
 

 

 

 1 

شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 

 

شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 8811یازدهم اسفند ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 برگزارکننده:

 انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 



 

 

 

 2 

شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین جشنواره علمی بهداشت محیط ایرانعنوان: کتابچه برگزیدگان 

 8811تاریخ انتشار: اسفند ماه 

 طبقه چهارم 81ابان کارگر شمالی، خیابان نصرت پالک خی -نشانی دبیرخانه: تهران

 88818-917صندوق پستی                            

 20811788080تلفن: 

 20811788088نمابر:



 

 

 

 3 

شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 فهرست

 

  8 اسامی هیئت داوران جشنواره علمی بهداشت محیط ایران

   1 رئیس جشنوارهپیام 

  9 هیأت داورانرییس پیام 

   1 اولین جشنواره علمی بهداشت محیط ایرانفهرست برگزیدگان 

 82 مشخصات برگزیدگان

  00 آیین نامه جشنواره علمی بهداشت محیط ایران
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 

  جشنوارهانجمن علمی  و رئیس رئیس 

 دکتر علیرضا مصداقی نیا

 

 

 رئیس هیئت داوران

 دکتر سیمین ناصری

 

 

 رئیس هیئت اجرایی

 دکتر اکبر اسالمی

 

 نواره علمی بهداشت محیطهیئت اجرایی اولین جش
 مهندس علی جلیل زاده مهندس ا... بخش جاوید

 مهندس  مهدی کارگر مهندس محمد رفیعی

 شیرمحمد صدیقه مهندس مهرنوش ابطحی

 جلیل عابدینی فاطمه حسن زاده

 سارا نام آور مهدی قدیمی

 مهندس  علی کولیوند فائزه ایزدپناه
 نیاز اصفهانی لیال کرمی

 

 

 جشنواره: حامیان

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سازمان حفاظت محیط زیست

   شهرداری تهران
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 اسامی هیئت داوران جشنواره علمی بهداشت محیط ایران
 

 احرام پوش دكتر محمدحسن

 دكتر اكبراسالمي

 دكتر علي الماسي

 دكتر بيژن بينا

 جعفرزاده …دكتر نعمت ا

 جنيدي جعفري حمددكتر ا

 دكتر رضا شكوهي

 دكتر احمد عامري

 دكتر مهدي فرزادكيا

 دكتر انوشيروان محسني

 دكتر صابر محمدي

 محمودي مجد آبادي دكتر محمود

 مسافري دكتر محمد

 دكتر اشرف السادات مصباح

 مصداقي نيا دكتر عليرضا

 دكتر محمد ملكوتيان

 موحديان دكتر حسين

 دكتر سيمين ناصري

 ضم ندافيدكتر كا

 يزدانبخشدكتر احمدرضا

 يوسفي دكتر ذبيح ا... 

 يونسيان دكتر مسععود 
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 جشنواره یسئرپیام 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  

خداوند متعال را سپاسگزارم كه در دهمیين سیالگرد تاسیين انجمین علمیي بهداشیت محیي، ايیران  اولیين          
ده بیزر  بهداشیت محیي، كشیور بر یزار میي       جشنواره ملي بهداشت محي، را با همكاري و همدلي خانوا

 نمیوده اسیت كیه   را ارايیه  در طول ده سال  ذشته انجمین  فعاليیت هیاي علمیي و پژوهشیي متعیددي       كنيم 
 23 نشريه تخصصي علوم و مهندسي بهداشت محیي، بیه زبیان انگليسیي كیه تیاكنون       آن ها انتشار بارزترين

علمیي  انتشار مجله  نمايه شده است. Scopusو  ISI نشماره از آن منتشر شده است و در مراجع معتبري چو
بیدين ترتيیا انجمین     وسیت  ا آستانه ورود بیه سیومين سیال    درنيز سالمت و محي، به زبان فارسي پژوهشي 

 هیاي   تخصصیي بیه زبیان   معتبیر  نشريه دو علمي بهداشت محي، ايران از معدود انجمن هايي است كه داراي 
 ده همايش با شكوه در سطح ملي بر زار نموده است.دوازتاكنون  انجمنفارسي و انگليسي مي باشد. 

