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 يليسوابق تحص

 التيالف ر تحص

 يليرشته تحص
مقطع 

 يليتحص

دانشگاه محل 

 ليتحص
 کشور شهر

خ فراغت از يتار

 ليتحص

 1831 رانيا زنجان زنجان يعلوم پزشک يکاردان بهااش  محيط

 1838 رانيا تهران تهران يعلوم پزشک سانسيل بهااش  محيط يمهناس

 1831 رانيا تهران تهران يعلوم پزشک سانسيفوق ل بهااش  محيط يمهناس

 1883 ايران تهران ايرانعلوم پزشکي  دکتری بهااش  محيط

 

 

 لينوشته شاه در دوران تحص يان نامه هايب ر پا

 مقطع تحصيل عنوان پايان نامه
نام استاد يا اساتيا 

 راهنما
 نمره پايان نامه

تعيين شاخص های جامع بهداشت محيط وبررسي آنها در 

 استان زنجان
 89/18 دکتر کاظم ندافي فوق ليسانس

ساخت و تعيين مشخصات نانوکامپوزيت های 

ZnO/Polyaniline  و/Polyaniline2TiO  و بررسي

کارايي آن ها در تجزيه فتوکاتاليستي آنتي بيوتيک 

مترونيدازول تحت تابش های نور مرئي و فرابنفش از 

 محلول های مائي

 81/18 دکتر مهدی فرزادکيا دکتری
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 يسوابق آموزش

 

 فيرد
 ینظر سيتدر

 نام درس(

 يعمل سيتدر

 )نام درس(

مدت  سيتدر مقطع

 تعداد ترم يکاردان يکارشناس سيتدر

  8  *  طيبهداشت مح يات ها در مهندسيندها و عمليفرآ 1

  4  *  یه فاضالب شهريتصف 2

  1  *  ع آبيسات و انتقال توزيطرح تاس 8

  1  *  مديريت کيفيت آب 4

      (مديريت کيفيت آب )علل،اثرات و کنترل 5

  4  *  روش های مهندسي مبارزه با ناقلين 9

  9  *  تصفيه فاضالب صنعتي 1

  8  *  تصفيه آب 3

  8  *  مواد زائد صنعتي و خطرناک 8

 شيمي و ميکروبيولوژی آب و فاضالب 11
شيمي و ميکروبيولوژی آب و 

 فاضالب
 * 2  

  3 * *  بهره برداری و نگهداری از تاسيسات آب و فاضالب 11

  2 *   اصول تصفيه و بهسازی منابع آب 12

  9 *   قوانين و مقررات محيط زيست و بهداشت محيط 18

  3 * *  بهداشت مسکن واماکن عمومي 14

  4 *   دفع مواد زائد صنعتي 15

  1 *   دفع مواد زائد صنعتي)بهداشت حرفه ای( 19

  2 *  کارگاه لوله کشي و موتور تلمبه  11

  2 * *  کاربرد موتور تلمبه در تاسيسات 13

  1 *   زداها و پاک کننده هاگند  18

  9 * *  بهداشت مواد غذايي 21

  4 *   اقدامات بهداشتي در شرايط اضطراری 21

  3  *  آشنايي با پرتوها و پرتوزاها 22

 بهداشت پرتوها و حفاظت از آنها 28
بهداشت پرتوها و حفاظت از 

 آنها
* * 4  

  5  *  هيدرولوژی آب های سطحي و زيرزميني 24

  1  *  آلودگي هوا 25

  8  *  زبان تخصصي بهداشت محيط 29

  2  *  اکولوژی انساني و بهداشت بين الملل 21

  2  *  محيطاکولوژی  23

  8  *  مديريت بهداشت محيط برای مبارزه با ناقلين 28
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  8  *  (هوا و پرتوها )مواد غذايي و مسکن، 8بهداشت محيط  81

  2  *  (وکمکهای اوليه در شرايط اضطراری)عملياقدامات بهداشتي  81

  2  *  ايمني و کاربرد مواد شيميايي و سموم 82

  *  پروژه 88
9 

 واحد(12)
 

 * *  کارآموزي در عرصه 84

ترم  3

کارداني و 

ترم  3

 کارشناسي

 

جمع 

 واحد ها
 422 2/22 

در مجموع 

 سال 12

باالی و  

 واحد 211
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 يسوابق پژوهش

 مصوب يقاتيتحق يالف ر پروژه ها

 عنوان

 نوع فعاليت در طرح
وضعيت فعلي 

 طرح

طول 

مدت 

 طرح
 همکار مجری اصلي

 تعيين شاخص های جامع بهداشت

 محيط وبررسي آنها در استان زنجان
 دکتر کاظم ندافي

اسرافيل عسگری،  

دکتر محوی، دکتر 

مصداقي نيا، دکتر 

 يونسيان

 ماه 18 يافتهاتمام 

تعيين ميزان آلودگيهای باکتريايي و فيزيکوشيميايي 

استخرهای سرپوشيده استان زنجان در تابستان و پاييز 

 1833سال 

ناصر افشاری، 

 اسرافيل عسگری،

 جليل نصيری

 

 اتمام يافته قاسم محمدی
 ماه 8

 

بررسي کيفيت فيزيکي، شيميايي و ميکروبي آب 

 آشاميدني دانشگاه ايالم

 اسرافيل عسگری

 

مجتبي شعباني،  

 دکتر علي

 دل پيشه

 

 اتمام يافته
 ماه 8

 

بررسي خورندگي و رسوبگذاری آب آشاميدني 

 1838شهرستان ملکشاهي در بهار سال 
 اسرافيل عسگری

فرزانه تباسيده،  

 دکتر علي

 دل پيشه

 ماه 8 اتمام يافته

بررسي آلودگي ميکروبي آبميوه های تازه ارائه 

آبميوه فروشي های شهر ايالم در شش شده در 

 1838ماه اول سال 

 اسرافيل عسگری

زينب کريمي،  

 دکتر علي

 دل پيشه

 ماه 11 اتمام يافته

 ربررسي روند بهينه سازی و بروز کردن اطالعات آما

 واحدهای منتخب در مراکز بهداشتي شهرستان ايالم
 علي همتي

اسرافيل عسگری،  

 دکتر علي

 دل پيشه

 يافتهاتمام 

 

 ماه 11

 

پروژه دانشگاه سبز بر صرفه ت اجرای اثرا بررسي

جويي مواد و انرژی و بهبود کيفيت محيط زيست در 

 دانشگاه

 ايالم علوم پزشکي

 اسرافيل عسگری،

 دکتر ندافي،

 کاظم گوديني

 ماه18 اتمام يافته علي سلگي

بررسي ميزان آلودگي ميکروبي بستني های سنتي 

فروشي های شهرزنجان در سه ماهه توليدی در بستني 

 1881دوم سال 

قاسم محمدی،  

 جليل نصيری
 اسرافيل عسگری

 

 اتمام يافته
 ماه 8

بررسي آلودگي ميکروبي آبميوه های تازه ارائه شده در 

 1881آبميوه فروشي های شهر زنجان سال 

جليل نصيری، 

 اسرافيل عسگری
 ماه 12 اتمام يافته قاسم محمدی

 ماه11 اتمام يافتهمحمد شيرمردی،  بايرام هاشم زادهبررسي کارايي پودر آهن صفر ظرفيتي و کربن فعال 
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تهيه شده از ذغال بلوط در حذف رنگ های راکتيو 

 از محلول های آبي و متيلن آبي 18آبي 

رحيم عالي، 

اسرافيل عسگری، 

جابر يگانه، فرزانه 

بقال اصغری، سيده 

 زهره شيرمردی

ي پنجاه  ژن رايج کلينيکي مقاوم به نه گروه شناسائ

آنتي بيوتيکي در فاضالب های شهری و بيمارستاني 

 1888استان آذربايجان غربي در سال 

 

 دکتر رحيم عالي

مرتضي باقری،  

فتح ا... غالمي، 

صابر قلي زاده، 

اسرافيل عسگری،  

مهناز نيک آئين،  

شهره افشار 

ياوری،  حجت 

کارگر،  نيلوفر 

سليقه دار ايران،  

 شهرام صادقي

 ماه 12 اتمام يافته

ارزيابي کيفيت ميکروبي و تعيين گونه غالب 

باکتريائي در آب خروجي از دستگاههای 

 تصفيه آب خانگي 

 دکتر رحيم عالي

اسرافيل عسگری،  

بايرام هاشم زاده، 

 جابريگانه

 اتمام يافته
 ماه 11

 

بيوتيکي در بررسي آنتي بيوتيک ها و مقاومت آنتي 

فاضالب های بيمارستاني و حذف آنها توسط 

 الگونهای هوادهي

مهندس   

 جابريگانه

رحيم عالي، بايرام 

هاشم زاده،  

اسرافيل عسگری،  

عبداله خرمي 

 مارکاني

 

