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 يسوابق تحصیل -1
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تاریخ فراغت از 

 تحصیل

 1390 68/17 تهراندانشگاه علوم پزشکی  بهداشت محیطمهندسی  کارشناسی 

 1392 09/18 دانشگاه علوم پزشکی تهران بهداشت محیطمهندسی  ارشد کارشناسی

 1397 75/18 ایران دانشگاه علوم پزشکی بهداشت محیطمهندسی  (PhDدکتری تخصصی)
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 دوره کارشناسي ارشد نامهپايان(ب

 کارشناسي ارشددوره  نامهعنوان پايان

ز نقاط ( و ترکیب شیمیايي آن در هوای يکي ا2.5PM) میکرون 5/2بررسي غلظت ذرات معلق با قطر آئرودينامیک کوچکتر از 

 مرکزی تهران

 

 ج( پروژه  دوره کارشناسي ارشد

 ارشدکارشناسي پروژه  عنوان 

 بررسي مقايسه ای اثرات آلودگي هوای هفت کالنشهر ايران

 

 د(پايان نامه  دوره دکتری

 پايان نامه  دوره دکتریعنوان 

ه از ستفادابا   وستهیآلوده در راکتور پ یهوا انيبنزن و تولوئن از جر يستیفتوکاتال هيتجز سمیحذف و مکان ييکارا يبررس

 ( در حضور ازنZnO-Graphene Nanocomposites)یرو دیگرافن پوشش داده شده با ذره اکس تينانوکامپوز

 

 دوره دکتری 1(پروژه ذ 

 دوره دکتری 1پروژه عنوان 

د منیزيم وکربن از نانوکامپوزيت اکسی بررسي کارايي حذف تولوئن و زايلن از جريان هوای آلوده در راکتور پیوسته با استفاده

 (GAC /MgO) فعال گرانولي

 

 دوره دکتری 2( پروژه  ر

 دوره دکتری 2پروژه  عنوان 

کربن فعال  از نانوکامپوزيت زايلن از جريان هوای آلوده در راکتور پیوسته با استفاده  فتوکاتالیستي بررسي کارايي حذف

 (GAC /ZnO) اکسید روی -گرانولي
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 دوره دکتری سمینار ر(

 دوره دکتری سمینارعنوان 

 یها یراز آنها  در مناطق با کارب يخطر ناش يابي( و ارزStreet Dust)يابانیدر گردوغبار خ نیغلظت فلزات سنگ يبررس

 1395مختلف در شهر تهران  در سال 
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 سوابق آموزشي -2
 

 الف( دروس تدريس شده :

 مقطع تحصيلي رشته نوع درس عنوان دروس تدريس شده رديف
مؤسسه محل 

 تدريس
 سال نيمسال       

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نظری طیبهداشت مح در یوتکنولوژیکاربرد ب 1
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1397اول

کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطینظر 1 طیبهداشت مح اتیکل 2

دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

1397اول

کارشناسی ارشدمحیطمهندسی بهداشت نظری هوا یکنترل آلودگ 3
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1397اول

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطنظری هوا یآلودگ 4

دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

1397دوم

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطعملی )عملی( هوا یآلودگ 5
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1397دوم

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نظری یاضطرار طیدرشرا طیبهداشت مح تیریمد 6
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

7139  

طیبهداشت مح یستمهایدرس یبا مدل ساز ییآشنا 7 کارشناسی مهندسی بهداشت محیطنظری 
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1397دوم

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطنظری یاماکن عموم بهداشت مسکن و 8
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1397دوم

9 
در سنجش  یدستگاه شرفتهیپ یکاربرد روشها

 ها ندهیآال
کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطنظری

دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

1397دوم

10 
در سنجش  یدستگاه شرفتهیپ یکاربرد روشها

 )عملی( ها ندهیآال
کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطعملی

دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

1397دوم

مهندسی بهداشت محیطنظری ستیز طیدر مح GISکاربرد  11
دکتری 

(PhD)تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

1397دوم

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نظری طیبهداشت مح در یوتکنولوژیکاربرد ب 12
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
 1398اول

کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطینظر 1 طیبهداشت مح اتیکل 13
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1398اول

کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطنظری هوا یکنترل آلودگ 14
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1398اول

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نظری یاضطرار طیدرشرا طیبهداشت مح تیریمد 15
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

8139  

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطنظری هوا یآلودگ 16
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

1398 

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطعملی )عملی( هوا یآلودگ 17
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

1398 

طیبهداشت مح یستمهایس در یبا مدل ساز ییآشنا 18 کارشناسی مهندسی بهداشت محیطنظری 
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

1398 

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطنظری یاماکن عموم بهداشت مسکن و 19
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

1398 
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20 
در سنجش  یدستگاه شرفتهیپ یکاربرد روشها

 ها ندهیآال
کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطنظری

دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

دوم
1398 

21 
در سنجش  یدستگاه شرفتهیپ یکاربرد روشها

 )عملی( ها ندهیآال
کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطعملی

دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

دوم
1398 

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطنظری طیمح یشناس کروبیم 22
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1398دوم

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطنظری یاماکن عموم بهداشت مسکن و 23
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1399اول

کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطنظری هوا یکنترل آلودگ 24
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1399اول

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطعملی (1در عرصه ) یکارآموز 25
علوم پزشکی دانشگاه 

بوشهر
1399اول

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطنظری هوا یآلودگ 26
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

9139  

کارشناسی مهندسی بهداشت محیطعملی )عملی( هوا یآلودگ 27
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

9139  

28 
در سنجش  یدستگاه شرفتهیپ یکاربرد روشها

 ها ندهیآال
کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطنظری

دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

دوم
9139  

29 
در سنجش  یدستگاه شرفتهیپ یکاربرد روشها

 )عملی( ها ندهیآال
کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیطعملی

دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر

دوم
9139  

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نظری طیبهداشت مح در یوتکنولوژیب 30
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