فصل دوم اساسنامه انجمن ترغيیا و تشیويد دانشیمندان ژ پژوهشیگران و دانشیجويان در پيشیبرد        بر اساس  
فعاليتهاي علمي پژوهشي و آموزشي از اهداف و شرح وظايف قانوني انجمین ذكیر شیده اسیت. بنیابراين بیا       

فراخیوان جشینواره از طريید سیايت انجمین وسیايل ارتبیا          8311انجمن  در مهر ماه تصويا هيات مديره 
جمعي به اطالع همكاران رسيدو با وجیود نوپیا بیودن ايین جشینواره میورد اسیتضبال اعتیاي هي یت علمیي            
پژوهشگران  مخترعان  دانشجويان و كارشناسان فعال در زمينه بهداشت محي، قرار  رفت و پن از بررسي 

قيد انجام شده توس، هيات داوران جشنواره بر ترين هیاي ايین جشینواره بر زيیده شیدند محورهیاي       هاي د
  كتیاب   مضالیه  اصلي اين جشنواره عبارتند از انتخاب و معرفي برترين هاي بهداشت محیي، در زمينیه هیاي    

  وكار اجرايي برجسته. ابداع و اختراع پايان نامه 
اء سطح بهداشت محي، كشور و تجليل از مضیام و منزلیت اعتیاي هيی ت     اميد است اين اقدام انجمن درارتض

علمي  پژوهشگران  متخصصين  كارشناسان و دانشجويان بهداشت محي، موثر واقع شود و سال به سیال بیر   
شكوه و عظمت آن افزوده شود. پيشاپيش از كمبود و نضايصي كه در بر زاري اولين جشنواره ممكن اسیت  

از همه شركت كنند ان عذرخواهي مي شود و از همه همكاران ارجمند استدعا دارد بیا  موجود داشته باشد 
 ارئه نظرات  پيشنهادات سازنده خود ما را در بر زاري جشنواره هاي بعدي ياري فرمايند.  

 
 دكتر عليرضا مصداقي نيا

 رئين انجمن علمي بهداشت محي، ايران
 8311اسفند  88
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 هیأت داوران رییس پیام 
 

 به نام خدا

 

دهه پاياني قرن بيستم و سالهاي آغازين از قرن بيست و يكم اين نكته را به روشیني در سیطح دنيیا بیه اثبیات      

سیطح توليید علیم و دانیش آنهیا       در ارزيابي توسعه كشیور هیا   هاي مهم  رسانيده است كه يكي از شاخص

 باشد.مي

ضیوعات علمیي بنيیادي از يكسیو و زمينیه هیاي       لذا ترغيا پژوهشگران ايراني به تمركیز بيشیتر بیر روي مو   

 كاربردي همراه با نو آوري از سوي ديگرمورد توجه مس ولين قرار  رفته است.

بر زاري جشنواره علمي بهداشت محي، نيز با هیدف اصیلي و ويیژه ارتضیاء كيفيیت فعاليیت هیاي علمیي و         

مي  ردد. هي ت داوران اين  ر سال اجرادانشجويان و كارشناسان اين رشته برنامه ريزي و ه پژوهشي اساتيد 

پیین از بررسییي  و ارزيییابي   جشیینواره متشییكل از فرهيختگییان ايیین رشییته در دانشییگاههاي سراسییر كشییور 

تعداي از آنها را   ابداع و اختراعات و فعاليت هاي اجرايي  كتاب  پايان نامه كانديداها در محور هاي مضاله 

 ي جشنواره از آنها تضدير به عمل خواهد آمد.انتخاب نموده است كه در روز بر زار

اينجانا ضمن سپاسگذاري از زحمات هي ت داوران و نيز پژوهشگراني كه فعاليت هاي خود را براي اولیين  

