید  ،86و عملکرد استعدادهاي درخشان 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، دبیر اجرائی و عضو کمیته علمی همایش نیایش و سالمت، دبیر علمی سمینار چالشها و چشم اندازها در بهداشت 

   ،محیط استان چهارمحال و بختیاري

  :فرهنگی

  بسمه تعالی
 



٢ 
 

، ،92-88، عضو شوراي رسیدگی به تخلفات دانشجوئی، علوم پزشکی اصفهان 94عضو شوراي فرهنگی مجتمع آموزش عالی سالمت خوي، 
، برگزاري اولین کارگاه مبانی جنبش نرم افزاري تولید علم 88تاسیس کانون جنبش نرم افزاري تولید علم و فناوري در دانشگاه اصفهان از سال 

عضو هیئت علمی رسیدگی به ، راه اندازي مجله اخالقی دل شدگان(مدیر مسئول)، 89براي آشنائی دانشجویان اردیبهشت  در دانشگاه اصفهان
  85-87تخلفات دانشجویان علوم پزشکی ارومیه 

  :مهارت ها

ات و اختراعات، راه ، ثبت و تجاري سازي ابداع)Spin Off، شرکت هاي زایشی(راه اندازي و مدیریت و نگهداشت  شرکت هاي دانش بنیان
اندازي آزمایشگاه مولکولی محیطی، راه اندازي تکنیک هاي مولکولی شناسائی انواع میکروارگانیسم هاي محیطی، شناسائی انتروویروس ها،  

Real Time PCR  ،راه اندازي سیستم مدیریت پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی  
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 )فناورانه(دانش بنیانچکیده فعالیت ها 

  
  شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان -1389از سال  شروع فعالیت دانش بنیان:

  در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان دانش بنیان گذراندن موفق دوره هاي پیش رشد و رشد

اند هاي برقی  یریت پسمراه اندازي واحد دانش بنیان مهر ثمین با زمینه کاري مد فعالیت فناورانه در دوره دکتري:
  الکترونیکی

  درس تجاري سازي نتایج تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پژوهشی:  PhDدر مقطع مدرس
( برگزاري 92راه اندازي مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مسئولیت ها مدیریتی و اجرائی:

، مسئولین وقت دفتر توسعه فناوري سالمت وزارت بهداشت) جلسات متعدد با اعضاء هیئت علمی، مدیران دانشکده ها و
، دبیر اجرائی اولین گردهمائی فناوري سالمت چی چست شمال غرب  کز رشد فناوري سالمت دانشگاهمسئول مر

راه اندازي مرکز امحاء و بازیافت انواع  ،ت دانشگاه علوم پزشکی ارومیهعضو شوراي مرکز رشد فناوري سالم، 93کشور
    94رئیس کمیته محیط زیست اتحادیه انجمن هایی مهندسی و علم مواد کشور  هاي فلورسنت،المپ 

منتخب طرح هاي فناورانه کشوري (فناوري امحاء و بازیافت المپ هاي فلورسنت) از طرف پارك  عناوین و نشان ها:
بنیاد  کشوري حقق برگزیدهم، 95علم و فناوري پردیس تهران وابسته به معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري 

دانشگاه، کاندیداي نهائی طراحان کسب و کار جشنواره شیخ بهائی، برگزیده طراحان کسب و کار  ،93البرز
  )رتبه سوم -(طرح بازیافت پسماند هاي برقی و الکترونیکی1389دانشگاههاي استان اصفهان 

 
بازیافت و امحاء انواع المپ در کشور با ظرفیت طراحی ، ساخت و راه  اندازي مرکز  ابداع، اختراع و نوآوري:

عدد در ساعت، طراحی(صدور ابالغیه اختراع)، ساخت و راه اندازي دستگاه امحاء انواع المپ هاي  10000
فلورسنت(ثبت اختراع، تائیدیه علمی و در مرحله تجاري سازي)، امکان سنجی بازیافت فلزات ارزشمند از پسماند هاي 

  رونیکی (اتمام ) ، طراحی و ساخت شبیه ساز آموزشی دستگاه سیکلون(در حال اجرا)، الکتریکی و الکت

شرکت هاي دانش بنیان و تجاري سازي(مدرس)، آشنائی با فعالیت هاي  برگزاري/ شرکت در دوره هاي دانش بنیان:
 -لکتریکی و الکترونیکی(مدرس (مدرس)، مدیریت پسماند هاي اBPفناورانه در رشته بهداشت محیط(مدرس)، آشنائی با نگارش 

حفاظت در  شرکت ایران خودرو، سنگ آهن مرکزي ایران، شرکت ملی گاز،  منطقه اقتصادي عسلویه، سازمان  -رویکرد فناورانه
نگارش  محیط زیست آذربایجان غربی و .... و شرکت در کارگاههاي خالقیت و نوآوري، مدیریت مالی براي مدیران غیر مالی و 

 طرح تجاري  و تنظیم

  

  مهارت هاي دانش بنیان

 طراحی کسب و کار دانش بنیان  در زمینه هاي بهداشت و درمان -

 ) در مراکز علمیSpin Offراه اندازي شرکت هاي زایشی( -

 راه اندازي استارت آپ هاي بهداشت محیط -

 راه اندازي فن بازار سالمت -
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  )93-9- 29(به روز شده و مدیریتی ، پژوهشیوابق تحصیلی، آموزشیس
  مشخصات

  نام و نام خانوادگی: رحیم عالی
  10/10/5713تاریخ تولد: 

  وضعیت نظام وظیفه: کارت پایان خدمت
  09143476048، 09137882814تلفن: 

  پست الکترونیکی:
aali1400@gmail.com  

  رشته  : مهندسی بهداشت محیط
 Ph.Dمقطع: 

  ئت علمی شغل: عضو هی
   هاي محیطی، علوم پزشکی قم محل کار: مرکز تحقیقات آالینده

  13، پایه وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
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  وضعیت تحصیلی
  

  کشور  سال اخذ مدرك  دانشگاه محل تحصیل  رشته  مقطع

  ایران  1379  علوم پزشکی شهرکرد  بهداشت محیط  کاردانی
  ایران  1381  علوم پزشکی تهران     بهداشت محیطمهندسی   کارشناسی
کارشناسی 

  ارشد  
  ایران  1383   ایران علوم پزشکی  بهداشت محیطمهندسی 

  عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  ایران  1393  علوم پزشکی اصفهان    بهداشت محیطمهندسی   دکتري
ررسی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنهاي مقاوم باکتریائی در  فاضالب هاي شهري و بعنوان پایان نامه دوره دکتري: 

  بیمارستانی
فعالیت فناورانه در دوره دکتري: راه اندازي واحد دانش بنیان مهر ثمین با زمینه کاري مدیریت پسماند هاي برقی  