9139  

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نظری طیدر بهداشت مح یمدلساز میو مفاه یمبان 31
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

9139  

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نظری طیبهداشت مح یستمهایدرس یبا مدل ساز ییآشنا 32
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

9139  

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط عملی پروژه 33
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

9139  

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط عملی نامه انیپا 34
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

9139  

کارشناسی بهداشت عمومی نظری ,مسکن,هواوپرتوها(یی)موادغذا3 طیبهداشت مح 35
علوم پزشکی دانشگاه 

بوشهر
دوم

9139  

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نظری یاضطرار طیدرشرا طیبهداشت مح تیریمد 36
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
دوم

9139  
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 های پژوهشيفعالیت -3

 ( مقاالت الف

 معتبر بین الملليمجالت در چاپ شده ( مقاالت 1           

1) Masjedi, M. R., Taghizadeh, F., Hamzehali, S., Ghaffari, S., Fazlzadeh, M., Jafari, A. J., ... & Arfaeinia, H 

(Corresponding author). (2019). Air pollutants associated with smoking in indoor/outdoor of waterpipe 

cafés in Tehran, Iran: Concentrations, affecting factors and health risk assessment. Scientific reports, 9(1), 

1-11. 

2) Heydari, Gholamreza, Farhad Taghizdeh, Mehdi Fazlzadeh, Ahmad Jonidi Jafari, Zahra Asadgol, Ehsan 

Abouee Mehrizi, Masoud Moradi, and Hossein Arfaeinia (Corresponding author). "Levels and health risk 

assessments of particulate matters (PM 2.5 and PM 10) in indoor/outdoor air of waterpipe cafés in Tehran, 

Iran." Environmental Science and Pollution Research 26, no. 7 (2019): 7205-7215. 

3) Hossein Arfaeinia (First author), Sina Dobaradaran, Masoud Moradi, Hasan Pasalari, Ehsan Abouee 

Mehrizi, Farhad Taghizadeh, Abdolhamid Esmaili, and Mohammad Ansarizadeh. "The effect of land use 

configurations on concentration, spatial distribution, and ecological risk of heavy metals in coastal 

sediments of northern part along the Persian Gulf." Science of The Total Environment 653 (2019): 783-791. 

4) Hossein Arfaeinia (First author), Mehdi Fazlzadeh, Farhad Taghizadeh, Reza Saeedi, Jörg Spitz, and Sina 

Dobaradaran. "Phthalate acid esters (PAEs) accumulation in coastal sediments from regions with different 

land use configuration along the Persian Gulf." Ecotoxicology and environmental safety 169 (2019): 496-

506. 

5) Jafari, Ahmad Jonidi, Roshanak Rezaei Kalantary, Ali Esrafili, and Hossein Arfaeinia (Corresponding 

author). "Synthesis of silica-functionalized graphene oxide/ZnO coated on fiberglass and its application in 

photocatalytic removal of gaseous benzene." Process Safety and Environmental Protection 116 (2018): 

377-387. 

6) Hossein Arfaeinia (First author), Iraj Nabipour, Afshin Ostovar, Zahra Asadgol, Ehsan Abuee, Mozhgan 

Keshtkar, Sina Dobaradaran. Assessment of sediment quality based on acid-volatile sulfide and 

simultaneously extracted metals in heavily industrialized area of Asaluyeh, Persian Gulf: concentrations, 

spatial distributions, and sediment bioavailability/toxicity. Environ Sci Pollut Res. 2016, DOI 10.1007/s11356-

016-6189-0. 

6) Jafari, Ahmad Jonidi, Hossein Arfaeinia (Corresponding author), Mojtaba Yegane Badi, Roshanak Rezaei 

Kalantary, and Majid Kermani. "Ozone‐Assisted photocatalytic degradation of benzene using nano‐zinc 

oxide impregnated granular activated carbon (ZnO–GAC) in a continuous fluidized bed reactor." 

Environmental Progress & Sustainable Energy (2018). 
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8) Jafari, Ahmad Jonidi, Majid Kermani, Roshanak Rezaei Kalantary, and Hossein Arfaeinia (Corresponding 

author). "The effect of traffic on levels, distribution and chemical partitioning of harmful metals in the 

street dust and surface soil from urban areas of Tehran, Iran." Environmental Earth Sciences 77, no. 2 

(2018): 38. 

9) Hossein Arfaeinia (First author), Hadi Rezaei, K. Sharaf, Masoud Moradi, Hasan Pasalari, and Seyed 

Enayat Hashemi. "Application of ozone/magnetic graphene oxide for degradation of diazinon pesticide 

from aqueous solutions." Desalination and Water Treatment 107 (2018): 127-135. 

10) Jafari, Ahmad Jonidi, Majid Kermani, Roshanak Rezaei Kalantary, and Hossein Arfaeinia 

(Corresponding author). "Photocatalytic abatement of o-xylene using adsorption enhanced ZnO/GAC 

catalyst in a continuous flow reactor: Catalytic potential." GLOBAL NEST JOURNAL 19, no. 3 (2017): 479-

488. 

11) Hossein Arfaeinia (First author), Majid Kermani, and Seyed Enayat Hashemi. "Concentrations and 

potential risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from indoor dust of Bushehr, Iran." 

GLOBAL NEST JOURNAL 19, no. 3 (2017): 540-546. 

12) Hossein Arfaeinia (First author), Hooshmand Sharafi, Masoud Moradi, Mojtaba Ehsanifar, and Seyed 

Enayat Hashemi. "Efficient degradation of 4-chloro-2-nitrophenol using photocatalytic ozonation with 

nano-zinc oxide impregnated granular activated carbon (ZnO–GAC)." DESALINATION AND WATER 

TREATMENT 93 (2017): 145-151. 