حتیور ايرانيیان    آرزو مي نمايم كه در سالهاي آتي   جشنواره علمي بهداشت محي، ايران ارسال نموده اند

 هان در اين جشنواره شاهد باشيم.پژوهشگر را از ساير كشورهاي ج

 
 دكتر سيمين ناصري

 انجمن علمي بهداشت محي، ايران دبير
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 فهرست برگزیدگان اولین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران
 
 بخش مضاله: -8

 آقاي دكتر غالمرضا موسوي :نفر اول
 :عنوان مقاله

Biological removal of Phenol from strong wastewaters using novel MSBR 

 Water Research (IF= 3.587):نام نشريه
 

  :نفر دوم مشتركاً
 خانم دكتر فريبا محسن زاده

 :عنوان مضاله
 Phytoremediation of petroleum-polluted soils: Application of Plygonum aviculare and  
its root-associated (penetrated) fungal strains for bioremediation of petroleum-polluted 
soils 

 Ecotoxicology and Environmental Safety (IF= 2.59) :نام نشريه
 

 و آقاي دكتر حسن تضي پور
 :عنوان مضاله

Characterization of medical waste from hospitals Tabriz, Iran 
 ELSEVIER  (IF= 2.579) (Science of The Total Environment)نام نشريه:

 
 :نفرسوم مشتركاً

 آقاي مهندس سينا دوبرادران
 :عنوان مضاله

 Particulate airborne Fluoride from an Aluminum production plant in Arak-Iran 
 Research Report Fluoride (IF= 1.212) :نام نشريه

 
 و آقاي دكتر محمد علي ززولي

 :عنوان مضاله
 Fouling effects of humic alginic acids in nanofiltration & influent of solution 
composition  

 Desalination (IF= 1.155) :نام نشريه
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 بخش كتاب -2
 دربخش كتاب هيچكدام  از آثار حائز رتبه اول نگرديد.

 
 آقاي دكتر غالمرضا موسوي :نفر دوم
 ترجمه  -دو جلدي    "مهندسي آب  " :نام كتاب

 
 ي دكترمهندس محمدصادق حسنوند و همكارانآقا :نفر سوم
 ترجمه - "آلود ي هوا منشا و كنترل آن  " :نام كتاب

 
 
 بخش پايان نامه -3

 آقاي دكتر افشين تكدستان                                            :نفر اول
كتور ناپيوسته بررسي روشهاي مختلف كاهش توليد لجن مازاد بيولوژيكي در را :عنوان پايان نامه

  (SBR)متوالي
 
 خانم دكتر فريبا  محسن زاده:نفر دوم 

بررسي كارايي زيست پااليش خاكهاي آلوده به نفت با استفاده از رايزوسفر   :عنوان پايان نامه
  ياهان بومي

 
 آقاي مهندس سهند جرفي :نفرسوم

ر ثابت در حذف پروپيلن عملكرد راكتور تلفيضي لجن فعال داراي بست بررسي :عنوان پايان نامه
  ليكول از فاضالب مصنوعي

 
 فعاليت برتر اجرايي -4

 دربخش فعاليت اجرايي هيچكدام  از فعاليتها حائز رتبه اول نگرديد.
 

 دكتر حسين حاتمي: رتبه دوم
تهيه بانك اطالعاتي همايش هاي بهداشت محي، )قابليت جستجو از طريد اينترنت و لوح  فشرده بیا  

  دكتر حسين حاتمي و همكارانتوس، تهيه و تدوين  -( Pdfجو قابليت جست
 

 جباري دكتر حسين رتبه سوم:
جباري و  آقايان دكتر حسينتوس، ايجاد بانك اطالعاتي در حيطه پژوهشهاي زيست محيطي ايران 

   دكتر مسعود يونسيان وهمكاران
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 اولرتبه  -برگزیدهه مقال

 
 سويمو سيد غالمرضا نام و نام خانوادگي:

 دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:
 دانشگاه تربيت مدرس محل كار/ تحصيل:

 استاديار رتبه علمي:
 4531 -مشهدمحل و سال تولد: 