  الکترونیکی
  18,63معدل دوره کارشناسی ارشد: 

  19معدل دوره دکتري: 
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  زمینه کاري و عالئق تحقیقاتی 
(ارتباط سالمت انسانی بیوتکنولوژي محیط، (ارتباط سالمت انسانی و جنبه هاي میکروبی محیطی)میکروبیولوژي محیط

، (ارتباط سالمت انسانی و جنبه هاي اپیدمیولوژیک محیطی)اپیدمیولوژي محیط، و جنبه هاي بیوتکنولوژي محیطی)
  )، و شرکت هاي دانش بنیان، ثبت ابداعات و اختراعات Spin offاد شرکت هاي زایشی(تبدیل علم به تکنولوژي، ایج

  مدیریت پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی
  نشان  هاعناوین و 

  
  1396  دانشگاه شهرکرد  (ایده محور)برگزیده(رتبه اول)  جشنواره فناوري سبزکوه

  1393  علوم پزشکی ارومیه  دانشگاه پژوهشگر فعال
  1393  بنیاد فرهنگی البرز  ق برگزیده کشوريمحق

  1392  معاونت ریاست جمهوري PhDدانشجوي نمونه کشوري در مقطع 
  1392  علوم پزشکی ارومیه  تقدیر شده در هفته پژوهش 

برگزیده اولین جشنواره بین المللی و پنجمین  جشنواره 
ملی برترین هاي پژوهش و نوآوري در مدیریت 

  وري)شهري(رتبه اول نوآ

مرکز  -شهرداري تهران
مطالعات و برنامه ریزي 

  شهري)

1391  

  1391  علوم پزشکی اصفهان  PhDدانشجوي نمونه دانشگاه در مقطع 
  1391  علوم پزشکی اصفهان  برگزیده چهارمین جشنواره فرهنگی و هنري

  1391  علوم پزشکی اصفهان  (هفتمین دوره)دانشجوي پیشگام علمی و فرهنگی
  1389 علوم پزشکی اصفهان  درخشان هاي استعداد خبمنت دانشجوي

 1390 علوم پزشکی اصفهان  (ششمین دوره)دانشجوي پیشگام فرهنگی

 1390 جشنواره شیخ بهائی کاندیداي نهائی طراحان کسب و کار 

( جشنواره شهید PhDدانشجوي برتر آموزشی در مقطع 
 مطهري)

 1389 علوم پزشکی اصفهان

  1389  دانشگاههاي استان اصفهان  ب و کار برگزیده طراحان کس
  
  

  و اجرائی مدیریتی
 
 

  1396  دبیر طرح تحول و نوآوري در آموزش پزشکی  دانشکده علوم پزشکی خوي -
  1396  مسئول پیگیري و راه اندازي مرکز تحقیقات دانشکده علوم پزشکی خوي -
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  تا کنون 1394از   عضو شوراي آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوي -
  تا کنون 1394  شوراي پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوي عضو -
  تا کنون 1394از   سرپرست گروه مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی خوي -
  1394  رئیس کمیته محیط زیست اتحادیه انجمن هاي مهندسی و علم مواد  -
  1394  کشور اتحادیه انجمن هاي مهندسی و علم مواد  زیست محیطی مشاور  -
  1394  هنگی مجتمع آموزش عالی سالمت خويعضو شوراي فر -
  1394  عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران(عضو علی البدل) -
          1393   دبیر اجرائی اولین گردهمائی فناوري سالمت چی چست شمال غرب کشور -
عضو کمیته پژوهشی دانشگاه در کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر  -

  مترقبه  
1393  

  1392  به بعد 92و شوراي مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه عض -
  1392  مسئول مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -
  1392  مسئول پیگیري و  راه اندازي مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  -
  1387  سرپرست دانشکده پرستاري و بهداشت شهرخوي  -
 1387 بهداشت محیط خوي ندسی مهمدیر گروه پرستاري و  -

 12/87-12/85 عضو شوراي توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  -

86-10/84 مسئول دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده بهداشت  -  

 86 عضو کمیته هدایت و عملکرد استعدادهاي درخشان  -

84-87 عضو دفتر هم اندیشی اساتید  -  

1389از   انش بنیان مهرپردازان محیط زیست ثمیندبنیان گذار  واحد  -    

  
  

  آموزشی سوابق
  
، کارشناسی ارشد و واحد درسی در زمینه  بهداشت محیط در مقطع کاردانی و کارشناسی  200 بیش از پوشش    

  دکتري تخصصی
تعداد ترم و   تعداد واحد  عنوان درس

  نیمسال تدریس
  دانشگاه محل تدریس

 علوم پزشکی ارومیه  2  2  مدیریت کیفیت آب

 علوم پزشکی ارومیه  1  2  تصفیه آب
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 علوم پزشکی ارومیه  4  3  آلودگی هوا

 علوم پزشکی ارومیه  1  1  گندزداها

 علوم پزشکی ارومیه  1  1  ایمنی مواد شیمیایی و سموم

  علوم پزشکی ارومیه  3  2  ، 94زبان تخصصی 
  ارومیهعلوم پزشکی   2  2  کلیات محیط زیست(کارشناسی حرفه اي)

  علوم پزشکی ارومیه  5  1  قوانین و مقررات محیط زیست
  علوم پزشکی ارومیه  1  2  شیمی محیط(کارشناسی ناپیوسته)
  علوم پزشکی ارومیه  2  2  شیمی محیط(کارشناسی پیوسته)

  علوم پزشکی ارومیه  1  2  اپیدمیولوژي محیط زیست(کارشناسی ارشد)
  علوم پزشکی ارومیه  1  1  ته)بیوتکنولوژي محیط زیست(کارشناسی ناپیوس

  علوم پزشکی ارومیه  5   1  بیوتکنولوژي محیط زیست( کارشناسی پیوسته)
  علوم پزشکی ارومیه  5  2  هیدرولوژي کارشناسی 

 علوم پزشکی ارومیه  5  2  میکروبیولوژي کارشناسی نظري و عملی ( ناپیوسته)

 پزشکی ارومیهعلوم   5  2  میکروبیولوژي کارشناسی نظري و عملی ( پیوسته)

 علوم پزشکی ارومیه  1  2  )92تجاري سازي نتایج تحقیقات(دکتري پژوهشی 

 91و  90و  89میکروبیولوژي پیشرفته محیط(دوره دکتري)
همکاري در  - دانشکده بهداشت  -اصفهان -- 92و 

  نظري و عملی) PCRتدریس( تکنیک 

  علوم پزشکی اصفهان  4  

  علوم پزشکی ارومیه  1  2  91کنترل آلودگی هوا کارشناسی ارشد 
  علوم پزشکی ارومیه  1  2  91مدیریت توسعه منابع آب کارشناسی ارشد  