13) Hossein Arfaeinia (First author), Zahra Asadgol, Ehsan Ahmadi, Morteza Seifi, Masoud Moradi, and 

Sina Dobaradaran. "Characteristics, distribution and sources of polychlorinated biphenyls (PCBs) in coastal 

sediments from heavily industrialized area of Asalouyeh, Iran." Water Science and Technology (2017): 

wst2017500. 

14) Hossein Arfaeinia (First author), Bahman Ramavandi, Kiomars Sharafi, and Seyed Enayat Hashemi. 

"Reductive degradation of ciprofloxacin in aqueous using nanoscale zero valent iron modificated by Mg-

aminoclay." International Journal of Pharmacy and Technology 8, no. 2 (2016): 13125-13136.  

15) Hossein Arfaeinia (First author), Elham Atayi, Mahamad Es’haghi Gorji, Majid Kermani, and Seyed 

Enayat Hashemi. "Occurrence and Health Risk of Pesticide Residues Exposure by Tomatoes and 

Cucumbers Produced from Greenhouse and Conventional Systems." Transylvanian Review 1 (2016). 

16) Hossein Arfaeinia (First author), Masoud Moradi, Kiomars Sharafi, Niaz Mahdi Esfahan, and Sina 

Dobaradaran. "Evaluation of public health impacts related to urban air pollution in Shiraz and Bushehr, 

Iran." International Journal of Pharmacy & Technology 7, no. 3 (2015): 9811-9824. 

17) Hossein Arfaeinia (First author), Elhameh Cheshmazar, Kamaladdin Karimyan, Mohammad 

Darvishmotevalli, and Seyed Enayat Hashemi. "Data on concentrations of polycyclic aromatic 
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hydrocarbons (PAHs) in roasted and fried chicken–A case study: Bushehr, Iran." Data in Brief 21 (2018): 

1842-1847. 

18) Sharafi, Kiomars, Meghdad Pirsaheb, Sara Maleki, Hossein Arfaeinia, Kamaladdin Karimyan, Masoud 

Moradi, and Yahya Safari. "Knowledge, attitude and practices of farmers about pesticide use, risks, and 

wastes; a cross-sectional study (Kermanshah, Iran)." Science of the Total Environment 645 (2018): 509-517.  

19) Baghani, Abbas Norouzian, Roohollah Rostami, Hossein Arfaeinia, Sadegh Hazrati, Mehdi Fazlzadeh, 

and Mahdieh Delikhoon. "BTEX in indoor air of beauty salons: Risk assessment, levels and factors 

influencing their concentrations." Ecotoxicology and environmental safety 159 (2018): 102-108. 

20) Moradi, Masoud, Ali Esrafili, Meghdad Pirsaheb, Vinod Kumar Gupta, Hooshmand Sharafi, Hossein 

Arfaeinia, and Roshanak Rezaei Kalantary. "The inactivation of fecal coliform using Fe3O4@ Cu 

nanocomposite in real wastewater: emphasizing on synergic effect and inactivation mechanisms." 

DESALINATION AND WATER TREATMENT 123 (2018): 41-51. 

21) Akhlaghi, Maliheh, Majid Radfard, Hossein Arfaeinia, Marzieh Soleimani, and Adibeh Fallahi. 

"Ultraviolet radiation rate in Mashhad, Iran." Data in brief 19 (2018): 1086-1091. 

22) Safari, Yahya, Sara Maleki, Kamaleddin Karimyan, Hossein Arfaeinia, Vinod Kumar Gupta, Nasrin 

Yoosefpour, Naseh Shalyari, Maliheh Akhlaghi, Hooshmand Sharfi, and Arash Ziapour. "Data for 

interventional role of training in changing the knowledge and attitudes of urban mothers towards food 

hygiene (A case study of Ravansar Township, Kermanshah, Iran)." Data in brief 19 (2018): 67-75. 

23) Habibollahi, Mohammad Hossein, Kamaleddin Karimyan, Hossein Arfaeinia, Nezam Mirzaei, Yahya 

Safari, Reza Akramipour, Hooshmand Sharafi, and Nazir Fattahi. "Extraction and determination of heavy 

metals in soil and vegetables irrigated with treated municipal wastewater using new mode of dispersive 

liquid–liquid microextraction based on the solidified deep eutectic solvent followed by GFAAS." Journal of 

the Science of Food and Agriculture (2018). 

24) Cheshmazar, Elhameh, Hossein Arfaeinia, Kamaladdin Karimyan, Hooshmand Sharafi, and Seyed 

Enayat Hashemi. "Dataset for effect comparison of irrigation by wastewater and ground water on amount 

of heavy metals in soil and vegetables: Accumulation, transfer factor and health risk assessment." Data in 

brief 18 (2018): 1702-1710. 

25) Safari, Yahya, Mostafa Karimaei, Kiomars Sharafi, Hossein Arfaeinia, Masoud Moradi, and Nazir 

Fattahi. "Persistent sample circulation microextraction combined with graphite furnace atomic absorption 

spectroscopy for trace determination of heavy metals in fish species marketed in Kermanshah, Iran, and 

human health risk assessment." Journal of the Science of Food and Agriculture 98, no. 8 (2018): 2915-

2924. 

26) Haghnazari, Lida, Nezam Mirzaei, Hossein Arfaeinia, Kamaladdin Karimyan, Hooshmand Sharafi, and 

Nazir Fattahi. "Speciation of As (ΙΙΙ)/As (V) and total inorganic arsenic in biological fluids using new mode 
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of liquid-phase microextraction and electrothermal atomic absorption spectrometry." Biological trace 

element research 183, no. 1 (2018): 173-181. 
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Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and Trace Elements in Ambient air PM2. 5 in an Urban Site of Tehran, 

Iran." Iranian Journal of Health, Safety and Environment 5, no. 2 (2018): 947-956. 