 ماه 12 اتمام يافته

ساخت و تعيين مشخصات نانوکامپوزيت های 

ZnO/Polyaniline  و/Polyaniline2TiO  و بررسي

کارايي آن ها در تجزيه فتوکاتاليستي آنتي بيوتيک 

مترونيدازول تحت تابش های نور مرئي و فرابنفش از 

 محلول های مائي

دکتر مهدی 

فرزادکيا، 

دکتراسرافيل 

 عسگری

دکتر علي 

اسرافيلي، دکتر 

احمد جنيدی 

جعفری و خانم 

دکتر روشنک 

 رضايي کالنتری

 ماه 15 اتمام يافته

بررسي کارايي ازن زني فتوکاتاليستي با نانوذرات   

ZnO برای حذف ترکيبات پارابن در محلول های مائي 

دکتر مهدی 

 فرزادکيا

دکتر علي 

اسرافيلي، 

دکتراسرافيل 

 عسگری

 ماه 15 اتمام يافته

بررسي کارآيي فرآيند اکسيداسيون پيشرفته بر پايه 

برای حذف پروپيل  )8O2S2UV/Na (پرسولفات 

 پارابن از محلول های آبي

دکتراسرافيل 

عسگری،  دکتر 

 مهدی فرزادکيا

دکتر علي 

اسرافيلي، مهندس 

 مجتبي يگانه بادی

 ماه 15 اتمام يافته
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بررسي کارايي فرآيند فتوکاتاليستي با نانوذرات اکسيد 

 روی برای حذف بوتيل پارابن از محلول های آبي

دکتراسرافيل 

 عسگری

دکتر مهدی 

دکتر  فرزادکيا،

 علي اسرافيلي

 سميه اسکندری

 

 ماه 15 اتمام يافته

اصالح  4O3Fe بررسي کاربرد نانو ذرات مغناطيسي

شده با تری اتوکسي آمينو پروپيل سيالن برای حذف 

 اتيل پارابن از محلول های آبي

دکتراسرافيل 

عسگری،  دکتر 

 مهدی فرزادکيا

 علي دکتر

ديزجي،  اسرافيلي

دکتر فرزاد 

 محمدی

 دکتر شهرام نظری

 

 ماه 15 اتمام يافته

–بررسي گروه های عاملي دندريمر پلي آميد و آمين 

G7  و تاثير آن در حذف باکتريهای سودوموناس

آئروژينوزا، سالمونال تيفي، شيگال ديسانتری و 

 باسيلوس سوبتيليس از محيط های آبي

دکتر شهرام نظری، 

 دکتر ميترا غالمي

مهندس سودابه 

متبوع، عليزاده 

دکتر اسرافيل 

 عسگری

 ماه 5 اتمام يافته

بررسي کارايي فرآيند گرافن اکسايد مغناطيسي عامل 

دار شده با ليگاندهای کالته در جذب کروم شش 

 ظرفيتي از محلول های آبي

دکتر امير شيخ 

   محمدی

دکتر بايرام هاشم 

زاده، مهديه 

سردار، سيد 

محسن محسني، 

رحيم شرفخاني،   

اسرافيل دکتر 

 عسگری

 ماه 7 اتمام يافته

در تجزيه  روی اکسيد نانوذرهبررسي کارايي 

در  آبي های محلول از فتوکاتاليستي بوتيل پارابن

  2O2H و UVحضور نور 

دکتر امير شيخ 

دکتر  محمدی،

 اسرافيل عسگری

دکتر بايرام هاشم 

 زاده
 ماه 5 اتمام يافته

 در پيشرفته احيا –بررسي کارايي فرآيند اکسيداسيون 

 آنتي حذف در سديم سولفيت و روی اکسيد حضور

 محلول از فالکسين سيپرو و مترونيدازول بيوتيکهای

 آبي های

دکتر امير شيخ 

دکتر   محمدی،

 اسرافيل عسگری

دکتر بايرام هاشم 

 زاده
 ماه 5 اتمام يافته

بررسي ميزان تجزيه پذيری بيولوژيکي فاضالب 

محتوی آنتي بيوتيک مترونيدازول و سيپروفالکسين و 

 پيش تصفيه شده با فرايند 

دکتر امير شيخ 

دکتر   محمدی،

 اسرافيل عسگری

دکتر بايرام هاشم 

 زاده
 ماه 5 اتمام يافته

برای پيش  SO3O2UV/Fe/3بررسي کارايي فرايند 

تصفيه فاضالب سنتتيک حاوی سيپروفالکسين و تاثير 

 و تاثير آن روی قابليت تصفيه پذيری زيستي

دکتر امير شيخ 

دکتر   محمدی،

 اسرافيل عسگری

دکتر بايرام هاشم 

 زاده
 ماه 11 اتمام يافته

برای  ZIF4O3Fe@-67طراحي و سنتز نانوکامپوزيت 

بيوتيک سيپروفالکسين از محلول جذب و حذف آنتي

دکتر بايرام هاشم 

زاده، حسن علم 

دکتر امير شيخ 

دکتر   محمدی،
 ماه 8 اتمام يافته

http://research.khoyums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.khoyums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.khoyums.ac.ir/main/cartable.action
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اسرافيل عسگری،  قليلو های آبي با روش اکسيداسيون پيشرفته

نادر نوروزی 

پسيان، حسن 

 هاشم زاده

های بررسي مقايسه ای حذف مترونيدازول از محيط 

آبي توسط جاذب های مغناطيسي کربن فعال و 

   کيتوزان

دکتر اسرافيل 

 عسگری

دکتر امير شيخ 

محمدی، دکتر 

 جابر يگانه

 ماه 15 اتمام يافته

 ريغ یزوريکاتالي فتوازن زن نديفرا ييکارا يبررس

در  دياکس ید وميتانيت ستيهمگن با استفاده از کاتال

از فاضالب  نيپروفلوکساسيس کيوتيب يحذف آنت

 کيسنتت

دکتر اسرافيل 

عسگری، دکتر امير 

 شيخ محمدی،

دکتر شهرام نظری 

و دکتر محمد 

 آقانژاد    

 ماه 14 اتمام يافته

بررسي کارائي فرايند اکسيداسيون پيشرفته مبتني بر 

نونيل فنول  حذفپرسولفات فعال شده با پيريت برای 

 از محلول های آبي

دکتر اسرافيل 

عسگری، دکتر امير 

شيخ محمدی، 

 نبيزمهندس 

   حيفص يرستم

دکتر بايرام هاشم 

زاده، دکتر فرزاد 

محمدی، دکتر 

حشمت اله 

نورمرادی، دکتر 

 حسين ارفعي نيا

 ماه 12 اتمام يافته

بررسي راندمان فرآيند سونوکاتاليستي با استفاده از 

بر تجزيه مترونيدازول از  4O3/Fe2TiOنانوکامپوزيت 

 محلول های آبي

دکتر اسرافيل 

عسگری و  دکتر 

 امير شيخ محمدی  

دکتر مهران 

محمديان فضلي،  

دکتر حشمت اله 

نورمرادی و 

مهندس مجتبي 

 يگانه

 ماه 5 اتمام يافته

مطالعه ميزان استرهای فتاالت در آبليمو، آبغوره، 

ترشيجات و شوريجات نگهداری شده در ظروف 

 (PET)پالستيکي پليمر پلي اتيلن ترفتاالت

حسين ارفعي دکتر 

 نيا

امين  دکتر   

دکتر  ، کياني

 ، مسعود مرادی

 ، نظير فتاحيدکتر 

  ،عادل مکملدکتر 

اسرافيل دکتر 

احسان   ،عسگری

  دکتر ،احمدی

   ،سينا دوبرادران

احسان ابويي دکتر 

 دکتر  ،مهريزی

 ،شيوا شمسي

 مليکا جوکار  دکتر

مهسا  دکتر  و

 ماه 12 اتمام يافته

https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=631887
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=631887
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=631887
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=267220
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=267220
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=267220
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 طاهرگورابي

پليمر مغناطيسي در حذف تری بررسي کارايي نانو 

 کلوزان از فاضالب سنتتيک

دکتر اسرافيل 

عسگری و  دکتر 

 امير شيخ محمدی  

دکتر بايرام هاشم 

زاده، دکتر حسن 

 رسول زاده 

مصوب و  در 

 حال انجام
 ماه 1

و  ZIF4O3Fe@-67سنتز نانوکامپوزيتهای 

67-@ZIF3O2Fe بيوتيک و تاثير آنها برای حذف آنتي

سيپروفالکسين از محلول های آبي با روش 

 اکسيداسيون پيشرفته

دکتر بايرام هاشم 

 زاده

دکتر حسن علم 

قليلو،   دکتر 

اسرافيل عسگری 

و  دکتر امير شيخ 

محمدی، دکتر 

جابر يگانه و 

مهندس حسن 

 هاشم زاده  

مصوب و  در 

 حال انجام
 ماه 12

همگن بررسي راندمان فرآيند ازن زني کاتاليزوری غير 

با استفاده از منيزيم اکسيد مغناطيسي سنتزشده در 

 حذف فنيل آمين از فاضالب سنتتيک

دکتر اسرافيل 

عسگری و  دکتر 

 امير شيخ محمدی  

دکتر مهران 

محمديان فضلي، 

دکتر فرزاد 

محمدی و دکتر 

 رحيم عالي 

مصوب و  در 

 حال انجام
 ماه 5

بررسي کارايي فرآيند فتوکاتاليستي در حضور 

جهت  2SiO-Co/C-Znنانوساختارهای متخلخل 

 از هاتخريب پارابن ها، سيپروفلوکساسين و باکتري

 کسنتتي فاضالب

 