  دانشکده بهداشت - اصفهان  2  1  90و  89میکروبیولوژي محیط(دوره کارشناسی)  
تدریس 1  بهداشت مسکن و اماکن عمومی(دوره کارشناسی) 

  مشترك
 دانشکده بهداشت - اصفهان 4

 علوم پزشکی ارومیه  1  2  وره کاردانی)مواد زائد صنعتی( د

 علوم پزشکی ارومیه  1  2 دفع مواد زائد جامد در اجتماعات کوچک( دوره کاردانی)

 علوم پزشکی ارومیه 1 2 دفع فاضالب در اجتماعات کوچک ( دوره کاردانی)

 علوم پزشکی ارومیه 5 2 میکروبیولوژي آّب و فاضالب( دوره کارشناسی)

 علوم پزشکی ارومیه 5 1,5 ب و فاضالب( دوره کاردانی)میکروبیولوژي آّ

 علوم پزشکی ارومیه 3 2 تصفیه فاضالبهاي شهري( دوره کارشناسی)

 علوم پزشکی ارومیه 4 2 طراحی شبکه جمع آوري فاضالب( دوره کارشناسی)

 علوم پزشکی ارومیه 2 2 اصول هیدرولیک( دوره کاردانی)

 علوم پزشکی ارومیه 1 1 دانی)اصول بهداشت هوا ( دوره کار
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 دانشکده بهداشت -ارومیه 1  2  کامپیوتر و کاربرد آن

  کاراموزي
 

 علوم پزشکی ارومیه 8 6

 علوم پزشکی ارومیه 6  استاد راهنما

 علوم پزشکی ارومیه 1 1  موتور تلمبه

     

  
  
  
  
  
  

  مقاالت
 

  مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی

  زمان  /دورهصفحه  مجله  عنوان مقاله  ردیف

پژوهش در بهداشت    23
  محیط

 1397  

 آنتی به مقاوم هوابرد باکتریهاي ملکولی تشخیص و شیوع بررسی  22
  ویژه مراقبت هاي بخش در بیوتیک

  1397   کومش

 یمقاومت آنت يبر ژنها یتیثر نانوذرات آهن صفر ظرف  21
 يها ي) باکترCmlA1و  TetW ،Ctx-m-32(یکیوتیب

  فاضالب شهري در پسابهتروتروف 

علوم پزشکی 
  مازندران

28 
(160)28-44 

1397  

 ییگندزدا ندیدر فرا nZVI یتحرك و پراکندگ يساز نهیبه  20
 يشده فاضالب شهر هیپساب تصف

  1396    آب و فاضالب

  1396    دست نوشته  ردیابی مولکولی باکتري لژیونال در فرایند الگون هوادهی ناقص  19

متالورژي در استحصال فلزات مروري بر روش هاي هیدرو  18
  ارزشمند از پسماند هاي برقی و الکترنیکی

  1396    دست نوشته

  1395/2016  2 4-4 3:(3)2  پیشگیري و سالمت  ت احتمالیالدر آب آشامیدنی : نگرانیها و مشک زآهن و منگن  17

16 
با استفاده از   SBRبهینه سازي فرایند تصفیه فاضالب به روش 

  1395    رهاورد سالمت  آهک با تاکید بر کاهش زمان هوادهیکمک منعقد کننده 
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15  
 هاي فروشگاه شده بطري هاي آب از برخی قارچی آلودگی

  1395    پیشگیري و سالمت  1393-94در سال  گرگان شهر غذایی مواد

14  
هاي هاي بطري شده در بستهمقایسه بار آلودگی میکروبی آب

پژوهش در بهداشت   1393- 94کوچک و بزرگ شهر گرگان در سال 
  محیط

  1395  

مجله علوم پزشکی   ژنهاي کد کننده  مقاومت  آنتی بیوتیکی  در محیط زیست  13
  قزوین

  1396  

12  
تعیین فراوانی و اثر فرایند هاي تصفیه فاضالب بر باکتریهاي مقاوم 

  1395    دست نوشته  به آنتی بیوتیک

11  
الب هاي در فاضتنوع  ژنهاي کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی  

  1395    رهاورد سالمت شهري

10 
 تابش، هوا، کیفیت جامع شاخصهاي تعیین و بررسی
مهندسی بهداشت   دلفی تکنیک با ایران سرب صدا و

  محیط
 1394  

9  
بررسی و تعیین شاخص هاي پرتوفرابنفش و ذرات 

در استان زنجان در سال (PM1 و PM10 ،PM2/5)معلق
1393 

مجله تحقیقات نظام 
  متسال

  1394  

8  
هاي مقاوم   نقش فاضالب هاي بیمارستانی در انتشار باکتریها و ژن

مهندسی بهداشت  آنتی بیوتیکی به محیط زیست
  محیط

  1395  

7  
بررسی آنتروویروسها در لجن دفعی نهائی تصفیه خانه هاي شمال 

  و جنوب اصفهان

 

مجله تحقیقات نظام 
  سالمت

  1391  

6  
تانداد تخمیر چند لوله اي براي و روش اس A-1مقایسه روش 

 شناسائی کلیفرم هاي مدفوعی

  

مجله تحقیقات نظام 
  سالمت

  1390  

5  
برسی وضعیت بهداشت  محیطی رستورانها و هتلهاي داراي سالن 

  88و  87غذاخوري در سال 

  

مجله تحقیقات نظام 
  سالمت،

  1389  

4  
اده از تحلیل فضائی و سطح بندي  بهداشتی استخرهاي شنا با استف

GIS   

  

مجله تحقیقات نظام 
  سالمت

  1389  

3  
مواد زائد الکترونیکی، چالشی نوظهور در عرصه مدیریت بهداشت 

محیط کشور، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( 
  نامه به سردبیر)

تحقیقات نظام  مجله
  سالمت

  1389  

مه دانشکده فصلنا  کاربردهاي فناوري نانو در علوم پزشکی و بهداشت   2
  پرستاري ارومیه

  1386  

  1386  نشریه پژوهشی بررسی فراوانی ابتالء پیشه وران مراکز تهیه و توزیع اماکن عمومی   1
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  بهسازان محیط  83شهرستان خوي به انگلهاي روده اي در شش ماه اول 

  
 بین المللیانگلیسی/مقاالت چاپ شده در مجالت 

Year Page/status  Journal Title Author    

2017  2(4):371-3 Journal of 
Environmental 
Health and 
Sustainable 
Development 

Relationship between Frequency of 
Escherichia Coli and Prevalence of 
Salmonella and Shigella Spp. in a Natural 
River 

Ali Shahryari, 

Rahim Aali, 

Mohammad Reza 

Zare, Reza Ghanbari 

13 

2017  2(4): 416-21 Journal of 
Environmental 
Health and 
Sustainable 
Development 