28) Karbasdehi, Vahid Noroozi, Sina Dobaradaran, Farshid Soleimani, Hossein Arfaeinia, Mohammad 

Javad Mohammadi, Mozhgan Keshtkar, and Roghayeh Mirahmadi. "The role of decentralized municipal 

desalination plants in removal of physical, chemical and microbial parameters from drinking water: a case 

study in Bushehr, Iran." Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development (2018): 

washdev2018121. 

29) Safari, Yahya, Hadi Rezaei, Reza Davoodi, Hossein Arfaeinia, Hamed Biglari, Touba Khosravi, 

Hooshmand Sharafi, and Arash Ziapour. "Evaluation of Public School Health and Its Accordance with 

School Health National Regulations: A Case Study in Kermanshah, Iran." International Journal of Pediatrics 

6, no. 2 (2018): 7179-7191. 

30) Karbasdehi, Vahid Noroozi, Sina Dobaradaran, Iraj Nabipour, Afshin Ostovar, Hossein Arfaeinia, Amir 

Vazirizadeh, Roghayeh Mirahmadi, Mozhgan Keshtkar, Fatemeh Faraji Ghasemi, and Farzaneh Khalifei. 

"Indicator bacteria community in seawater and coastal sediment: the Persian Gulf as a case." Journal of 

Environmental Health Science and Engineering 15, no. 1 (2017): 6. 

31) Hashemi, Seyed, Hossein Arfaeinia, Saeed Ardashiri, and Kamaladdin Karimyan. "Health risk 

assessment of exposure to heavy metals in dairy products collected from Bushehr, Iran." Annals of 
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 فارسي مجالتشده در  چاپ( مقاالت 2          
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بررسي غلظت ذرات معلق با قطر آئرودينامیک کوچکتر از 

(، فلزات سنگین و هیدروکربن های 2.5PMمیکرون) 5/2

آروماتیک چند حلقه ای مرتبط با آنها در هوای محدوده 

 بیمارستان سینای تهران

در  چاپ

 1393سال 
  اول لبرزمجله علوم پزشکی ا

2 
وکنیتیک تجزيه مترونیدازول توسط فرايند مطالعه کارايي 

 ازن زني کاتالیستي درحضور نانوذرات اکسید منیزيم

چاپ در 

 1392سال 
مجله علوم پزشکی 

 ارومیه
 هفتم

3 
بررسي مقايسه ای کیفیت بهداشتي هوای کالنشهرهای 

 1390تهران، اصفهان و شیراز در سال 

 

 اول صه مجله بهداشت در عر  1392چاپ 

4 
(شش شهر AQIمقايسه ای شاخص کیفیت هوای) بررسي

 صنعتي در ايران
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مجله علوم پزشکی 
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کمي سازی اثرات بهداشتي منتسب به آالينده ازن در هوای  

  AirQپنج کالنشهر ايران با استفاده از مدل 

چاپ در 

 1394سال 
 پنجم مجله سالمت و بهداشت

6 

 برآورد تعداد موارد مرگ و بستری در بیمارستان بعلت بیماری

در هوای  10PMعروقي و تنفسي منتسب به  –های قلبي 

 1390هفت کالنشهر ايراندر سال 

 چاپ شده

در سال 

1394 
 ششم مجله تقیقات نظام سالمت 
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( فلزات Risk Assessmentخطر) يابيغلظت و ارز  يبررس

در مزارع  یاز مصرف محصوالت کشاورز يناش  نیسنگ

 بوشهر ر،يمختلف شهرستان د

 چاپ شده

 94در سال
 اول مجله طب جنوب

8 
جمع آورنده  لهیبا استفاده از وس يبازدم یهوا یآورجمع

 يستيز یبه منظور سنجش نشانگرها يبازدم عاناتیم

چاپ در 

 96سال 
 چهارم مجله سالمت و محیط

9 
مدت زمان نگهداری و دمای  بررسي اثر نور خورشید،

محیط بر آزادسازی فلزات سنگین از ظروف پلي اتیلن به 
چاپ در 

 2016سال
مجله علوم پزشکی 

 مازندران
 سوم
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 آبهای بطری شده

10 
Investigation of relationship between 

particulate matter (PM2.5) and meteorological 

parameters in Isfahan, Iran 

 چاپ در

2020سال  
Journal of Air 

Pollution and Health 
 چهارم

11 

 های تهران داخل کافه یدر هوا نیکوتیغلظت ن يبررس
و غلظت های بیولوژيکي نیکوتین و کوتینین در افراد 

 شاغل در اين کافه ها

چاپ در 

2020سال  
 مسئول مجله سالمت و بهداشت

 

 

 الملليبین  کنگرهشده در  ارائه( مقاالت 3   

 نويسنده کنگره ارائهسال  عنوان مقاله رديف

1 
Long-term air pollution exposure and childhood 

cancers in Tehran, Iran 
2013 

Conference on 

Environment and 

Health Basel 2013  
 سوم

 

 کنگره های داخليارائه شده در مقاالت  (4 

 نويسنده کنگره ارائهسال  عنوان مقاله رديف

1 
بر 1390هوای شهر شیراز  در سال تعیین وضعیت کیفي

 مبنای شاخص کیفیت هوا
1391 

ششمین همایش ملی و 

نمایشگاه تخصصی مهندسی 

 محیط زیست

 اول

2 
مقايسه وضعیت کیفي و بهداشتي هوای دو شهر اصفهان و 

 AQI)برمبنای شاخص کیفیت هوا1390شیراز در سال 
1391 

ملی پانزدهمین همایش 

 بهداشت محیط
 اول

3 

وفلزات سنگین  )2.5PM(بررسي غلظت ذرات معلق ريز

 در هوای يکي از مناطق مرکزی شهر تهران در مرتبط با آنها

 1392بهار 

1392 
دومین همایش ملی 

 مدیریت آلودگی هوا و صدا

نویسنده 

 مسئول

4 

بررسي غلظت هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای 

در   )bound PAHs-2.5PM(مرتبط با ذرات معلق 

 محدوده بیمارستان سینای تهران

1392 
دومین همایش ملی 

 مدیریت آلودگی هوا و صدا

نویسنده 

 مسئول

5 
 کالنشهرهای (AQI)بررسي مقايسه ای شاخص کیفیت هوا

 1390ارومیه و تبريز در سال 
1392 

 یمل شیهما نینوزدهم

 طیانجمن متخصصان مح

 رانیا ستیز
 پنجم

6 

ارزيابي جنبه های اقتصادی و زيست محیطي بازيافت 

شیشه،آلومینیوم،کاغذ ومقوا از زباله های شهری دو شهر 

 شیراز و بوشهر
 

1393 
 مین همایش ملیفدهه

 بهداشت محیط

 