دکتر اسرافيل 

عسگری و  دکتر 

 امير شيخ محمدی  

دکتر حسن علم 

قليلو، دکتر بايرام 

هاشم زاده، دکتر 

شهرام نظری و 

دکتر نادر نوروزی 

 پسيان 

مصوب و  در 

 حال انجام
 ماه 3

بررسي کارايي فرآيند فتوکاتاليستي در حضور 

جهت  ZnO@MCM2TiO/-41 نانوکامپوزيت

تخريب آالينده های رنگي )متيلن بلو و متيل اورانژ( و 

 افلوکساسين( از محيط آبي) آنتي بيوتيک

دکتر اسرافيل 

عسگری و  دکتر 

 امير شيخ محمدی  

دکتر حسن علم 

قليلو، دکتر بايرام 

هاشم زاده، دکتر 

رام نظری، شه

دکتر علي  

دکتراحساني، دکتر 

محمد بيگدلو و 

 ناصر قاسميان  

مصوب و  در 

 حال انجام
 ماه 11

اصالح شده با  يسيو کاربرد نانوساختار مغناط يطراح

 دياس کياست ید نويميا ليپروپ يلآ گانديکربن و ل

کمپلکس و نانوذرات نقره  یدارسازيجهت تثبت و پا

 ياب یها از محلول ها یحذف باکتر یبرا

دکتر شهرام نظری، 

دکتر اسرافيل 

عسگری و  دکتر 

 حسن علم قليلو  

دکتر حامد 

رضاخاني مقدم، 

مهندس حسين 

نجفي، دکتر سعيد 

پرستار و دکتر 

 علي نياپور   

مصوب و  در 

 حال انجام
 ماه 19
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 ر انتشارات ب

 يو آموزش ي، پژوهشيعلم ر مقاله 4
 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله )گان(نويسنده

Amir Sheikhmohammadi*, 

Esrafil Asgari*, Navid Alinejad 

& Bayram Hashemzadeh 

Photocatalytic oxidation of 

ciprofloxacin by UV/ α-

Fe2O3/sulfite: mechanism, 

kinetic, degradation pathway 

International Journal 

of Environmental 

Health Research 

(ISI, IF=2.35) 

December 2021: 2013453 

Esrafil Asgari, Amir 

Sheikhmohammadi*,    
Heshmatollah Nourmoradi*, 

Shahram Nazari, Mohammad 

Aghanaghad. 

Degradation of ciprofloxacin 

by photocatalytic ozonation 

process under irradiation with 

UVA: Comparative study, 

performance and mechanism 

Process Safety and 

Environmental 

Protection 

(ISI, IF=6.158) 

Volume 147, March 2021, Pages 356-366 

Hassan Alamgholiloo, Bayram 

Hashemzadeh*, Nader Noroozi 

Pesyan, Amir 

Sheikhmohammadi, Esrafil 

Asgari,  Jaber Yeganeh, Hassan 

Hashemzadeh.  

 

A facile strategy for designing 

core-shell nanocomposite of 

ZIF-67/Fe3O4: A novel insight 

into ciprofloxacin removal 

from wastewater 

Process Safety and 

Environmental 

Protection 

(ISI, IF=6.158) 

Volume 147, March 2021, Pages 392-404 

Bayram Hashemzadeh*, Hassan 

Alamgholiloo*, Nader Noroozi 

Pesyan, Esrafil Asgari, Amir 

Sheikhmohammadi, Jaber 

Yeganeh, Hassan Hashemzadeh.  

 

Degradation of ciprofloxacin 

using hematite/MOF 

nanocomposite as a 

heterogeneous Fenton-like 

catalyst: A comparison of 

composite and core−shell 

structures 

Chemosphere 

(ISI, IF=7.086) 
Volume 281, October 2021, 130970 

Hassan Rasoulzadeh, Amir 

Sheikhmohammadi*, Esrafil 

Asgari*, Bayram Hashemzadeh. 

The adsorption behaviour of 

triclosan onto magnetic bio 

polymer beads impregnated 

with diatomite 

International Journal 

of Environmental 

Analytical Chemistry 

(ISI, IF=2.215) 

May 2021: 1922684 

Amir Sheikhmohammadi*,   

Esrafil Asgari*, Mohammad 

Manshouri. 

Enhancement the 

Phenylmethyl ester photo 

degradability in the presence of 

O3 and H2O2 

Optik (ISI, IF=2.443) 

 
Volume 228, February 2021, 166204 

Esrafil Asgari*, Amir 
The investigation of removal 

performances of UV/ZnO, 
Optik (ISI, IF=2.443) Volume 228, February 2021, 166208 

و به کارگيری  ZIF-@Co3WO سنتز نانوساختارهای

کاتاليستي انتخابي با پروپان جهت آن در سيستم احياء 

از جريان هوای  )xNO( حذف اکسيدهای نيتروژن

 آلوده در راکتور پيوسته

دکتر اسرافيل 

عسگری و  دکتر 

 امير شيخ محمدی  

دکتر حسن علم 

قليلو،  دکتر 

حشمت اله 

نورمرادی، دکتر 

ناصر قاسميان و  

دکتر بايرام هاشم 

 زاده 

در دست 

 داوری 
 ماه 11

کيفيت آب مصرفي در دستگاه های همودياليز  بررسي

 1411و  1888بيمارستان مدني شهر خوی در سال 

دکتر محمد آقانژاد    

و دکتر اسرافيل 

 عسگری

پگاه جديری و 

 فاطمه اشتياقي

در دست 

 داوری 
 ماه 9

بررسي پارامترهای فيزيکوشيميايي و بيولوژيکي آب 

 1411و  1888آشاميدني شهر خوی در سال 

دکتر اسرافيل 

عسگری و  دکتر 

 امير شيخ محمدی  

فاطمه نيازمند،  

فاطمه راد و  

 فاطمه عليلو

منتظر تصويب 

شورای 

 پژوهشي

 ماه 9
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Sheikhmohammadi*,    
Mohammad Manshouri, Bayram 

Hashemzadeh. 

UV/ZnO/H2O2 and 

UV/ZnO/O3 processes in the 

degradation of Butoben and 

Phenylmethyl ester from 

aqueous solution 

 
 

 

Amir Sheikhmohammadi*,   

Esrafil Asgari*, Mohammad 

Manshouri. 

The synergistic effect of O3 

and H2O2 on the Butyl p-

hydroxybenzoate photo-

catalytic degradability by 

UVC/ZnO: Efficiency, kinetic, 

pathway, mechanism 

Optik (ISI, IF=2.443) 

 
Volume 239, August 2021, 166673 

Amir Sheikhmohammadi, Esrafil 

Asgari*, Heshmatollah 

Nourmoradi*, Mehran 

Mohammadian Fazli, Mojtaba 

Yeganeh.  

Ultrasound-assisted 

decomposition of 

metronidazole by synthesized 

TiO2/Fe3O4 nanocatalyst: 

Influencing factors and 

mechanisms 

Journal of 

Environmental 

Chemical 

Engineering 

(ISI, IF=5.909) 

Volume 9, Issue 5, October 2021, 105844 

 

Elhameh Cheshmazar, Leila 

Arfaeinia, Yasser Vasseghian, 

Bahman Ramavandi, Masoud 

Moradi, Seyed Enayat Hashemi, 

Esrafil Asgari, Hossein 

Arfaeinia*, Elena-Niculina 

Dragoi, Amin Mousavi 

Khaneghah*. 

Phthalate acid esters in pickled 

vegetables packaged in 

polyethylene terephthalate 

container: Occurrence, 

migration, and estrogenic 

activity-associated risk 

assessment 

Journal of Food 

Composition and 

Analysis 

(ISI, IF=4.556) 

Volume 99, June 2021, 103880 

Amir Sheikhmohammadi*, 

Esrafil Asgari*, Bayram 

Hashemzadeh. 
 

Photo-catalytic degradation of 

ciprofloxacin by UV/ZnO/SO3 

process: performance, kinetic, 

degradation pathway, energy 

consumption and total cost of 

system 

International Journal 

of Environmental 

Analytical Chemistry 

 (ISI, IF=2.215) 

Jun 2021: 1937616 

Hassan Rasoulzadeh, Amir 

Sheikhmohammadi*, Esrafil 

Asgari*. 

Efficient destruction of 

metronidazole and ofloxacin 

antibiotics in the aqueous 

solutions by a new advanced 

oxidation process based on 

sulphite 

International Journal 

of Environmental 

Analytical Chemistry 

 (ISI, IF=2.215)  

August 2021: 1965598 

Amir Sheikhmohammadi*, 

Esrafil Asgari*, Jaber Yeganeh. 
 

Application of 

Fe3O4@activated carbon 

magnetic nanoparticles for the 

adsorption of metronidazole 

from wastewater: 

Optimization, kinetics, 

thermodynamics and 

equilibrium studies 

Desalination and 

water treatment  

(ISI, IF=1.254) 

May 2021, 179:263-271 

 

Amir Sheikhmohammadi, 

Heshmatollah Nourmoradi, 

Mohammad Manshouri, Esrafil 

Asgari*. 

