




شت محیط اریانسیزدهمین  جشنواره علمی اجرایی بهدا



ناهید عزیزی: نام و نام خانوادگی

دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت محیط 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

:برگزیدهکتابعنوان 

ابشایسته ی تقدیر  تالیف کت

Microplastic pollution: Environmental 

occurrence and treatment technologies



شت محیط اریانسیزدهمین  جشنواره علمی اجرایی بهدا



کتابترجمه 

هیچ یک از آثار  بخش ترجمه کتاب 
حائز رتبه نشدند



11/05/14437

شت محیط اریانسیزدهمین  جشنواره علمی اجرایی بهدا



شیوا قیاسوند : نام و نام خانوادگی

دانشجوی دکترای بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی همدان

:نامه ارشد برگزیدهپایان عنوان 

رتبه سوم  پایان نامه ارشد

های نفتی شناور در بررسی قابلیت جداسازی لکه
های تهیه شده از نانو آب با استفاده از بالشتک

الیاف پلی استایرن پرشده با خاك اره



سیده سمانه دهقانی : نام و نام خانوادگی

دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط

دانشکده علوم پزشکی شیراز

:برگزیدهپایان نامه ارشدعنوان 

رتبه سوم  پایان نامه ارشد

های ارزیابی میزان مواجهه زنان باردار شهر شیراز با هیدروکربن
و بررسی ارتباط آن با ( PAHS(ایآروماتیک چند حلقه

های منتخب هماتولوژیک و آنتروپومتریک بدو تولد شاخص
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احیای نیترات و گند زدایی آب آلوده با استفاده ازفعالیت 
آهنراتذالکتروکاتالیتیکی الکترود سه بعدی فوم نیکل واجد نانو 
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ورزیژنهای باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک در خاك و محصوالت کشا

زهرا شمسی زاده: نام و نام خانوادگی

فارغ التحصیل دکترای تخصصی  بهداشت محیط 

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

:دکتری برگزیدهپایان نامه عنوان 

رتبه سوم مشترکاً پایان نامه 
دکتری



استفاده با) لجن+ شیرابه (ارتقا تولید بیوگاز در فرآیند هضم بیهوازی همزمان 
های میکروبی در از سیستم اکسیداسیون الکتروشیمیایی و بررسی گونه

مرحله متان سازی

حسن پاساالری : نام و نام خانوادگی
فارغ التحصیل دکترای تخصصی  بهداشت محیط 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

:دکتری برگزیدهپایان نامه عنوان 
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لم ور بیوفیمطالعه کارایی فرایند تلفیقی الکتروشیمیایی سه بعدی و راکت

دی کلروفنوکسی -2،4در حذف علف کش ( MBBR(بستر متحرك

استیک اسید از محلول های آبی
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PHOTOCATALYTIC PROCESSES ASSOCIATED WITH 
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CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
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:عنوان مقاله برگزیده
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATIONS OF A NOVEL 

COFE2O4@CUS MAGNETIC NANOCOMPOSITE AND 

INVESTIGATION OF ITS EFFICIENCY FOR PHOTOCATALYTIC
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Journal of Hazardous Materials                              نام مجله:
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