 اول

7 
بررسي غلظت کربن آلي و عنصری موجود در ذرات مغلق 

 شهر تهران 12میکرون در هوای منطقه  5/2کوچکتر از 
 مین همایش ملیفدهه 1393

 بهداشت محیط
 اول

http://www.hamayeshpasmand.ir/
http://www.hamayeshpasmand.ir/
http://www.hamayeshpasmand.ir/
http://www.hamayeshpasmand.ir/
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8 
در هوای  2SOو   2.5PMارزيابي اثرات مواجهه با دو آالينده

با نرم افزار  1390سه شهر اراک، مشهد و شیراز در سال
AirQ 

1393 
 مین همایش ملیفدهه

 بهداشت محیط

 

 اول

9 
( کالنشهر AQIبررسي مقايسه ای شاخص کیفیت هوای)

 های ارومیه و تبريز
1393 

نوزدهمین همایش ملی 

محیط انجمن متخصصان 

 زیست ایران

 پنجم

10 
 یهوا یها ندهيدر انتشار آال هینقل ليسهم انواع وسا نییتع

 1392شهر تهران در سال 
همایش ملی  هجدهمین 1394

 بهداشت محیط
 سوم

11 
شهراصفهان  با استفاده از  یهوا يفیک تیمطالعه وضع

 SARIMAو  ARIMA یمدلها
همایش ملی  هجدهمین 1394

 بهداشت محیط
 مسئول

12 
 جمع آورنده لهیبا استفاده از وس يبازدم یهوا یآورجمع

 يستيز یبه منظور سنجش نشانگرها يبازدم عاناتیم
13294 

همایش ملی  چهارمین

 مدیریت آلودگی هوا و صدا
 چهارم

13 

 نانوذراتبررسي کارايي کربن فعال پوشش داده شده با 

ZnO  تهیه شده به روش سنتز سبز در حذف رنگ اسید

 113بلو 

1398 
کنفرانس ساالنه  نیچهارم

 یو انرژ ستیز طیمح یمل
 سوم

 

 تحقیقاتي هایطرح(ب

ف
ردي

 

 جايگاه عنوان طرح

سازمان 

تصويب کننده 

 و حامي

 سال انجام

ناشي از  (Morbidity)(و میرMortalityتعیین مرگ ) 1

مواجهه با آلودگي هوا در دوشهر شیراز و بوشهر در سال 

1392 

دانشگاه علوم  مجری

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

1393 

بررسي غلظت هیدروکربن های معطر چند حلقه ای  2

(PAHs در رسوبات سواحل شهر عسلويه در دو منطقه)

 صنعتي و شهری

دانشگاه علوم  مجری

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

1393 

http://www.hamayeshpasmand.ir/
http://www.hamayeshpasmand.ir/
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 Polychlorinated (PCDDsغلظت  ) بررسي 3

dibenzo-p-dioxins، (PCDFs) 

Polychlorinated dibenzofurans  و

polybrominated diphenyl ethers(PBDEs)  در

 عسلويه رسوبات سواحل شهر

دانشگاه علوم  مجری

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

1393 

 Acid-volatileغلظت سولفید اسید فرار)بررسي  4

sulfide)  و فلزات همزمان استخراج

در  (Simultaneously Extracted Metalsشده)

سواحل شهر عسلويه در دو منطقه سطحي  رسوبات 

 شهری صنعتي و

دانشگاه علوم  مجری

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

1393 

در حذف  يکیتیفتوکاتال يازن زن نديفرا ييکارا يبررس 5

با استفاده از نانو  يآب یسولفامتوکسازول از محلولها

 یرو دیاکس -گرافن  تيکامپوز

دانشگاه علوم  مجری

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

6139  

در گردوغبار  نیغلظت فلزات سنگ يبررس 6

 از آنها  در يخطر ناش يابي( و ارزStreet Dust)يابانیخ

مختلف در شهر تهران  در سال  یها یمناطق با کاربر

1395 

 تهیکم مجری

 قاتیتحق

 -ييدانشجو

دانشگاه علوم 

 رانيا يپزشک

5139  

 نیکوتیکربن و ن دیغلظت ذرات معلق، مونوکس يبررس 7

 فرح زاد تهران یخانه ها انیقل يرونیو ب يداخل یدر هوا

مرکز  مجری

تحقیقات 

کنترل 

 دخانیات

1397 

 یدر هوا لنيبنزن و زا لیغلظت بنزن، تولوئن، ات يبررس 8

 سطح شهر بوشهر یسفره خانه  و کافه ها يداخل

دانشگاه علوم  مجری

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 بوشهردرماني 

7139  

مطالعه میزان استرهای فتاالت در آبلیمو، آبغوره،  9

ترشیجات و شوريجات نگهداری شده در ظروف 

 (PET)پلیمر پلي اتیلن ترفتاالت پالستیکي

دانشگاه علوم  مجری

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 ايراندرماني 

7139  
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چند  کیآرومات یها دروکربنیه ندهيغلظت آال يبررس 10