Performance intensification of 

BzP photo-catalytic 

degradation through adding 

exogenous oxidant 

Optik (ISI, IF=2.443) 

 

Volume 202, February 2020, 163571 

 

Esrafil Asgari*, Amir 

Sheikhmohammadi*, Jaber 

Yeganeh 
 

Application of the Fe3O4-

chitosan nano-adsorbent for 

the adsorption of 

metronidazole from 

wastewater: Optimization, 

kinetic, thermodynamic and 

equilibrium studies 

International Journal 

of Biological 

Macromolecules 

(ISI, IF=6.953) 

Volume 164, 1 December 2020, Pages 694-

706 

Esrafil Asgari, Bayram 

Hashemzadeh, Ghasem Hassani, 

Mohammad Manshouri, Amir 

Sheikhmohammadi*, Yadolah 

Fakhri.  

Enhancement the BuP photo-

catalytic degradability by 

UVC/ZnO through adding 

exogenous oxidant: 

Mechanism, kinetic, energy 

consumption 

Journal of 

Environmental 

Chemical 

Engineering 

(ISI, IF=5.909) 

Volume 8, Issue 1, February 2020, 103576 

Sohail Ayub, Asif Ali Siddique, Removal of heavy metals (Cr, Desalination and March 2020, 179:263-271 
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Cu, and Zn) from 

electroplating wastewater by 
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adsorption processes 

water treatment (ISI, 

IF=1.254) 
 

Esrafil Asgari,  Mahdi 

Farzadkia*, Ali Esrafili,  Mojtaba 

Yegane Badi,  Sevda Fallah, 

Hamid Reza Sobhi.  

Application of a photocatalytic 

ozonation process using TiO2 

magnetic nanoparticles for the 

removal of Ceftazide from 

aqueous solutions: Evaluation 

of performance, comparative 

study and mechanism 

Optik (ISI, IF=2.443) 

 
Volume 212, June 2020, 164667 

Esrafil Asgari, Farzad 

Mohammadi, Heshmatollah 

Nourmoradi, Bayram 

Hashemzadeh, Amir 

Sheikhmohammadi*, Zeinab 

Rostamifasih*, Bayram 

Hashemzadeh, Hossein Arfaeinia.  

Heterogeneous catalytic 

degradation of nonylphenol 

using persulphate activated by 

natural pyrite: response surface 

methodology modelling and 

optimisation 

International Journal 

of Environmental 

Analytical Chemistry 

 (ISI, IF=2.215)  

September 2020:1-20 

Amir Sheikhmohammadi*, 

Esrafil Asgari*, Bayram 

Hashemzadeh, Mohammad 

Manshouri.  

The application of co-oxidant 

in order to enhancement the 

parabens photo-catalytic 

degradability 

Optik (ISI, IF=2.443) 

 
Volume 224, December 2020, 165667 

Esrafil Asgari, Mohammad 

Aghanaghad*, Heshmatollah 

Nourmoradi, Bayram 

Hashemzadeh, Rahim Aali. 

Biodegradability enhancement 

and pre-treatment of industrial 

estate wastewater by electro-

fenton process 

Desalination and 

water treatment (ISI, 

IF=1.254) 

October 2020, 200:217-223 

 

Bagher Hayati, Shahram Nazari*, 

Soudabeh Alizadeh Matboo, 

Hasan Pasalari, Mohsen 

Arzanlou, Esrafil Asgari, Seyed 

Mohsen Mohseni. 

Improvement on 

electrochemical inactivation of 
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Clostridium perfringens by 

assisted alum nanocrystallites 
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evaluation 
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modified with the 
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kinetic, thermodynamic and 

equilibrium studies 
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Esrafil Asgari, Ali Esrafili, 

Ahmad JonidiJafari, Roshanak 

Rezaei Kalantary, Heshmatollah 

Nourmoradi, Mahdi Farzadkia*. 

The comparison of 
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دکتر اسرافيل ، *امير شيخ محمدیدکتر 

 بايرام هاشم زادهدکتر و  *عسگري

کارايي فرايند اکسيداسيون پيشرفته بهبود 

فتوکاتاليستي در حضور سولفيت برای 

 تجزيه مترونيدازول از محلولهای آبي

فصلنامه علمي پژوهشي 

 مهندسي بهداشت محيط

 دانشگاه علوم پزشکي البرز

 (1411)سال پذيرفته شده

سودابه عليزاده متبوع، سيد احمد مختاری، 

فريبا جدی، فاطمه عطائي، طيبه صادقي، 

 ، شهرام نظریاسرافيل عسگري

 -ررسي کارايي فرايند انعقاد الکتريکيب

شناورسازی الکتريکي با الکترودهای 

گرافيت نمدی در حذف  -آلومينيم 

باکتريهای اشرشياکلي و سالمونالتيفي 

 يموريوم از آب آشاميدن

 Vol.15, No.2, Summer 2017, Pages 32-45 مجله علوم پزشکي پارس

دکتر رضا قنبری، دکتر علي شهرياری، 

، سعيد حسينپور، دکتر جابر اسرافيل عسگري

يگانه، نيلوفر سليقه دار ايران، دکتر رحيم 

 عالي

کننده چرخش محيطي ژن های کد

نتي بيوتيکي: يک مرور مقاومت آ

  سيستماتيک

علمي دانشگاه علوم مجله 

 پزشکي قزوين

 

 Vol.21, No.5, 2017, pp. 55-71 

  رحيم عالي، فتح اهلل غالمي، اسرافيل عسگری

 

تعيين کارايي، ايزوترم و سينتيک جذب 

از  Sunset Yellow FCF رنگ

مجله تحقيقات سالمت در 

 جامعه
2018; 4 (1) :12-26 
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  محلول آبي توسط کربن فعال گرانوله

دکتر ، دکتر مسعود يوسفيان، دکتر کاظم ندافي

، دکتر امير حسين محوی، عليرضا مصداق نيا

 اسرافيل عسگري

 1839آلودگي صوتي شهر زنجان در سال 

 

پژوهشي -مجله علمي

 دانشگاه علوم پزشکي زنجان
 

 Vol.16, No.62, 2008, pp. 85-96 

علي ، معصومه لطفي، اسرافيل عسگري

 همتيان

صابون های مايع بررسي آلودگي ميکروبي 

مصرفي در بيمارستانهای شهر ايالم در 

 1838سال 

پژوهشي -مجله علمي

 دانشگاه علوم پزشکي ايالم
2012; 20 (3) :1-7 

 ، رحيم عالياسرافيل عسگريشهرام نظری، 

بررسي و تعيين شاخص های 

، 10PM) پرتوفرابنفش و ذرات معلق

5.2PM  1وPM )در استان زنجان 

پژوهشي -مجله علمي

 تحقيقات نظام سالمت 
 103-96 : (1)12 ؛1395

 ، حشمت اله نورمرادی ، عسگريسرافيل ا

 زينب کريمي ، دل پيشه علي 

بررسي آلودگي ميکروبي آبميوه های تازه 

ارائه شده در آبميوه فروشي های شهر 

 ايالم 

پژوهشي -مجله علمي

 تحقيقات نظام سالمت 
 801-794 : (4)6 ؛1389

، دکتر رحيم عالي، مهناس اسرافيل عسگري

 مهندس ايوب رستگار

بررسي و تعيين شاخص های جامع 

کيفيت هوا، تابش، صدا و سرب ايران با 

 تکنيک دلفي

 113-102: (2) 3 ;2016 مجله مهندسي بهداشت محيط

احمد رضا ياری؛ شهرام نظری؛ غريب 

اسرافيل مجيدی؛ سودابه عليزاده متبوع؛ 

 ؛ ايوب رستگار؛ سمانه دهقانعسگري

سنتز نانو ذرات آهن صفر 

و بررسي کارايي   (NZVI)ظرفيتي

 –هيدروژن پراکسيد و هيدروژن پراکسيد 

 رنگ حذف در صفر آهن ذرات نانو

Acid Red 18   از محيط های آبي 

علمي پژوهشي علوم مجله 

 پزشکي سبزوار
 Vol.22, No.6, pp. 982-991 ؛1394

 اسرافيل عسگري دکتردکتر مهدی فرزادکيا، 

بررسي وضعيت خورندگي و رسوب 

گذاری در شبکه توزيع آب آشاميدني 

 88شهرستان ملکشاهي در بهار 

 28-21: (1) 2 ;2016 مجله ره آورد سالمت

علي ، سعيد حسين پور، رحيم عالي

سيد حامد مير ، اسرافيل عسگري، شهرياری

 حسيني

پايش تنوع ژنهای کد کننده مقاومت آنتي 

 بيوتيکي در فاضالب های شهری
 14-1: (3) 2 ;2016 ره آورد سالمتمجله 

اسرافيل مهدی فرزادکيا، علي اسرافيلي، 

 عسگري

فيه آب اهميت و نقش سيستم های تص

 برای واحدهای همودياليز
 18-8: (2) 3 ;2017 مجله ره آورد سالمت

 اسرافيل عسگريکاظم گوديني، 

مروری بر فرآيندهای حذف نيترات از 

 Inخود )آبهای زيرزميني در محل اصلي 

Situ) 