Antibiotic Resistance in Environment and its 
Public Health Risks in Iran 

Rahim Aali, Reza 

Ghanbari 12 

2018 published   Environmental 
Health 

Engineering 
Management Antibiotic resistance: a link from local bio-

pollution cycle to global dissemination 

Reza Ghanbari, 

Saeed Aali , Reza 

Abbaszadeh Dizaji, 

Seyed Hamed 

Mirhoseini, Rahim 

Aali* 

 

11 

2017 5(2): 78-84  Journal of 
Advances in 
Environmental 
Health 
Research 

Long-term spatial variability of ambient 
carbon monoxide in Urmia, Iran 

 

Heresh Amini, 
Rahim Aali, Hamed 
Aghdasi, Faramarz 
Moattar, Nabiollah 

Mansouri 

10 

2017 4(1), 55–58 Environmental 
Health 
Engineering 
Management  

Simple method for gold extraction from 
electrical and electronic wastes by using 
hydrometallurgical process 

Mohammad Aali 
Dehchenari, Saeed 
Hosseinpoor, 
Rahim Aali*, 
Nilowfar 
Salighehdar Iran, 
Mohsen Mehdipour 

9 

2018 Under review  International 
journal of 
environmental 
research and 
public health 

Antibiotic resisitance in the environment and 
challengs(a review) Rahim Aali 8 

2018 Under review  Environmental 
Pollution 

The effect of urban and hospital wastewater 
treatment on the rate of incidence and 
frequency of the bacteria and genes resistant 
to sulfonamides and erythromycin using Real 
Time PCR 

Rahim Aali*, 
Mahnaz 
Nikaeen, Hossein 
Khanahmad, 
and Akbar 

7 
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Hassanzadeh 

2018 Under review  Water research 
The evaluation of safety of bottled waters by 
Heterotrophic plate count (HPC) bacteria 

  

Abolfazel Amini, 
Ali shahryari,   
Nasser Behnampour, 

Rahim Aali, Yousef 
Dadban Shahamat, 

Abdolrahman 

Charkaz,Mohammad 
Reza Zare 

  

6 

2015 5369-5377 Indian journal 
of natural 
sciences  

Evaluation of pollutant level and people 

exposed to CO in the Urmia city, Iran Hamed aghdasi, 
Rahim aali, 
Faramarz moatar, 
nabiollah mansouri 

5 

2015  52-47  Environmental 
Health 
Engineering 
Management  

Identification of clinically Antibiotic resistant 
genes aac(3)-IIa and aac(6’)-Ib in wastewater 

samples by Multiplex PCR 
NaserSamadi, 
Rahim Aali*, 
Esrafil Asgari, 
Hamed Mirhosaeini, 
Ali Shahriari 

4  

2016 49-53 Journal of 
Advances in 
Environmental 
Health 
Research  

Prevalence of antibiotic resistant genes in 
selected activated sludge processes in Isfahan 
Province, Iran 

 

Rahim Aali*  3 

2014 2560-2566 Fresenious 
Environmental 
bulliten  

Ocurrence and correlation of antibiotic 
resistance gene in municipal and hospital 

wastewater  

Rahim Aali,Mahnaz 
Nikaeen, Hossein 
Khanahmad, Zahra 

Hejazi,  ,Mohammad 
Kazemi and Akbar 

Hassanzadeh  

2 

2014 887-894  International 
journal of 
preventive 
medicine  

Monitoring and comparision of antibiotic 
resistance bacteria and their genes in 
municipal and hospital wastewaters  

Rahim Aali, 
Mahnaz 
Nikaeen, Hossein 
Khanahmad, 
and Akbar 
Hassanzadeh 

1 

  
  مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و همایش هاي ملی و بین المللی

  مانز  مکان  نام همایش یا کنگره  عنوان مقاله  ردیف

43  
Isolation and identification of antibiotic resistant airborne 
bacteria at intensive care units of four teaching hospitals  همایش ملی و بین المللی

  بهداشت محیط
  1396  یزد

42  
Removal of Sunset Yellow Dye from Aqueous Solution by 

  1396  یزدهمایش ملی و بین المللی 
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nGranular Activated Carbo بهداشت محیط  

41  
Determination of Influencing Factors on Bacteriological 

Quality of Bottled Water after Bottling  همایش ملی و بین المللی
  بهداشت محیط

  1396  یزد

40  
 Impact of wastewater treatment process on antibiotic resistant

heterotrophic bacteria  کنگره بین المللی میکروب
  شناسی

  1396  تهران

39  
Detection of antibiotic resistant genes of tetW, Ctx-M-32 and 

Aac3-1 in municipal wastewater   کنگره بین المللی میکروب
  شناسی

  1396  تهران

38  
تصفیه فاضالب  به روش  سرنوشت  باکتري هاي مقاوم به آنتی بیوتیک در فرایند

 الگون هوادهی ناقص

 

  1396  تهران  تازه هاي علوم بهداشتی

37  
در  cmlA1و  sul1 ،ermBشناسائی ژن هاي کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی 
  1396  تهران  تازه هاي علوم بهداشتی  فاضالب  شهري

36  
  بررسی باکتریهاي شاخص کلیفرمی و پاتوژن بر روي مسواك 

  1396  تهران  لوم بهداشتیتازه هاي ع

35  
  

  1395  تهران  کنگره آب و فاضالب ایران

34 
غلظت فلزات سنگین گرد و غبار داخل منازل و ارزیابی خطر سالمتی آنها  بر کودکان 

کنگره استانی پژوهشهاي علوم   شهر اهواز
  پزشکی

  1395  ارومیه

33 
  ناقصردیابی مولکولی باکتري لژیونال در  فرایند الگون هوادهی 

  1395  تهران  همایش کشوري بهداشت محیط

32 
Molecular Detection of Airborne Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus in Hospital wards  1395  تهران  همایش کشوري بهداشت محیط  

31  
  بررسی آلودگی قارچی استخرهاي سرپوشیده شهر ایالم در زمستان

  1394  شیراز  طهمایش کشوري بهداشت محی

30 
  امکان سنجی استحصال طال از پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی

  1394  شیراز  همایش کشوري بهداشت محیط

29  
ارزیابی انتشار باکتریها و ژنهاي مقاوم به گروه هاي آنتی بیوتیکی سولفونامید و 

از تکنیک  با استفاده تاسیسات تصفیه فاضالب شهري و بیمارستانی اریترومایسین از
Real Time PCR 

  

 1394  شیراز  همایش کشوري بهداشت محیط

28 
  فراوانی  ژنهاي کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی  در منابع محیطی

  1394  تهران  همایش سلولی و مولکولی پرند  

27  
  مقایسه بار آلودگی میکروبی در آب هاي بطري شده کوچک و بزرگ  

 
 1394  تهران  همایش ملی آب هاي معدنی

26  Are clinically antibiotic resistance release into the  1394  تهرانهمایش بین المللی  میکروب  
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environment? شناسی  

