
بسم اهلل الرحمن الرحیم



ه های سخنرانی ها، پوستر و ایدبرترینمعرفی
فناورانه 

همایش بین المللی بهداشت محیط



داوران بخش پوستر

دکتر محمد حسین سلمانی•

دکتر فهیمه تیموری•

دکترحشمت اله نور مرادی•

دکترحسین کمانی•

دکتر محمدرضا سمائی•

دکتر محمد فهیمی نیا•

دکتر محسن انصاری•

دکتر زینب یاوری•

دکتر مهدی قربانیان•

دکتر آرش دالوند•

دکتر ساسان فریدی•

دکتر هادی اسالمی•

دکتر علی اصغر ابراهیمی•



مقاالت برگزیده بخش 

پوستر



زهرا صفری

دانشگاه علوم پزشکی قم

:عنوان مقاله

ایتغییرات غلظت آالیند ه های گازی و ذره 

COVID-19استان قم، قبل و بعد از شیوع  



قاسم کیانی فیض آبادی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

:عنوان مقاله

ن غلظت و الگوی توزیع پارابن های ادراری در زنا

باردار ایرانی و کاربرد آنها در برآورد میزان 

مواجهه انسانی



موذنیملیحه 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

:عنوان مقاله

ترات و بررسی تاثیر مصرف کاهو بر غلظت مجموع نی

عه مطال: نیتریت در بزاق و ادرار مصرف کنندگان

موردی شهر اصفهان



داوران بخش سخنرانی

دکتر رضا فوالدی فرد•

دکتر احسان احمدی•

دکتر بهنام باریک بین•

عطافرزهرا دکتر •

دکتر حسین ارفعی نیا•



ش مقاالت برگزیده بخ

سخنرانی



Sepideh Tousizadeh

Shahrekord University of 

Medical Sciences

Evaluation of the relationship between polymorphisms in 

GSTM1 and GSTT1 genes and susceptibility to pulmonary 

dysfunction in steel factory workers exposed to air 

pollution



Mahmood Alimohammadi

Tehran University of Medical 
Sciences

The first evidence for the presence of SARS-CoV-2 RNA in 

untreated and treated wastewater in Middle Eastern cities 

(Tehran, Qom and Anzali: Iran) during coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) outbreak



Farzad Fanaei

Iran University of Medical 

Sciences

Characterization, possible sources and health risk 

assessment of PM2.5-bound Heavy Metals in the most 

industrial city of Iran



اعضای کمیته تخصصی داوری توییزرهای ارسالی

(BAXنماینده شتابدهنده )دکتر سیامک فائز•

(نماینده شتابدهنده سان)میرجلیلی سید حسین دکتر •

(نماینده شتابدهنده پیشگامان)مهندس صدرالدین حسینی مشهدی •

(نماینده شرکت دانش بنیان توسعه و فناوری)مهندس مجتبی نجفیان •

(طرهنماینده شرکت مهندسی نوآوران پاکان ق)دکتر غالمرضا محمودی کندری•

(نماینده اتاق بازرگانی)دکتر محمدرضا مشاهیری •



هایاعضای گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه
علوم پزشکی، به عنوان صاحب نظر تخصصی

دکتر مهدی قربانیان•

دکتر کمال غدیری•

دکتر احسان احمدی•

دکتر محمد تقی قانعیان•



برگزیدگان بخش 

توییزر



دکتر علی عبداله نژاد

یون در حذف ساخت سیستم تلفیقی فتوراکتور و بیوفیلتراس

ترکیبات آلی فرار از جریان گاز آلوده



سلمانیدکترمحمد حسین 

لزی  در با نانو ذرات فکنندهطراحی و ساخت فیلترهای کربنی احیا 

حذف آالینده های هوای صنایع



حسینیدکتر مهدی حاج 

تولید مالچ از پسماند مواد غذایی 

رآوری معرفی فرآیند ی نوین و دوستدار محیط زیست برای ف

پسماند مواد غذایی 



...با تشکر از همراهی شما 