ماهنامه پژوهشي مهرآب و 

نشريه تخصصي آب و 

 فاضالب
Vol.47, No.59, 2008, pp. 5-12 

 
 

 کتاب  -2

 شرفت کاريپ عنوان

 چاپ شده آالينده های آلي خطرناک در فاضالب های رنگي

 چاپ شده (WEEE/E-wasteمديريت مواد زائد الکتروني و الکتريکي)

 ،انتشارات حروف چين، )راهنمايي برای تصميم گيرندگان( های انتقال زبالهايستگاه

 1889سال چاپ: 
 چاپ شده

 در حال انجام اپيدميولوژی محيط زيست

http://zums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://zums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://zums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://zums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82+%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://zums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82+%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://zums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82+%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://zums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%88%DB%8C
http://zums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%88%DB%8C
http://zums.ac.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://sjimu.medilam.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://sjimu.medilam.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C
http://sjimu.medilam.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C
http://sjimu.medilam.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://sjimu.medilam.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://sjimu.medilam.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://health.barakatkns.com/journal-issues/269/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://health.barakatkns.com/issue-articles/104108
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=73624
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=73624
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=120223
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=28562
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=28562
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=68375
http://health.barakatkns.com/journal-issues/269/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://health.barakatkns.com/issue-articles/104108
http://health.barakatkns.com/journal-issues/269/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-33-fa.pdf
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-33-fa.pdf
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 (يو خارج يره ) داخليش ، کنفرانس و غيارائه مقاله در هما  -3

 خيتار محل ارائه ش ، کنفرانسينام هما عنوان مقاله

 نوع ارائه 

،  ي) سخنران

 (…پوستر و 

سرنوشت باکتری های مقاوم به آنتي بيوتيک در فرايند 

  الگون هوادهي ناقص تصفيه فاضالب به روش

دهمين همايش تازه های علووم 

 بهداشتي

 دانشووگاه علوووم

پزشکي و خدمات 

بهداشتي، درمواني 

 شهيد بهشتي

21 

ارديبهشت 

89 

 پوستر

محيط باقي مانده آنتي بيوتيک ها و آلودگي ژنتيکي 

کننده مقاومت نسبت به  زيست: مروری بر ژنهای کد

 گروههای مختلف آنتي بيوتيکي در منابع محيطي

هموايش ملوي موديريت  اولوين

پسووماند و فاضووالب صوونعتي، 

 بيمارستاني و دارويي

دانشوووگاه تهوووران 

 کتابخانه مرکزی

آذر  13

1884 

 پوستر

بررسي آلودگي قارچي استخرهای سرپوشيده شهر 

 88زمستان ايالم در 

هجووودهمين هموووايش ملوووي 

 بهداشت محيط 

 دانشووگاه علوووم

 پزشکي شيراز
 1884آذر 

 پوستر

ارتقاء روش دفع زبالة روستای بلوردی و شهرک 

 FOCUS-PDCA  بيستون با استفاده از روش

هجووودهمين هموووايش ملوووي 

 بهداشت محيط 

 دانشووگاه علوووم

 پزشکي شيراز
 1884آذر 

 پوستر

از پسماندهای الکتريکي امکان سنجي استحصال طال 

با استفاده از روش  ( e -waste) و الکترونيکي

 هيدرومتالورژی

هجووودهمين هموووايش ملوووي 

 بهداشت محيط 

 دانشووگاه علوووم

 پزشکي شيراز
 1884آذر 

 پوستر

بررسووي حووذف ترکيبووات پووارابن در تصووفيه خانووه 

 فاضالب شهری: يک مطالعه مروری

همايش ملي بهداشوت  بيستمين

 محيط 

 دانشووگاه علوووم

 يزدپزشکي 
 1889آذر 

 پوستر

حذف آنيلين از محلول آبي با اسوتفاده از فرآينود ازن 

 زني

همايش ملي بهداشوت  بيستمين

 محيط 

 دانشووگاه علوووم

 يزدپزشکي 
 1889آذر 

 پوستر
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بررسي ميزان انرژی مصرفي در ساختمان سبز 

دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي در 

 بهينه سازی مصرف انرزی و توسعه پايدارراستای 

همايش ملي سوخت، انورژی و 

 محيط زيست

پژوهشووگاه مووواد 

 وانرژی
 سخنراني 8-1/8/31

 1839آلودگي صوتي شهر زنجان در سال 
دومين سومپوزيوم بوين المللوي 

 محيط زيست

دانشووگاه خواجووه 

 نصير طوسي

تا  28/11/33

1/11/33 
 سخنراني

بستني های سنتي توليدی در ارزيابي کيفيت ميکروبي 

 1881بستني فروشيهای شهر زنجان در سال 

دومين کنگره ملي پژوهشگران 

 ايمني غذا

نهاد رياست 

جمهوری اسالمي 

 ايران

 پوستر 1882

 مواد زايد جامد خانگي
دومين سمينار دانشجويي علوم  

 بهداشتي

دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران
 پوستر 1834

 کنترل گرما و رطوبت کاربرد فناوری نانو در

 

 

چهارمين همايش ساليانه علوم 

بهداشتي با محوريت 

 نانوتکنولوژی در علوم بهداشتي

دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران
 پوستر 81/2/31

 کاربرد نانوتکنولوژی در تصفيه آب

چهارمين همايش ساليانه علوم 

بهداشتي با محوريت 

 نانوتکنولوژی در علوم بهداشتي

دانشگاه علوم 

 زشکي تهرانپ
 پوستر 81/2/31

نقش جاذبهای گازی در کاهش آلودگي هوای شهری 

 ناشي از صنايع
 دومين همايش ملي آلودگي هوا

دانشگاه تربيت 

 مدرس
1835 

 پوستر

بررسي اثرات زيست محيطي رادون به عنوان يک 

 آالينده متداول در داخل منازل
 دومين همايش ملي آلودگي هوا

دانشگاه تربيت 

 مدرس
1835 

 پوستر

 دومين همايش ملي آلودگي هوا گاز گلخانه ای و اثرات آن
دانشگاه تربيت 

 مدرس
1835 

 پوستر

 دومين همايش ملي آلودگي هوا جزيره حرارتي و پي آمدهای آن
دانشگاه تربيت 

 مدرس
1835 

 پوستر

بررسي آالينده های هوای ناشي از کاربرد اورانيوم 

 ضعيف شده و اثرات بهداشتي آن
 دومين همايش ملي آلودگي هوا

دانشگاه تربيت 

 مدرس
1835 

 پوستر

 بحران درياچه اروميه و پيامدهای زيست محيطي آن

دومين همايش ملي برنامه 

ريزی، حفاظت و حمايت از 

 محيط زيست و توسعه پايدار

دانشگاه شهيد 

 بهشتي تهران
 پوستر 29/11/88

رفع  بررسي عملکرد هايدروکالو بيمارستاني در جهت

نگراني مراجعين و پرسنل شاغل در راستای تکريم 

 1888ارباب رجوع در سال 

همايش ملي ارتقاء کيفيت 

بهبود تعامل "خدمات پرستاری 

 "با بيمار و جامعه

دانشگاه علوم 

 پزشکي اروميه

12-14 

 88اسفند 

 

 پوستر

شناخت اصول ضروری بهداشت محيط برای ارتقاء 

 پرستاریسالمت و ايمني در خدمات 

همايش ملي ارتقاء کيفيت 

بهبود تعامل "خدمات پرستاری 

 "با بيمار و جامعه

دانشگاه علوم 

 پزشکي اروميه

12-14 

 88اسفند 

 پوستر

 پوستر 14-12دانشگاه علوم همايش ملي ارتقاء کيفيت مقايسه شيوع عفونت بيمارستاني در بخش مراقبت 
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ويژه با ساير بخش های بيمارستان قمر بني هاشم 

 خوی و عوامل موثر بر آن

بهبود تعامل "خدمات پرستاری 

 "با بيمار و جامعه

 88اسفند  پزشکي اروميه

بررسي ميزان رعايت منشور حقوقي بيماران در 

 بيمارستانهای شهر خوی

همايش ملي ارتقاء کيفيت 

بهبود تعامل "خدمات پرستاری 

 "با بيمار و جامعه

علوم دانشگاه 

 پزشکي اروميه

12-14 

 88اسفند 

 پوستر

ميزان رعايت حقوق بيمار از ديدگاه پرستاران شاغل 

   1881بيمارستانهای شهرستان خوی سال 

همايش ملي ارتقاء کيفيت 

بهبود تعامل "خدمات پرستاری 

 "با بيمار و جامعه

دانشگاه علوم 

 پزشکي اروميه

12-14 

 88اسفند 

 پوستر

بيوتيک ها و آلودگي ژنتيکي محيط باقي مانده آنتي 

زيست: مروری بر ژنهای کد کننده مقاومت نسبت به 

 گروههای مختلف آنتي بيوتيکي در منابع محيطي

رحيم عالي، مهناز نيک آئين، حسين خان احمد، 

، علي شهرياری، نيلوفر سليقه دار اسرافيل عسگري

 ايران، جابر يگانه و بايرام هاشم زاده

مديريت پسماند و همايش ملي 

فاضالب صنعتي، بيمارستاني و 

 دارويي

 –دانشگاه تهران 

کتابخانه مرکزی و 

 مرکز اسناد

 پوستر 84آذر  13

 شهر هدسرپوشي استخرهای قارچي آلودگي بررسي

 88  زمستان در ايالم

 ده عالي رحيم ،*عسگري اسرافيل گوديني، کاظم

 چناری

"The 1nd International and 

18th national Environmental 

Health and Sustainable 

Development Conference" 