25  
ساختار مندي مدیریتی پسماند هاي الکترونیکی در کشور هاي در حال توسعه: 

اولین همایش ملی بهداشت   21ضرورت قرن 
محیط، سالمت و محیط زیست 

  پایدار

  1393  همدان

ششمین همایش ملی مهندسی  استراتژي مدیریت مواد زائد الکترونیکی در کشور  24
  محیط زیست

  1391  همدان

اولین همایش ملی برنامه ریزي،  راهبرد مدیریت و بازیافت المپ هاي فلئورسنت در ایران  23
حفاظت از محیط زیست و 

  توسعه پایدار

  1392  همدان

  1393  همدان  همایش محیط زیست مدیریت پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی مبتنی بر اسناد باال دستی  22

21  
-aac(3)-1 ، ctx-m شناسائی باکتریها و ژنهاي  کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی

  در منابع محیطیcmlA1 و 32

  

هفدهمین همایش ملی بهداشت 
  محیط

  1393  بوشهر

20  
 ردیابی مولکولی باکتریهاي سالمونال، لژیونال و اشرشیاکلی در لجن دفعی نهائی

  
هفدهمین همایش ملی بهداشت 

  محیط
  1393  بوشهر

19  
نهاي مقاوم آنتی بررسی کارائی تصفیه خانه هاي فاضالب در حذف باکتریها و ژ

 Real time PCRبیوتیکی با استفاده از تکنیک 

  

هفدهمین همایش ملی بهداشت 
  محیط

  1393  بوشهر

راهکارهاي کنترل مقاومت آنتی بیوتیکی در راستاي پدافند زیستی(با تاکید بر کنترل   18
  زیست محیطی)

اولین همایش ارزیابی ، مدیریت 
  و آمایش  محیط زیستی در ایران

  1393  همدان

ساختار مندي مدیریتی پسماند هاي الکترونیکی در کشور هاي در حال توسعه:   17
  21ضرورت قرن 

اولین همایش ملی بهداشت 
محیط، سالمت و  محیط زیست  

  پایدار

  1393  همدان

  1393  اصفهان  اولین همایش ملی محیط زیست  مقاومت آنتی بیوتیکی و چالشهاي زیست محیطی  16

  1392  تبریز  همایش کشوري بهداشت محیط  روویروسها در لجن دفعی نهائیشناسائی انت  15

14  
  بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزا در بیمارستانهاي کشور

  1391  کرمانشاه  همایش بهداشت، آینده

ششمین همایش ملی محیط   آنتی بیوتیکها در محیط زیست  13
  زیست

  1391  تهران

مشهد   ششمین همایش ملی پسماند تگاه بازیافت المپ فلورسنتطراحی و ساخت دس  12
  مقدس

1391  
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و روش استانداد تخمیر چند لوله اي براي شناسائی کلیفرم هاي  A-1مقایسه روش   11
 مدفوعی

دوازدهمین همایش ملی 
  بهداشت محیط

  1390  یزد

10  
   GISتحلیل فضائی و سطح بندي  بهداشتی استخرهاي شنا با استفاده از 

  
دوازدهمین همایش ملی 

  بهداشت محیط
  1390  یزد

9  
  توانمندیهاي نانوفناوري در بازیابی آبهاي زائد 

 
دومین سمینار ملی   جایگاه آب 

هاي بازیافتی و پساب  در 
مدیریت منابع آب، کاربردها در 

  کشاورزي و فضاي سبز ،

مشهد 
  مقدس

  مهرماه 28

1389  

8  
 ت بهداشت محیط زیست شهرهابررسی نقش سیاستهاي عمومی در مدیری

  
اولین همایش ملی سالمت 

  شهري 
  1389  تهران  

7  
 تکنیکهاي عملیاتی در شناسائی باکتري لژیونال پنوموفیال در منابع آبی بیمارستانها 

  
دهمین همایش کشوري 

  بهداشت محیط
  1386  همدان

6  
شهرستان خوي به بررسی فراوانی ابتالء پیشه وران مراکز تهیه و توزیع اماکن عمومی 

 83انگلهاي روده اي در شش ماه اول 

  

نهمین همایش کشوري بهداشت 
  محیط  

  1385  تهران

ساله  20رویکرد آسیب شناختی بر دستیابی به محیط زیست مطلوب در چشم انداز   5
  کشور

سومین همایش ملی مدیریت 
  پسماندهاي شهري

  1385  تهران

وجود در شهرستانهاي استان چهارمحال و بررسی وضعیت  مکانهاي دفن بهداشتی م  4
  بختیاري و ارائه روش مناسب

سومین همایش ملی مدیریت 
  پسماندهاي شهري

  1385  تهران

3  
کاهش مخاطرات بیوتروریستی با رویکرد شناسائی و کنترل عوامل بیولوژیک 

  خطرناك در سیستمهاي آب آشامیدنی

  

سومین کنگره سراسري طب 
  نظامی

  1384  تهران

همایش کشوري سالمت و   تصاد بهداشت محیط زیست و توسعه پایداراق  2
  توسعه پایدار  

  1382  تهران

چهارمین همایش کشوري   و علل محدودیت در کاربرد آن PCBSارزیابی اثرات زیست محیطی   1
  بهداشت محیط

  1380  یزد

  
 

  طرح هاي پژوهشی
 

بررسی عملکرد شهروندان در مورد دفع داروهاي تاریخ مصرف گذشته و بدون  21
  )960232استفاده درسطح شهر مشهد(

در حال   همکار
  اجرا

  مشهد
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بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان سطح شهر مشهد در مورد مدیریت  20
  )960133(1396 -پسماندهاي الکتریکی و الکترونیکی

در حال   همکار
  اجرا

  مشهد

در حال   مجري  در فاضالب هاي شهري mtDNAشناسائی شاخص  19
  اجرا

  ارومیه

در فاضالب شهري و تعیین درصد حذف آن در واحد هاي  Ecoli O157شناسائی  18
  تصفیه فاضالب

در حال   مجري
  اجرا

  ارومیه

مجري(غیر   بررسی  آلودگی باکتریائی هواي مهد کودك هاي منتخب شهر خوي 17
  مصوب)

  ارومیه  اتمام

مجري(غیر  میهبررسی آلودگی مسواك در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارو 16
  مصوب)

  ارومیه  اتمام

باکتریائی در آب خروجی از  ارزیابی کیفیت میکروبی و تعیین گونه غالب 15
  1511-34-04-1393 شماره طرح:  دستگاههاي تصفیه آب خانگی

در حال   مجري
  اجرا

  ارومیه

بررسی حذف جیوه در المپ هاي فلورسنت خارج از رده توسط باکتریهاي  14
 )951339هتروتروف بومی موجود در فاضالب(