( در  PM2.5به ذرات معلق ) دهی( چسبPAHs)یحلقه ا

 سطح شهر تهران یخانه ها انیقل يداخل یهوا

مرکز  همکار اصلي

تحقیقات 

پیش  کنترل و

گیری 

 دخانیات

1397 

بررسي توزيع مکاني آالينده های شاخص هوا و سرطان  11

 کودکان در شهر تهران

پژوهشکده  همکار اصلي

 محیط زيست

1391 

بررسي غلظت ذرات معلق با قطر آئرودينامیک کوچکتر  12

میکرون و ترکیب شیمیايي آن در هوای يکي از  5/2از 

 نقاط مرکزی تهران

پژوهشکده  همکار اصلي

 محیط زيست

1392 

بررسي مقايسه ای اثرات آلودگي هوای هفت کالنشهر  13

 ايران

پژوهشکده  همکار اصلي

 محیط زيست

1392 

بررسي ارتباط غلظت ذرات معلق هوای تنفسي و  14

مارکرهای التهابي در خون و هوای بازدمي دانش آموزان 

 مرکز بهداشتي درماني نزاجا

پژوهشکده  همکار اصلي

 محیط زيست

1392 

حذف بیولوژيکي دی اتیل فتاالت از فاضالب با استفاده  15

از راکتور رشد چسبیده با بستر ثابت بي 

 AnFFFBRهوازی

مرکز پژوهش  همکار اصلي

های علمي 

دانشجويان 

دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران

1392 

ي فرايند راکتور رشد چسبیده بافل دار ب ارزيابي کارايي  16

در حذف دی اتیل فتاالت از فاضالب  (AFFBR) هوازی

 سنتتیک

مرکزتحقیقات  همکار اصلي

 بهداشت کار

1392 

بررسي عملکردبیوراکتور ترکیبي مانع دار رشد چسبیده  17

 ی دو فازی در تصفیه فاضالب به عنوان روشي نوين

مرکز پژوهش  همکار اصلي

های علمي 

دانشجويان 

دانشگاه علوم 

 پزشکي

1392 

بررسي جذب ديازينون از فاضالب سنتتیک با استفاده  18

واکنش از نانوگرافن مغناطیس شده)ايزوترم و کینیتیک 

 ( جذب

دانشگاه علوم  همکار اصلي

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

1393 
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 درماني بوشهر

بررسي غلظت فلزات سنگین در محصوالت کشاورزی  19

گلخانه مزارع شهرستان دير در دو نوع کشت متداول و 

 ای

دانشگاه علوم  همکار اصلي

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

1393 

از آب  بررسي حذف مترونیدازول و سیپروفلوکساسین 20

 Mg-amino clayآهن صفر پوشش داده شده با  توسط

 در در مقیاس نانو

دانشگاه علوم  همکار اصلي

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

1393 

فنانترن از خاک آلوده با استفاده از سیستم حذف  21

 الکتروکینتیک واجد  سورفاکتانت

دانشگاه علوم  همکار اصلي

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

1393 

بررسي کارايي حذف باقي مانده های آنتي بیوتیک ها از  22

توسط فرايند ازن زني کاتالیزوری در   فاضالب سنتتیک

 (MgOحضور نانوذره اکسید منیزيم)

دانشگاه علوم  همکار اصلي

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

1393 

بررسي غلظت باقي مانده آفت کشها در گوجه، بادمجان  23

و فلفل دلمه در مزارع شهرستان دير در دو نوع کشت 

 متداول و گلخانه ای

اصليهمکار  دانشگاه علوم  

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني بوشهر

1393 

یط های از مح نیتروفنل-2کلرو-4 حذفبهینه سازی  24

 کامپوزيت نانواکسید آهن/کربن فعال) با استفاده از آبي

Iron Oxide Nano/AC(ION/AC)) سینیتک(

 وواکنش(

دانشگاه علوم  همکار اصلي

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 بوشهردرماني 

1393 
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بررسي کارايي حذف تولوئن و زايلن از جريان هوای  25

از نانوکامپوزيت  آلوده در راکتور پیوسته با استفاده

 (GAC /MgOاکسید منیزيم وکربن فعال گرانولي )

دانشگاه علوم  همکار اصلي

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني ايران

1393 

 , PM2.5در حذف ذرات معلق )  يمنف ونياثر  يبررس 26

PM10داخل منازل  یها و قارچ ها از هوا ی(، باکتر

 يمسکون

دانشگاه علوم  همکار اصلي

پزشکي و 

خدمات 

بهداشتي 

 قمدرماني 

1393 

 يستیفتوکاتال هيتجز سمیحذف و مکان ييکارا يبررس 27

ا ب  وستهیآلوده در راکتور پ یهوا انيبنزن و تولوئن از جر

گرافن پوشش داده شده با ذره  تياستفاده از نانوکامپوز

( ZnO-Graphene Nanocomposites)یرو دیاکس

 در حضور ازن

دانشگاه علوم  همکار طرح

 پزشکي ايران

1395 

 PAHsو  نیپارابن، فلزات سنگ باتیغلظت ترک يبررس 28

 یشاغل در سالن ها یادرار خانمها یها در نمونه ها

 نيبا ا يمواجهه شغل یومارکرهایبه عنوان ب ييبايز

 باتیترک

موسسه  مجری
NIMAD 

1397 

 یدر هوا (BTEX)فرار  يآل باتیترک يغلظت فصل 29

 يعموم تیآن در جمع يکيولوژیو غلظت ب يطیمح

   رانيا -و بوشهر هيعسلو یشهرها

موسسه  متدولوژيست
NIMAD 

1398 

 ( PAHs) یچند حلقه ا کیآرومات دروکربنیه باتیترک 30

ادرار افراد شاغل  یآن در نمونه ها یها تیو متابول

 يستيبه عنوان نشانگر ز گاریس/انیقل یدرکافه ها

 باتیترک نيبا ا يمواجهه شغل

موسسه  همکار طرح
NIMAD 

1398 

ا پارابن )پار باتیو منابع بالقوه ترک عيغلظت، توز يبررس 31

آن در نمونه  تیمتابول( و دیاس کیبنزوئ يدروکسیه

فارس)  جیخل يدر سواحل شمال يطیمختلف مح یها

 شهر بوشهر(

صندوق  مجری طرح

حمايت از 

پژوهشگران و 

فناوران کشور 

(INSF) 