Shiraz 

University of 

Medical 

Sciences 

آذر  24-25

84 

Poster 

 شهرک و بلوردی روستای زباله دفع روش ارتقاء

 FOCUS-PDCA  روش از استفاده با بيستون

 اسرافيل گوديني، کاظن آبادی، خميس جواد

 زاده مهاش بايرام ،*عسگري

"The 1nd International and 

18th national Environmental 

Health and Sustainable 

Development Conference" 

Shiraz 

University of 

Medical 

Sciences 

آذر  24-25

84 

Poster 

غلظت فلزات سنگين گردوغبار داخل منزل و ارزيابي 

 اهوازخطرات سالمتي آنها بر کودکان شهر 

سومين کنگره استاني پژوهش 

 های علوم پزشکي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي اروميه

آبان  14

1885 

 پوستر

Survey of the Performance of Multi-Walled 

Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon 

Nanotubes/Alumina Composite and Activated 

Alumina in the Removal of Amoxicillin and 

Ciprofloxacin from Aqueous Solution: 

, B HashemzadehR Ghanbari, , *R Aali. E Asgari

J Yeganeh, A Shahryari.  

"The 1nd International and 

19th national Environmental 

Health and Sustainable 

Development Conference" 

Tehran 

University of 

Medical 

Sciences 

October 

22-24 

(2016) 

Poster 

بررسي و تعيين شاخص های جامع کيفيت آب و 

 فاضالب با تکنيک دلفي 

اسرافيل امير شيخ محمدی، بايرام هاشم زاده و 

 *عسگري

"The 22th national 

Environmental Health and 

Sustainable Development 

Conference" 

Tehran 

University of 

Medical 

Sciences 

Feb 25-26 

(2020) 
Poster 

بررسي کارائي پرسولفات فعال شده با مگنتيت برای 

حذف متيل پارابن از محلول های آبي، مدلسازی با 

 استفاده از روش پاسخ سطحي

زينب رستمي فصيح، فرزاد محمدی، علي اسرافيلي، 

"The 22th national 

Environmental Health and 

Sustainable Development 

Conference" 

Tehran 

University of 

Medical 

Sciences 

Feb 25-26 

(2020) 
Poster 
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 ، ايوب رستگار و شهرام نظریاسرافيل عسگري

Improvement of UV/ZnO Process Efficiency in 

the Decomposition of Butyl Paraben and Benzyl 

Paraben in the Presence of an External Oxidant: 

Amir Sheikhmohammadi, Bayram Hashemzadeh, 

Rahim Sharafkhani, Esrafil Asgari*. 

"The 2nd International and 

20th national Environmental 

Health and Sustainable 

Development Conference" 

Yazd University 

of Medical 

Sciences 

March 2-4 

(2021) 
Poster 

The Law and Regulation Procedure and its 

Impact on Waste Management in Iran: 

 Rahim Aali, Zahra Naghiloo, Sayeh Abbasi 

Moroudi, Amir Sheikhmohammadi, Esrafil 

Asgari*. 

"The 2nd International and 

20th national Environmental 

Health and Sustainable 

Development Conference" 

Yazd University 

of Medical 

Sciences 

March 2-4 

(2021) 
Poster 

Membrane Technology in Air Pollution Control: 

Perspectives and Challenges 

Zahra Naghiloo, Sayeh Abbasi moroudi, Farzad 

Esrafil Mohammadi, Amir Sheikhmohammadi, 

.*Asgari 

"The 2nd International and 

20th national Environmental 

Health and Sustainable 

Development Conference" 

Yazd University 

of Medical 

Sciences 

March 2-4 

(2021) 
Poster 

     

 

 
 

 يعلم يتهاير فعاليسا

 يو خارج يداخل يعلمداوري مقاالت و کتب ر  الف

 یهمکار محل کتاب يا مقالهنام 

 معاونت پژوهشي علوم پزشکي ايالم کتاب اپيدميولوژی محيطي

مقاله بررسي وضعيت شاخص های بهداشت محيط مدارس ابتدايي ناحيه يک ساری در 

  1831سال 

 مجله سالمت ومحيط

Contribution of quadratic residue diffusers to efficiency of tilted profile parallel 

highway noise barriers  

IJEHSE 

 

 پژوهشي علوم پزشکي ايالم يمجله علم 33-38الم در سال يشده در شهر ا یبطر یآبها ييايميو ش يکروبيت ميفيک يبررس

 الميدانشکده بهداشت ا ط يگروه بهداشت مح یمورد از طرح ها 3ش از يب یداور

 دانشکده علوم پزشکي خوی مورد از طرح های گروه بهداشت محيط  8داوری بيش از 

 دانشکده علوم پزشکي اروميه کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط   های پايان نامهمورد از  5 داوری

  با عناوين زير:   ISIمورد از مجالت  81داوری بيش از 
-Journal of Environmental Management 

 -Journal of Environmental Chemical Engineering 
-International Journal of Environmental Analytical 
-Water Science and Technology 
-Journal of Environmental Health Science & Engineering 
-International Journal of Biological Macromolecules 

-Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 

-Open Journal of Environmental Biology 

-Environmental Geochemistry and Health 

-Environmental Engineering Research 

-Journal of the Iranian Chemical Society 

-Academia Letters 
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 (يو اجرائ ي، پژوهشيمختلف ) آموزش ير شرک  در دوره ها ب

 خيتار یمحل برگزار نام دوره

 سيتدر یو روشها يآموزش یهاين کارگاه استراتژيپانزدهم
 يمرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت علوم پزشک

 تهران
81-28/8/35 

 2/1/35 تهران يدانشگاه علوم پزشک (يک)سطح مقدماتيمنابع الکترون یکارگاه جستجو

 22/4/35 تهران يدانشگاه علوم پزشک (ي)سطح مقدمات Scientific Writingکارگاه 

 طيبهداشت مح يش ملين همايشرکت در هشتم
 تهران يدانشگاه علوم پزشک

 طيبهداشت مح يانجمن علم
18-11/3/34 

 19/3/35-13 اصفهان يدانشگاه علوم پزشک طيبهداشت مح يش ملين همايشرکت در نهم

 طيبهداشت مح يش ملين همايشرکت در دهم
 همدان يدانشگاه علوم پزشک

 طيبهداشت مح يانجمن علم
11-3/3/39 

ل در مسائل بهداشت ي: کاربرد سانوسيآموزش يجيکارگاه ترو

 يطيمح

ش ين هماي)همزمان با هشتم افاميميک یشرکت داروساز

 ط(يبهداشت مح يمل
13/3/34 

از عوامل خطر مرتبط با  يمحاسبه بار ناش يکارگاه آموزش

 (يهوا)شاخص دال يآلودگ
 هوا و اثرات آن بر سالمت يآلودگ يش ملين هماياول

2-1/12/34 

 

 خزر یايسواحل در يطيست محيوم مشکالت زيسمپوز
بهداشت  يست انجمن علميط زيقات محيمرکز تحق

 طيمح
21/9/35 

ر مترقبه) خدمات يا و حوادث غيکنفرانس سالمت در بال

 ا(يدر بال يمارستانيش بيو پ يمارستانيب
 11/2/35 تهران يدانشگاه علوم پزشک

ت خطر يريمترقبه)مدر يا و حوادث غيکنفرانس سالمت در بال

 ا(يمردم محور در بال
 23/8/35 تهران يدانشگاه علوم پزشک

 Refrence Managerکروزه يکارگاه 
 تهران يدانشگاه علوم پزشک

 دانشگاه يمعاونت پژوهش
11/4/35 

 Power Point يکارگاه آموزش
 يمرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت علوم پزشک

 تهران

22-21/3/35 

 

کنترل و چالش  یتهران: برنامه ها یهوا يکروزه آلودگيزگرد يم

 ش رويپ یها

ط  يبهداشت مح يتهران انجمن علم يدانشگاه علوم پزشک

 ستيط زيقات محيمرکز تحق
21/2/35 

ر کالنشهرها: يدر تهران و سا يصوت يآلودگ"کروزه يش يهما

 "ت هايچالش ها و محدود
 81/3/35 ستيط زيقات محيتهران مرکز تحق يدانشگاه علوم پزشک

 یه ازن در واحدهايکارگاه ضرورت حذف مواد مخرب ال

 يالزامات قانون یدر راستا يصنعت
 15/12/35 ت مدرسيهوا دانشگاه ترب يآلودگ يش ملين همايدوم

ت يريمد یستم هايهوا با استقرار س يت آلودگيريکارگاه مد

 یبر اساس استانداردها يمنيو ا یست، بهداشت حرفه ايط زيمح

ISO14001  وOHSAS18001 

 19/12/35 ت مدرسيهوا دانشگاه ترب يآلودگ يش ملين همايدوم
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 (HSEست)يط زيو مح يمنيستم بهداشت، ايس يکارگاه آموزش
 يي، دانشجويتهران معاونت فرهنگ يدانشگاه علوم پزشک