در حال   همکار
  اجرا

  مشهد

در حال   همکار )951102بررسی میزان فلزات سنگین در المپ هاي فلورسنت: مروري سیستماتیک( 13
  اجرا

  مشهد

بررسی اثر فرایند الگون هوادهی در حذف باکتریها و ژنهاي کد کننده مقاومت  12
شماره   ومتوکسازول، اریترومایسین و کلرامفینکلنسبت به آنتی بیوتیک هاي سولف

 2226-42-01-1395طرح:

  ارومیه  اتمام  مجري

بررسی آلودگی میکروبی و ژنهاي مقاوم باکتریایی هواي بیمارستان هاي قمر بنی  11
  هاشم و شهید مدنی شهر خوي

در حال   مجري
  اجرا

  ارومیه

ونیکی شهر مشهد و مقایسه با بررسی وضعیت مدیریتی پسماند هاي برقی و الکتر 10
  روش هاي جهانی

   941777کد طرح: 

در حال   همکار
  اجرا

  مشهد

رسی کارائی تصفیه خانه فاضالب شهر خوي در حذف باکتریهاي مقاوم به آنتی رب 9
بیوتیک هاي جنتامایسین، سفتازیدیم و تتراسیکلین و ژنهاي کد کننده 

-1395شماره طرح:   (Aac(6’)-Ib ،Aac 3-I،CTX-m-32،Tet W)آنها
01-50-2207  

 ارومیه  اتمام  مجري

بررسی آلودگی میکروبی و مقاومت آنتی بیوتیکی آب معدنی هاي رایج مورد  8
  استفاده در شهر خوي( در حال اجرا)

در حال   مجري
  اجرا

 ارومیه

ب شهري و شبکه توزیع آب بررسی فراوانی باکتري لژیونال پنوموفیال در فاضال 7
 شماره طرح:Nested PCR شهري و بیمارستانی شهر اشنویه با استفاده از تکنیک

در حال   مجري
  اجرا

 ارومیه
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1394-01-42-2093 
بررسی سمیت احتمالی فاضالب سه نوع از صنایع آبکاري فلزات بر باکتري هاي   6

  292072شماره طرح:   SBRرایج در واحد تصفیه خانه 
  اصفهان  خاتمه  همکار

هري و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنهاي مقاوم در فاضالبهاي ش 5
 391083بیمارستانی(همکار اصلی) شماره طرح: 

 اصفهان  خاتمه  همکار

 ارومیه  خاتمه  همکار بررسی وضعیت خورندگی آب شرب شهر ارومیه( همکار اصلی) 4

شناسائی آنتروویرسها در لجن نهائی دفعی تصفیه خانه هاي شمال و جنوب اصفهان(  3
 30/8/88تصویب    288206همکار اصلی)   شماره طرح: 

 اصفهان  خاتمه  همکار

شناسائی کلیفرم هاي مدفوعی، سالمونال، لژیونال پنوموفیال، تخم نماتود در لجن  2
نهائی دفعی تصفیه خانه هاي شمال و جنوب اصفهان ( همکار اصلی) شماره طرح: 

 11/2/89تصویب   289057

 اصفهان  خاتمه  همکار

در مراکز شهرستانها در استان چهار  بررسی وضعیت  مکانهاي دفن مواد زائد جامد 1
  محال و بختیاري( همکار اصلی)

  ایران  خاتمه  همکار

  طرح هاي فناورانه
 

در حال  مجري  طراحی و ساخت شبیه ساز آموزشی دستگاه سیکلون  5
 اجرا

امکان سنجی بازیافت فلزات ارزشمند از پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی   3
   1393اتمام فاز اول و دوم 

 مجري 
 

 خاتمه
 

 مجري  طراحی، ساخت و راه اندازي دستگاه امحاء انواع المپ هاي فلورسنت 2
 

 خاتمه

طراحی ، ساخت و راه  اندازي مرکز بازیافت و امحاء انواع المپ در کشور با  1
 عدد در ساعت 10000ظرفیت 

 مجري 
 

 خاتمه
 

  
  

 
  راهنمائی/ مشاوره/ داور پایان نامه

  
  محل انجام  مقطع  مسئولیت  پایان نامه عنوان  ردیف

ردیابی کمی و کیفی آنتی بیوتیک ها و مقاومت آنتی بیوتیکی در طول   4
  رودخانه ارس

دکتري   راهنما
  تخصصی

واحد 
 -تحقیقات

  شمال
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در گندزدائی اتاق هاي  O3/H2O2کاربرد عملیاتی روش تلفیقی  3
  عمل بیمارستان

کارشناسی   راهنما
  ارشد

علوم پزشکی 
در  -ويخ

  حال انجام
 

بررسی توزیع فراوانی باکتري کلستریدیوم دیفیسیل در نمونه هاي  2
و برکه  فاضالب ورودي و خروجی تصفیه خانه ي فاضالب جنوب 

 تثبیت فوالد شهر

کارشناسی   داور
 ارشد

علوم پزشکی 
 اصفهان

بررسی حذف جیوه در المپ هاي فلورسنت خارج از رده توسط  1
 باکتریهاي هتروتروف بومی موجود در فاضالب

  مشاور 
  

کارشناسی 
 ارشد

علوم پزشکی 
  مشهد

 

 
  
  
  
 

 
  و کنگره هاداوري مقاالت 

  
  علوم محیطی  داوري  مقاله (مجله)

 علوم و مهندسی آب و فاضالب  ه (مجله)داوري  مقال

  Desalination and water treatment  داوري  مقاله (مجله)

  تحقیقات منابع آب  داوري  مقاله (مجله)
  رهاورد سالمت ایران  داوري  مقاله (مجله)
 American journal of infection  داوري  مقاله (مجله)

 Advances in environmental heallth research  داوري  مقاله (مجله)

 سالمت کار ایران  داوري  مقاله (مجله)

 داوري  مقاله (مجله)
 

Environmental health engineering and management  

 مجله علمی و پژوهشی تحقیقات نظام سالمت داوري  مقاله (مجله)

 مجله آب و فاضالب داوري مقاالت (مجله)

  ره ملی آب و فاضالبکنگ  داوري مقاالت (کنگره)
  بابل -91دانشجویان علوم پزشکی کشور  شهریور  کنگره پژوهشی ملی  داوري مقاالت (کنگره)
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بین المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور   -کنگره پژوهشی ملی داوري مقاالت (کنگره)
 اصفهان -90شهریور 

  ثبت اختراع و نوآوري - 
 

  1396  ي غذاییطراحی و ساخت دستگاه بازیافت پسماند ها - 
  1394  دستگاه جداساز اجزاء المپ(صدور ابالغیه ثبت اختراع) - 
 1391 )76431(شماره ثبت 91دستگاه بازیافت اولیه المپ هاي فلورسنت  - 