1398 

 دیو متالوئ نیسطح فلزات سنگ يکيولوژیب شيپا 32

استعمال  یادرار کارگران کافه ها یدر نمونه ها کیآرسن

در  يو عالئم تنفس یويو ارتباط آن با عملکرد ر اتیدخان

 آنها

صندوق  همکار طرح

حمايت از 

پژوهشگران و 

فناوران کشور 

1399 
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(INSF) 

 يکيالکتر گاریس گار،یس ان،یمصرف قل تیوضع يبررس 33

آن با  سهيو مقا 19 ديمبتال به کوو مارانیو موادمخدر ب

 99سال  رانيشده در ا یبستر مارانیدر ب يدرمان جهینت

صندوق  همکار طرح

حمايت از 

پژوهشگران و 

فناوران کشور 

(INSF) 

1399 

 ینشده ادرار زهیمتابول PAHsغلظت  نیمطالعه ارتباط ب 34

در افراد شاغل در  DNAو  دیپیل بيتخر ومارکریو ب

 :ی: مطالعه موردگاریو س انیقل یسفره خانه ها و کافه ها

 بوشهر

صندوق  همکار طرح

حمايت از 

پژوهشگران و 

فناوران کشور 

(INSF) 

1399 

 یدر نمونه ها نیغلظت فلزات سنگ يکيولوژیب شيپا 35

سطح  گاریس یادرار افراد شاغل در سفره خانه و کافه ها

 آنها يمواجهه شغل زانیم نییشهر بوشهر جهت تع

طرح چند  مجری طرح

مرکزی  

)دانشگاه 

علوم پزشکي 

مرکز  -بوشهر

تحقیقات 

پیش گیری و 

کنترل 

 دخانیات(

1398 

و  گاریموجود در دود س BTEX باتیغلظت ترک سهيمقا 36

سطح شهر بوشهر در  ياماکن عموم يداخل یهوا انیقل

 98سال 

طرح چند  مجری طرح

مرکزی  

)دانشگاه 

علوم پزشکي 

مرکز  -بوشهر

تحقیقات 

پیش گیری و 

کنترل 

 دخانیات(

1398 

 آروماتیکبررسي غلظت ترکیبات هیدروکربن پلي  37

(PAHs)  در نمونه های زايدات تنباکوی قلیان مصرف

و انتشار اين ترکیبات به درون محیط  (PWTW) شده

 های آبي

طرح چند  مجری طرح

مرکزی  

)دانشگاه 

علوم پزشکي 

1399 
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مرکز  -بوشهر

تحقیقات 

کنترل 

 دخانیات(

در نمونه های ادرار  BTEXs پايش بیولوژيکي ترکیبات 38

در سفره خانه و کافه های سیگار//قلیان افراد شاغل 

 1398سطح شهر بوشهر درسال 

طرح چند  مجری طرح

مرکزی  

)دانشگاه 

علوم پزشکي 

مرکز  -بوشهر

تحقیقات 

کنترل 

 دخانیات(

1399 

 گاریو س انیقل یمواجهه افراد شاغل در کافه ها يبررس 39

سنجش تجمع  قياز طر نیدر شهر بوشهر با فلزات سنگ

 آنها یناخن پا یفلزات در نمونه ها نيا

طرح چند  مجری طرح

مرکزی  

)دانشگاه 

علوم پزشکي 

مرکز  -بوشهر

تحقیقات 

کنترل 

 دخانیات(

1398 

 دهيمنبع ناد کي: انیمصرف شده قل یتنباکو داتيزا 40

 ست؟يز طیدر مح نیگرفته شده از انتشار فلزات سنگ

طرح چند  مجری طرح

مرکزی  

)دانشگاه 

پزشکي علوم 

مرکز  -بوشهر

تحقیقات 

کنترل 

 دخانیات(

1398 

پايش زيستي مواجهه ساکنین شهر صنعتي عسلويه و  41

و ارتباط آن با  BTEXشهر بوشهر با فلزات سنگین و 

پارامترهای هماتولوژيک، فاکتور های التهابي و استرس 

 DNA اکسیداتیوی

طرح چند  مجری طرح

مرکزی  

)دانشگاه 

علوم پزشکي 

 -بوشهر

دانشگاه علوم 

پزشکي ايران 

1398 
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) 

طرح چند  مجری طرح  42

مرکزی  

)دانشگاه 

علوم پزشکي 

مرکز  -بوشهر

تحقیقات 

کنترل 

 دخانیات(

1398 

43     

44     
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 کتاب (ج

 سال  ترجمه تالیف کتاب عنوان

    1392 مديريت پسماند

زايد جامد تولیدی مديريت مواد 

 از مراکز بهداشتي اولیه

 -یریراهنمای تصمیم گ-

   

1394 

 

 د(سخنراني

 در کنگره بین المللي در کنگره ملي در کنگره دانشگاهي

بررسي غلظت هیدروکربنهای  -

آروماتیک چند حلقه ای مرتبط با 

)bound -2.5PMذرات معلق 

PAHs)   در محدوده بیمارستان

دومین همايش ملي  -سینای تهران

 مديريت آلودگي هوا و صدا

Long-term air pollution exposure and 

childhood cancers in Tehran, Iran 

2013 Confrence of ISEE,ISES and 

ISIAQ in Basel,Switzerland,19-

23August2013 

بررسي غلظت کربن آلي و عنصری  

موجود در ذرات مغلق کوچکتر از 

شهر  12میکرون در هوای منطقه  5/2

فدهمین همايش ملي ه -تهران

 بهداشت محیط 

 