 دانشکده بهداشت 
21-29/2/39 

ت يريمد یدر خصوص چالش ها يشيزگرد هم انديم

 يمارستانيب یپسماندها

ط يبهداشت مح يانجمن علم تهران يدانشگاه علوم پزشک

 ستيط زيقات محيمرکز تحق
22/8/39 

 24/11/31 مرکز آموزش مداوم الميا يدانشگاه علوم پزشک يو عروق يقلب یهايماريب يبرنامه آموزش

 2/11/31 ت امور پژوهشيريمد الميا يدانشگاه علوم پزشک EndNoteکارگاه 

 8/11/31-4 ت امور پژوهشيريمد الميا يدانشگاه علوم پزشک ک يستماتيکارگاه مرور س

تال يجيکتابخانه د يکيبا منابع الکترون ييآشنا يکارگاه آموزش

 ران يا يپزشک

 الميا يدانشگاه علوم پزشک

 يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک
1-9/4/33 

 يفيق کيروش تحق يکارگاه آموزش
 الميا يدانشگاه علوم پزشک

 يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک
2/4/33 

 استاد مشاور يبرنامه آموزش
 الميا يدانشگاه علوم پزشک

 يمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک
21/3/33 

 یريادگييمهارتها يبرنامه آموزش
 الميا يدانشگاه علوم پزشک

 يپزشک مرکز مطالعات و توسعه آموزش
81-28/1/33 

 Training of Trainersکارگاه 
الم مرکز مطالعات و توسعه يا يدانشگاه علوم پزشک

 يآموزش پزشک
15-14/8/31 

 کيق سطح يت تحقيريروش و مد يکارگاه دانش افزائ
ه مرکز مطالعات و توسعه ياروم يدانشگاه علوم پزشک

 يآموزش پزشک
2/8/1882 

 يو پژوهش يآموزش یت هايفعال يابيارز يکارگاه دانش افزائ

 کيسطح 

ه مرکز مطالعات و توسعه ياروم يدانشگاه علوم پزشک

 يآموزش پزشک

 

8/8/1882 

 کيسطح  يضوابط و مقررات دانشگاه يکارگاه دانش افزائ
ه مرکز مطالعات و توسعه ياروم يدانشگاه علوم پزشک

 يآموزش پزشک
81/8/1882 

 (1) يت اسالميو تربم ياصول تعل يکارگاه دانش افزائ
مقام معظم  يندگيه نهاد نماياروم يدانشگاه علوم پزشک

 یرهبر
5/5/1882 

 (2) يت اسالميم و تربياصول تعل يکارگاه دانش افزائ
مقام معظم  يندگيه نهاد نماياروم يدانشگاه علوم پزشک

 یرهبر
21/5/1882 

 (1اسالم ) ياسيشه سياند يکارگاه دانش افزائ
مقام معظم  يندگيه نهاد نماياروم يپزشکدانشگاه علوم 

 یرهبر
5/5/1882 

 (2اسالم ) ياسيشه سياند يکارگاه دانش افزائ
مقام معظم  يندگيه نهاد نماياروم يدانشگاه علوم پزشک

 یرهبر
21/5/1882 

 11/4/82 یقات و فناوريه معاونت تحقياروم يدانشگاه علوم پزشک بر شواهد )علوم مختلف( يمطالعات مبتن يبررس يکارگاه آموزش

و  یپارامتر یآزمون ها یک هايکار با گراف يکارگاه آموزش

 پرسشنامه ها  ييايو پا يي، روایرپارامتريغ
 21/8/82-23 یقات و فناوريه معاونت تحقياروم يدانشگاه علوم پزشک
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 شرفتهيو پ يمقدمات يکارگاه آموزش

 Advances Skills for Making Powerpoint 

Presentations  

 18/11/82 یقات و فناوريه معاونت تحقياروم يدانشگاه علوم پزشک

 5/8/1882 یقات و فناوريه معاونت تحقياروم يدانشگاه علوم پزشک   Scientific Writingيکارگاه آموزش

 يفرهنگ يمهندس 
مقام معظم  يندگينماه نهاد ياروم يدانشگاه علوم پزشک

 یرهبر
5/11/1882 

دوره مهارتي روش ومديريت تحقيق سطح دو با محتوای دانش 

 پژوهي آموزشي

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه

 اروميه
11/18/1888 

دوره مهارتي روشها وفنون تدريس سطح يک با محتوای طراحي 

 دروس مجازی

 علوم پزشکي دانشگاهمرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 اروميه
18/13/1888 

دوره مهارتي مديريت اطالعات علمي ومنابع الکترونيک سطح 

 LMS  يک با محتوای آموزش

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه

 اروميه
25/13/1888 

دوره مهارتي ضوابط ومقررات دانشگاهي سطح دو با محتوای 

 استاد ودانشجومهارتهای ارتباطي وارتباط 

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه

 اروميه
25/13/1888 

 EDC 18/18/1888دانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد  دوره مهارتي روشها وفنون تدريس سطح دو

کارگاه فرهنگي مالحظات اخالقي در آموزش مجازی وارزيابي 

 الکترونيکي فراگيران

 EDCدانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد 
18/11/1888 

کارگاه آشنايي با ابزارهای پژوهش و نظام نوين اطالعات 

 پژوهش های پزشکي ايران
 28/18/1888 دانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و فناوری

راهکارهای توسعه فناوری سالمت در دانشگاه های علوم 

 صنعت و جامعهپزشکي کشور و ارتباط با 
 25/18/1888 دانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و فناوری

کارگاه آشنايي با حوزه مالکيت فکری و ثبت اختراعات ملي و 

 بين المللي
 22/11/1888 دانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و فناوری

 22/11/1888 معاونت تحقيقات و فناوریدانشگاه علوم پزشکي اروميه  تازه های اخالق در نشر

 28/11/1888 دانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و فناوری اخالق در کار آزمايي باليني

 24/11/1888 دانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و فناوری اخالق در انتشار آثار پژوهشي

 25/11/1888 دانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و فناوری در پژوهشمروری بر اسناد موجود و مباحث کليدی اخالق 

 1399/11/21 دانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و فناوری کارگاه آشنايي با قوانين شرکت های دانش بنيان
 

 وبينار کشوری حيوانات آزمايشگاهي

 
 1399/11/05 فناوریدانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و 

 

 15/12/1411 دانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و فناوری برنامه استراتژيکوبينار آموزشي 

 22/12/1411 دانشگاه علوم پزشکي اروميه معاونت تحقيقات و فناوری وبينار آموزشي کارآفريني

 11/11/1888 اروميه معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکي کارگاه فرهنگي حريم خصوصي و آموزش مجازی

دوره مهارتي ضوابط ومقررات دانشگاهي سطح سه با محتوای 

 مرجعيت علمي

 EDCدانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد 
11/11/1888 

 EDC 24/11/1888دانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد دوره مهارتي سنجش واندازه گيری پيشرفت تحصيلي دانشجو با 
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 EMQ-MCQ محتوای طراحي سواالت

 EDC 28/11/1888دانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد  (دوره مهارتي برنامه ريزی درسي )کوريکولوم

 EDC 19/12/1888دانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد  دوره مهارتي روشهای ارزشيابي باليني سطح يک

 EDC 18/12/1888دانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد  باليني سطح دودوره مهارتي روشهای ارزشيابي 

 EDC 11/11/1888دانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد  توليد محتوا

 EDC 28/11/1888دانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد  دانش پژوهشي آموزشي 

منش طبابت و  :سلسله نشست های اخالق حرفه ای با عنوان

 استادی

 EDCدانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد 
15/12/1411 

دوره مهارتي روش ومديريت تحقيق سطح دو با محتوای دانش 

 پژوهي آموزشي ونحوه نگارش يک فرايند

 EDCدانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد 
13/19/1411 

 تبريز دوره آموزشي مباني آينده پژوهي و ابر روندهای سالمت
-28و 24-25

81/11/1888 

 18/11/1888 تبريز تفکر انتقادی، تفکر خالق

 28/14/1888 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه چالش های اخالقي کپي رايت در فضای مجازی

 24/19/1888 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه  دور از سالمت در اخالقي کدهای 

 23/11/1888 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه آنالين ارتباطات در اخالقي اصول دريافت گواهينامه

 24/18/1888 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه مجازی آموزش و خصوصي حريم دريافت گواهينامه

 28/11/1888 ي تهرانعلوم پزشک دانشکده مجازی دانشگاه فتار حرفه ای در فضای مجازیر

 29/13/1888 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه مجازیدر فضای  حريم خصوصي محرمانگي و 

 18/11/1888 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه چگونه در محيط مجازی تدريس موثر ارائه دهيم؟

 19/11/1888 علوم پزشکي تهران دانشگاهدانشکده مجازی  مهارتهای ارتباطي با فراگيران مجازی

 28/11/1888 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه ارزيابي دانشجو در يادگيری الکترونيکي