 1389 رتبه سوم) - بازیافت مواد زائد الکترونیکی(نوآوري - 

 
  تخصصی تدریس در کارگاهها و سخنرانی - 

 
  97-9  کارگاه  انیمدیریت جیوه پسماند هاي بیمارست  26
  97-8  سخنرانی  در کشور: چالش ها و راهکارها e wasteمدیریت   25
مدیریت پسماند هاي  -قوانین و مقررات زیست محیطی  24

  خطرناك
  97-04-27-26  کارگاه

  97-02  کارگاه  کنترل عفونت هاي بیمارستانی  23
دانشگاههاي نسل سوم مبتنی بر بسته هاي تحول و نوآوري در  22

  وزش علوم پزشکیآم
  96-09  سخنرانی

  95-07  کارگاه  مدیریت پسماند هاي برقی و الکترونیکی  21
 يها شیدر پا PCR یمولکول  کیتکن یاتیکاربرد عمل  20

  آب و فاضالب   یکروبیم
  95-06- 28و27  کارگاه

 95-02  کارگاه  عفونت هاي بیمارستانی(مدیریت پسماند هاي بیمارستانی)  19

صی پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی، مدیریت تخص  18
  مجتمع شرکت هاي پتروشیمی عسلویه

  11-94  کارگاه

مدیریت تخصصی پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی،   17
  شرکت سنگ آهن مرکزي ایران

  11-94  کارگاه

مدیریت پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی ، چالشها و چشم   16
  مجتمع آموزش عالی سالمت-انداز ها، علوم پزشکی ارومیه

  94-8-12  سخنرانی

در پژوهش هاي زیست  PCRآشنائی با کاربرد تکنیک   15
  محیطی

  94-8-6و5  کارگاه
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  94-8-9  کارگاه  چگونگی نگارش طرح تحقیقاتی(پروپوزال)  14
مدیریت تخصصی پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی،   13

  شرکت ایران خودرو، 
  94-8-20  کارگاه

یریت تخصصی پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی، مد  12
 عمومی ، تهران،

 94-7 -16 کارگاه

مدیریت تخصصی پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی، با   11
 همکاري اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی، ارومیه،

 94-6 -26 کارگاه

مدیریت تخصصی پسماند هاي الکتریکی و الکترونیکی،   10
 ادي و روساي نواحی شرکت گاز استان اصفهان،مدیران ست

 94-6-11 کارگاه

عفونت هاي بیمارستانی،  سالن کنفرانس مجتمع آموزش عالی   9
 خوي، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

 16/2/94 کارگاه

مدیریت بحران در نظام سالمت، سالن کنفرانس مجتمع   8
 یه، بیمارستانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی اروم

 93 کارگاه

طراحی کسب و کار هاي دانش بنیان در رشته بهداشت محیط    7
 ارومیه

 8/7/93 سخنرانی

 -کاربرد تکنیک هاي مولکولی در پژوهش هاي زیست محیطی  6
 علوم پزشکی ارومیه

 15/4/93 کارگاه

دوره آموزشی مدیریت پسماند هاي الکترونیکی، شهرداري   5
 درس)اصفهان، کارشناسان آموزش(م

 
 کارگاه

(  خرداد و 
 )93تیر 

علوم  –) BPطراحی کسب و کار د رحوزه علوم پزشکی (  4
 پزشکی ارومیه

  

شرکت هاي دانش بنیان و تجاري سازي نتایج   3
 علوم پزشکی ارومیه  -تحقیقات(مدرس)

 16/8/92 کارگاه

جایگاه مدیریت پسماندهاي الکترونیکی در قانون  "سخنرانی   2
پل شهرستان ،  "ند و دیگر اسناد باالدستیمدیریت پسما

چهارمین نمایشگاه مبلمان شهري و هفتمین نمایشگاه خدمات 
 شهري اصفهان

 "20/4/91 سخنرانی

تدریس در کارگاه منطقه اي بازآموزي و یکنواخت سازي   1
اصفهان ،  "روش هاي آزمون باکتریولوژیک آب و فاضالب

 اصفهان ، مرکز بهداشت استان

 
 کارگاه

21-
20/4/91 

  
  تالیف یا ترجمه کتاب



٢٠ 
 

   

ترجمه/   نام کتاب  ردیف
  /ویرایشتالیف

  زمان

  1397  تالیفتدوین و   (اخذ فیپا و مجوز انتشار)بیوتکنولوژي محیط زیست  8

(مراحل مقدماتی در پژوهشهاي زیست محیطی PCRکاربرد تکنیک   7
  شار)تان

  1397  تالیف

  1397  ویراستار (منتشر شده)واریکوسل  6

  1397  ترجمه  (منتشر شده)سیستم مدیریت پسماندهاي الکترونیکی  5

  1394  تالیف  (منتشر شده)بهداشت مساجد  4

  1394  ترجمه  )منتشر شده(آالینده هاي آلی خطرناك در فاضالب هاي رنگی  3

  1393  ترجمه  (منتشر شده)قرآن و علوم مدرن     2

  1391  ترجمه  (منتشر شده)طراحی تصفیه خانه فاضالب  1

  
  
  

  براي توسعه فردي کارگاههاشرکت در 

 

  مکان  زمان  نام کارگاه  ردیف

     

  قم 2,8,97 ایده و خالقیت 43

42  Crispr  1-9-96  تهران  

  ارومیه 95-06-20 جستجوي منابع الکترونیکی  41

  ارومیه  95-05  2اصول تعلیم و تربیت اسالمی سطح   40
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  ارومیه  95-05  اصول تعلیم و تربیت  40

39  Primer Design  94  انستیتو پاستور  

  ارومیه  93 اخالق حرفه اي  38

  ارومیه  93 دوره آموزشی  معرفتی اعضاء هیئت علمی  37

  اصفهان  28/3/93-27 چالش هاي فناوري سالمت   36

  ارومیه  Business Plan( 3/11/92آشنائی با  طرح کسب و کار (  35

34  Zotero 7/9/92  ارومیه  

33  Scientific writing 5/9/92  ارومیه  

  ارومیه  5/9/92  نشست مهندسی فرهنگی  32

شرکت هاي دانش بنیان و تجارس سازي نتایج   31
  تحقیقات(مدرس)

  ارومیه  16/8/92

  ارومیه  20/5/92  )2اصول تعلیم و تربیت(  30

  ارومیه  20/5/92  )2اندیشه سیاسی اسالم(  29

  ارومیه  2/5/92  نشست ساماندهی مسائل پژوهشی دانشگاه  28

27  Scientific writing 91/9  اصفهان  

26  Letter Writing 3/91  اصفهان  

25  Real Time PCR 20/12/90  اصفهان  

  تهران  22/8/90  مدیریت پسماند  24

هپاتیت هاي ویروسی حاد و مزمن با تاکید بر روش هاي نوین   23
 Real Time PCRتشخیصی با 