با استفاده از  يبازدم یهوا یآورجمع 

 يبازدم عاناتیجمع آورنده م لهیوس

 یبه منظور سنجش نشانگرها

 يمل شيهما چهارمین-يستيز

 . هوا و صدا يآلودگ تيريمد

 

 

 رتبه کسب –استعداد درخشاني افتخارات (ذ

 عنوان رديف

 در کنکور کارداني به کارشناسي  2رتبه  1

 انشگاه علوم پزشکي بوشهرد -نفر اول دوره کارداني 2

-نفر سوم در دوره کارشناسي و عضو ده درصد دانشجويان برتر دانشگاه علوم پزشکي تهران 3

 استعداد های درخشان جهت استعالممرکز رشد 
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 1398پژوهشگر برتر استان بوشهر در سال  4

 1398پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در سال  5

 

 سوابق  و طرحهای اجرايي (ر

 عنوان طرح اجرايي  رديف

 بررسي امکان سنجي تفکیک از مبداء و بازيافت پسماند های خشک و تر و ارائه راهکارهايي 1

 ستانداری بوشهر جهت استعالم ا-جهت اجرای آن در شهر بردستان ، بوشهر

ش عضو کمیته دانشجويي برگزاری دومین همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا دبیرخانه هماي 2

 استعالمدانشگاه صنعتي شريف جهت 

 تاکنون 1394عضو انجمن علمي بهداشت محیط از سال  3

 عضو کارگروه دانش ايمني در محیط زيست 4

 عضو کمیته اجرايي برگزاری هفدهمین همايش  ملي بهداشت محیط در بوشهر 5

تر سید با ابالغ دک -در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1399بهداشت محیط ورودی استاد مشاور  6

 هاشميعنايت 

 با ابالغ دکتر اکرم فرهادی – ييدانشجو يعلم نشريه های یها تینظارت بر فعال تهیکم 7

 شرکت در همايش(ز

 همايش رديف

1 

Summer school 1: 

Water and human health in urban systems 

Toxicology, epidemiology, microbiology and risk assessment 

October, 2015 th11 –September  th28 

University of Duisburg-Essen, Essen, Germany 

 1390يزد–چهاردهمین همايش ملي بهداشت محیط  2

 1391رشت-پانزدهمین همايش ملي بهداشت محیط 3

 1391هرانت -ششمین همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محیط زيست 4

 1392-صدادومین همايش ملي مديريت آلودگي هوا و  5

 هفدهمین همايش ملي بهداشت محیط 6
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 شرکت در کارگاه(ل

 کارگاه رديف

 ايتالیا QMSاز شرکت  HSEکارگاه  1

2 
هت بسیج دانشجويي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران ج  –کارگاه مقاله نويسي  

 استعالم

3 
 دانشگاه علوم پزشکي تهران جهتبسیج دانشجويي دانشکده بهداشت  – Design Expertکارگاه

 استعالم

4 
دومین  -مباني اندازه گیری آاليندگي خودروهای شهری و استاندارد های جهاني مربوطه   کارگاه

 انشگاه صنعتي شريف جهت استعالمد -همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

5 Environmental management system ISO 14001:2004 

 

 نرم افزارهای مرتبط با مباحث بهداشت محیط و محیط زيست تسلط بر(م

 

 نرم افزار رديف

1 AirQ 

2 
+AirQ 

3 Expert Design 

 

4 SPSS 

5 Endnote 

6 Microsoft office softwares 

7 Minitab 

8 ArcGIS 

 Rنرم افزار آماری  9

10 Aermode 

11 Camtasia studio 8 

12 Bayesian network 

13 Crystal ball for risk assessment 
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 شیمي تجزيه و آنالیز دستگاهي به آشنايي(ن
 

 دستگاه رديف

1 Spectrometer UV-Vis 

2 GC 

3 GC-Mass 

4 HPLC 

5 TGA(Thermal Gravimetric Analysis) 

6 Atomic Adsorption 

7 TOC Analyzer 

8 Freeze-drier 

 

 درو(گذراندن دوره های کار آموزی 

  درماني شهرستان بوشهر در دوره کارداني –مراکز بهداشتي 

 کارخانه سیمان دشتستان در دوره کارشناسي 

 ارشد کارشناسي بیمارستان سینای تهران در دوره 

 

 در زمینه هایو توانايي تدريس آموزش (ه

 آلودگي هواروشهای نمونه برداری  مديريت و کنترل آلودگي هوا

 تصفیه آب)طراحي شبکه توزيع و طراحي تصفیه خانه آب( استفاده مجددوبازچرخش آب

 تصفیه فاضالب)طراحي شبکه جمع آوری و طراحي تصفیه خانه( روشهای فرآورش ودفع لجن

 توسعه منابع آب روشهای گندزدايي

 مديريت کیفیت آب مديريت و مهندسي مواد زائد جامد

 مکانیک سیاالت و هیدرولیک فناوری کمپوست

 میکروبیولوژی پیشرفته محیط ارزيابي اثرات زيست محیطي

 برنامه ريزی ومديريت بهداشت محیط مکانیک خاک

 آلودگي های خاک کنترل ناقلین و حشرات

 مدل سازی درعلوم ومهندسي محیط زيست روشهای آماری و شاخصهای بهداشتي

 و میکروبیولوژی آب و فاضالب شیمي بهداشت و ايمني مواد غذايي

 بهداشت مسکن و اماکن عمومي روشهای تحقیق در علوم بهداشتي

 اکولوژی محیط پروپوزال و مقاله نويسي

 اپیدمیولوژی محیط روشهای آنالیز دستگاهي
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 سم شناسي محیط پاتوبیولوژی

 طراحي آزمايشات هیدرولوژی آبهای سطحي

  

 

 