چگونه محتوای الکترونيکي اثربخش با استفاده از نرم افزار 

Articulate Storyline  طراحي کنيم؟ 

 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه
81/11/1888 

چگونه ويدئوی آموزشي ساده برای آموزش پزشکي طراحي و 

 تدوين کنيم؟

 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه
11/11/1888 

 14/11/1888 علوم پزشکي تهران دانشکده مجازی دانشگاه مديريت کالس مجازی

 24/18/1888-29 علوم پزشکي ايران مرور سيستماتيک

 :شرايط اپيدميمديريت پسماند در 

اثرات اپيدمي بر پسماند شهری ومديريت آن، اولويت های "

 "اجرايي،برنامه های راهبردی برای تطبيق فعاليت ها

 علوم پزشکي ايران

81/18/1888 

 1/11/1888-3 علوم پزشکي ايران ()مقدماتي و متوسطه  SPSSآشنايي با نرم افزار  

 18/11/1888-14 علوم پزشکي ايران در مطالعات بهداشت و سالمت GIS کاربرد

 وبينار جستجوی پيشرفته در مطالعات مرور نظام مند
 مديريت اطالع رساني پزشکي و منابع علمي

 ع پ ايران
28/18/1888 

https://ostadi.online/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/courses/333
https://ostadi.online/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/courses/422
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 علوم پزشکي زنجان کارگاه کشوی( 15دوره کوتاه مدت مباني آموزش پزشکي)
تا  12/19/1888

11/13/1888 

Designe Expert   14/11/1888 علوم پزشکي گيالن 11ورژن 

 23/13/1411 بيرجندعلوم پزشکي  آموزشي های فعاليت وری بهره سنجش و هدفمند توسعه

 آموزشي فرايندهای نگارش شيوه و آموزشي پژوهي دانش

 شهيد مطهری آموزشي جشنواره در
 18/13/1411 بيرجندعلوم پزشکي 

 18/19/1411 علوم پزشکي بيرجند پزشکي آموزش در نگاری آينده و علمي مرجعيت

   

 و پژوهشي آثار انتشار در شايع رفتارهای سوء با آشنايي

 آن از پيشگيری راههای
 14/11/1411 علوم پزشکي بيرجند

دوره مهارتي مديريت اطالعات علمي ومنابع الکترونيک سطح 

 "(سامانه آموزش مجازی دانشگاه )نويدLMS ": يک با محتوای

 EDCدانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد 
11/11/1411 

طرح "دوره مهارتي روشها وفنون تدريس سطح يک با محتوای : 

 " طرح دوره درس،

 EDCدانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد 
12/11/1411 

توليد "دوره مهارتي روشها وفنون تدريس سطح دو با محتوای 

 "Camtasia studio محتوا با استفاده از نرم افزار کمتازيا

 EDCدانشگاه علوم پزشکي اروميه واحد 
21/11/1411 

گذرانده ام و  1411مورد ديگر از کارگاههای اخالق، پژوهشي و اطالع رساني پزشکي که در سال  41بيش از 

 مستندات آن محفوظ مي باشد.
1411 

 

 

 يسوابق اجرائ

  ياجرائ يالف ر پس  ها

 مدت تيمکان فعال سمت

 رشته 2)مدير گروه آموزشي بهداشت 

 مهندسي بهداشت محيط و بهداشت عمومي(

 که ادامه دارد 88ماه  بهمناز  دانشکده علوم پزشکي خوی

 که ادامه دارد 81ماه  اسفنداز  دانشکده علوم پزشکي خوی عضو کميته ناظر بر نشريات

 که ادامه دارد 81ماه  بهمناز  دانشکده علوم پزشکي خوی عضو شورای پژوهشي 

 که ادامه دارد 81ماه  بهمناز  دانشکده علوم پزشکي خوی عضو شورای پژوهشي

 که ادامه دارد 83ماه آبان از  دانشکده علوم پزشکي خوی عضو کميته تحقيقات دانشجويي

 که ادامه دارد 85ماه خرداد از  دانشکده علوم پزشکي خوی عضو کميته امتحانات 

اعتباربخشي برنامه ها، موسسات و  عضو کارگروه بسته

 بيمارستانهای آموزشي

 که ادامه دارد 1411ماه ارديبهشت از  دانشکده علوم پزشکي خوی
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 که ادامه دارد 1411ماه ارديبهشت از  دانشکده علوم پزشکي خوی عضو کميته ارزشيابي اعضاء هيات علمي دانشکده 

ه عضو کميته خودارزيابي دروني دوره آموزشي رشت

 مهندسي بهداشت محيط

 که ادامه دارد 1411ماه تير از  دانشکده علوم پزشکي خوی

مسئول بسته توسعه کارآفريني در بستر دانشگاه های نسل 

 سوم در دانشکده  

 که ادامه دارد 83ماه تير از  دانشکده علوم پزشکي خوی

عضو کميته منطقه ای بسته توسعه کارآفريني در بستر 

 نسل سوم در کالن منطقه دودانشگاه های 

دبيرخانه کالن منطقه دو 

 آمايش آموزش عالي

 که ادامه دارد 83ماه مرداد از 

مجتمع آموزش عالي سالمت  مدير گروه آموزشي بهداشت محيط خوی

 خوی

 سال( 5/1) 88مهر  تا 82از دی ماه 

 33در سال  سال 1 دانشکده بهداشت ايالم کارشناس پژوهش

  81-31در سالهای  سال 2 دانشکده بهداشت ايالم مشاورمسئول استاد 

 33در سال  سال 1 دانشکده بهداشت ايالم مسئول تجهيز کتابخانه

 81-31در سالهای  سال 2 دانشکده بهداشت ايالم مسئول برنامه ريزی و هماهنگي کارآموزی در عرصه

آموزش عالي سالمت مجتمع  مسئول کارگاه نقشه کشي، لوله کشي و موتور تلمبه 

 خوی

 82از دی ماه 

 
 

 ي  در انجمن ها و مجامع صنفيب ر عضو

 تيمدت فعال تيمحل فعال ینوع همکار نام مجمع

 سال 8 دانشکده بهداشت تهران عضو طيبهداشت مح يانجمن علم

ت يريارتقاء مد یش راهکارهايهما

 ر مترقبهيبحران در حوادث و سوانح غ
 سال 1 دانشکده بهداشت زنجان ييته اجرايعضو کم

 شش ماه دانشکده بهداشت تهران شيرخانه همايعضو دب طيبهداشت مح يش ملين همايهشتم

 شش ماه ط پاکيست محيموسسه ز ييته اجرايعضو کم هوا يآلودگ يش ملين هماياول

 سال 1 یسالمت خو يمجتمع آموزش عال يته علميعضو کم مار و جامعهيش بهبود تعامل با بيهما

 ايالمي دانشگاه علوم پزشب يته ها و شوراهاي  در کميج ر عضو

 تيمدت فعال ا شورايته يبا کم ینوع همکار ا شورايته ينام کم

 تاکنون 81ماه  یاز د يعضو اصل یسالمت خو يمجتمع آموزش عال يآموزش یشورا

 تاکنون 81ماه  یاز د يعضو اصل یسالمت خو يمجتمع آموزش عال يپژوهش یشورا

 تاکنون 81ماه  یاز د يعضو اصل یسالمت خو يمجتمع آموزش عال يابيته ارزيعضو کم

 تاکنون 81ماه  یاز د يعضو اصل یسالمت خو يته امتحانات مجتمع آموزش عاليعضو کم

 سال 5/1 يعضو اصل الميدانشکده بهداشت ا يپژوهش یشورا
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 سال 5/1 يعضو اصل الميته امتحانات دانشکده بهداشت ايکم

 سال 1 يعضو اصل دانشگاه يقاتيتحق یطرح ها يته ماليکم

 

 

 

 

 

 

 

 کسب شاه يجوايز و رتاه ها

 

 محل  از کسب شدهيامت

   88تا  85در طي سالهای بين   علوم پزشکي خوی سال 5 نمونه پژوهشگر

 83نامه های برتر در سال دومين دوره جشنواره پايان  پژوهشگر برتر از نظر پايان نامه مقطع دکتری

 1834ارشد سال  يکنکور کارشناس رتبه دوم 

 1834در بين ورودی های دوره ارشد سال  شاگرد اول کالس 

 در مقطع ارشد دانشگاه علوم پزشکي تهران عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان

 ايران در مقطع ارشددانشگاه علوم پزشکي  عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان

در حوزه ترويج و توسعه  1888تقدير در سال 

 فرهنگ اقامه نماز

 دبيرخانه ستاد مرکزی اقامه نماز دانشکده علوم پزشکي خوی 

 1831در بين ورودی های دوره کارشناسي سال  شاگرد سوم کالس

 1888سال دکتری  در بين ورودی های دوره شاگرد اول کالس 

 (81وزارت علوم )آذر ماه آزمون زبان  MSRTآزمون  52نمره 

 (88آزمون زبان وزارت علوم )خرداد ماه  MSRTآزمون  51نمره 

 )عدم قبولي(1881دکتری نيمه متمرکز سال  رتبه پنجم 

 )عدم ثبت نام ( 81-82دکتری وزارت بهداشت سال  قبولي

 )ثبت نام ( 88-84دکتری وزارت بهداشت سال  قبولي
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 » ک الفرجياللهم عجل لول«

 با سپاس فراوان از محاتتان

 

 