  اصفهان  10/90

22  Search Skills 2/9/90  اصفهان  
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بین المللی)  -کارگاه داوري مقاالت(ویزه کنگره ملی  21
  دانشجویان

  اصفهان  18/12/89

  اصفهان  89-2-30  طراحی پرایمر  20

در سلولهاي بنیادي  Stra-8کلونینگ و ردیابی ژن   19
جهت خالص  CD-4اسپرماتوگونیا و تائید بیان مارکر سطحی 

  سازي سلولهاي زایاي مذکر

  تربیت مدرس -هرانت  17/8/89

18  Scientific Writing 10/3/89  اصفهان  

  اصفهان  10/7/89  فرآیند خالقیت و نوآوري  17

  اصفهان  3/8/89  مدیریت مالی براي مدیران غیر مالی  16

  اصفهان  BP(  7/9/89تهیه و تدویت طرح تجاري(  15

  اصفهان  26/9/88  راهبردهائی براي ارتقاء نگارش و چاپ مقاالت علوم پزشکی  14

13  An Introduction To Nanotechnology 6/ صنعتی شریف-تهران  2008/نوامبر  

  ارومیه  28/3/87  آمار و داده پردازي  12

  ارومیه  10/5/87  طرح درس  11

  ارومیه  7/5/86  مقاله نویسی  10

9  Applied statistics in Medical Research and 
the use of  SPSS software 

  ومیهار  24/5/86

  ارومیه  6/2/86  روش هاي تدریس و مهارتهاي کالس داري  8

  ارومیه  MCQ assisstant 26/1/86کارگاه توجیهی نرم افزار   7

  ارومیه  9/5/86  طرح درس  6

  ارومیه  24/12/85  مهارتهاي ارتباطی ویژه اساتید راهنما  5

و موبایلهاي مبتنی بر آنها در آموزش ،  Pocket pcنقش   4
  پژوهش هاي پزشکیدرمان و 

  ارومیه  3/11/85
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  ارومیه  21/10/85  استفاده هاي ویژه جستجوي منابع علمی در گوگل  3

  ارومیه  End note(  7/10/85رفرنس نویسی(  2

  ارومیه  9/9/84  کارگاه روش تحقیق مقدماتی  1

  
  رکت در سمینار، جشنواره و کنگره هاش

 
 تهران  1396  سمینار علوم پایه پزشکی: چالشها و فرصت ها  -
 تهران  1395  کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب -
 تهران  1395  فن بازار سالمت -
 تهران  1395  همایش کشوري بهداشت محیط -
 شیراز  1394  همایش کشوري بهداشت محیط -
 تهران  1394  همایش ملی سلولی و مولکولی پرند -
 تهران 1394 جشنواره بهداشت محیط   -
 تهران 1394 رانکنگره ملی میکروب شناسی ای -
 تهران 1393 جشنواره بهداشت محیط   -
همایش سراسري معاونین تحقیقات و ششمین گردهمائی مدیران مراکز رشد  -

 علوم پزشکی کشور

1393         
 اصفهان 

 اصفهان 1391 همایش روز جهانی محیط زیست، علوم پزشکی اصفهان،  -
شهدم 1390 همایش ملی و بین المللی مدیریت پسماند،  -  

 یزد 1390  همایش کشوري بهداشت محیط -
سمینار یکروزه جایگاه آبهاي بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آّب،  -

 کاربردها  در کشاورزي و فضاي سبز، مشهد مقدس،

1389          
 مشهد

 اصفهان   1388 سمینار یکروزه راهبردهائی براي ارتقاء و چاپ مقاالت علوم پزشکی  -

  اصفهان   1388  ت حوادث و بالیا، همایش مدیری -
 اصفهان   1388 همایش ملی توسعه و تمدن اسالمی  -

 تهران    1385 همایش کشوري پسماندها و جایگاه آنها در برنامه ریزي شهري  -

 تهران 1384 هشتمین همایش کشوري بهداشت محیط  -

 شهرکرد    1382محال و  سمینار توسعه بهداشت محیط چالشها و فرصتها با تاکید بر استان چهار -
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 بختیاري

 تهران    1382 همایش کشوري سالمت و توسعه پایدار -

 تهران    1381 پنجمین همایش کشوري بهداشت محیط  -

 یزد      1380 چهارمین همایش کشوري بهداشت محیط یزد -

 
 

  فرهنگی
  

  عضو شوراي فرهنگی مجتمع آموزش عالی سالمت خوي، علوم پزشکی ارومیه
  کمیته رسیدگی به تخلفات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانعضو 

  راه اندازي مجله اخالقی دل شدگان(مدیر مسئول)
  دبیر اجرائی و عضو کمیته علمی همایش نیایش و سالمت 

  عضو کمیته رسیدگی به تخلفات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 88و فناوري در دانشگاه از سال تاسیس کانون جنبش نرم افزاري تولید علم 

 89برگزاري اولین کارگاه مبانی جنبش نرم افزاري تولید علم در دانشگاه براي آشنائی دانشجویان اردیبهشت 

 
  سایر فعالیتها

  
  انجمن آب و فاضالب پیوسته عضو -

  عضو انجمن مدیریت پسماند ایران  -

  عضو پیوسته انجمن نانو فناوري ایران - 
  داشت محیط ایرانعضو انجمن به - 
  عضو انجمن ژنتیک ایران - 
  عضو انجمن ایمنی زیستی ایران - 
  عضو انجمن بیوانفورماتیک ایران - 

  دبیر اجرائی و عضو کمیته علمی همایش نیایش و سالمت  -
  دبیر علمی سمینار چالشها و چشم اندازها در بهداشت محیط استان چهارمحال و بختیاري -
 88افزاري تولید علم و فناوري در دانشگاه از سال  تاسیس کانون جنبش نرم -

برگزاري اولین کارگاه مبانی جنبش نرم افزاري تولید علم در دانشگاه براي آشنائی دانشجویان  -
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 89اردیبهشت 

  
  مهارتها

 PCRتکنیک مولکولی  -

 Real time PCRتکنیک مولکولی  -

 تکنیک کلونینگ -

 شناسائی ویروس در منابع محیطی -

 ژنهاي کد کننده در منابع محیطیشناسائی  -

 در زمینه هاي بهداشت و درمان  طراحی کسب و کار دانش بنیان -

 ) در مراکز علمیSpin Offراه اندازي شرکت هاي زایشی( -

 راه اندازي استارت آپ هاي بهداشت محیط -

 Microsoft Office, SPSS ،Corel Draw ،Edraw Max اي متعارفآشنائی با نرم افزار ه -