 
 عنوان مقاله برگزيده:

Biological removal of Phenol from strong wastewaters using novel MSBR 
 

 بهنام باريك بين -مريم محمودي همكاران: 
 Water Research  شريه:نام ن 
 IF:  715/3 

 
 چكيده:

In this study, the performance of a moving-bed sequencing batch reactor 

(MSBR) that removes phenol from wastewater is presented. The effects of 

phenol concentration (50–3325 mg L−1), filling time (0–4 h) and aerating time 

(4–18 h) on the performance of the MSBR are given in terms of phenol and 

COD removal efficiencies. Moreover, the effect of the moving media on the 

overall performance of the reactor is also determined. The reactor can 

completely remove phenol and COD at inlet concentrations up to 

3000 mg phenol L−1 (6780 mg COD L−1), which was the inhibition 

concentration, and with a 24-h cycle time. The filling time range tested here 

did not significantly affect phenol or COD removal. The optimum hydraulic 

retention time (HRT) for the MSBR is 40 h and the critical phenol loading rate 

is 83.4 g phenol m−3 h−1, which gives a phenol removal efficiency of 99%. 

The reactor can also withstand shock loads from slug feeding. The moving 

bed contribution to phenol and COD removal efficiencies was up to 28.1 and 

34.7%, respectively, at the phenol loading rate of 83.4 g m−3 h−1. The 

findings of this investigation suggest that MSBR can be a robust and 

promising process for effectively treating wastewaters containing inhibitor or 

recalcitrant compounds in industrial settings. 
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 دومرتبه  -ه برگزیدهقالم

 
 محسن زاده فريبا نام و نام خانوادگي:

 دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:
 بوعلي سينا همداندانشگاه  محل كار/ تحصيل:

 استاديار رتبه علمي:
 4533 -تسوجمحل و سال تولد: 

 2 پژوهشي داخلي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي
 41 پژوهشي خارجي: -ه در مجالت علميتعداد مقاالت ارائه شد

 
 عنوان مقاله برگزيده:

Phytoremediation of petroleum-polluted soils: Application of Plygonum 
aviculare and its root-associated (penetrated) fungal strains for bioremediation of 
petroleum-polluted soils 

 
  دوست مراد ظفري -رامين نبي زاده -عليرضا مصداقي نيا -يسيمين ناصر همكاران: 

 عبدالكريم چهر اني -غالم خودكرميان               
 Ecotoxicology and Environmental Safety  نام نشريه: 
 IF:  75/2 

 
 چكيده:

Petroleum-polluted soils are a common disaster in many countries. Bioremediation of oil 

contamination in soils is based on the stimulation of petroleum-hydrocarbon-degrading fungal and 
microbial communities. A field study was conducted in a petroleum-contaminated site to find 

petroleum-resistant plants and their root-associated fungal strains for use in bioremediation of 

petroleum-polluted soils. Results and observations showed that the amounts of petroleum pollution 
in nonvegetated soils were several times higher than in vegetated soils. Plants collected from 

petroleum-polluted areas were identified using morphological characters. Results indicated that 

seven plant species were growing on the contaminated sites: Alhaji cameleron L. (Fabaceae), 
Amaranthus retroflexus L. var. retroflexus (Amaranthaceae), Convolvulus arvensis L. 

(Convolvulaceae), Chrozophora hierosolymitana Spreg. (Euphorbiaceae), Noea mucronata L. 

(Boraginaceae), Poa sp. (Poaceae), and Polygonum aviculare L. (Polygonaceae). The root-associated 
fungi of each plant were determined and results showed the presence of 11 species that associated 

with and also penetrated the roots of plants growing in the polluted areas. Altenaria sp. was common 

to all of the plants and the others had species-specific distribution within the plants. The largest 
numbers of fungal species (six) were determined for P. aviculare and Poa sp. in polluted areas. 

However, the variation of fungal strains in the plants collected from petroleum-polluted areas was 

greater than for nonpolluted ones. Culture of fungi in oil-contaminated media showed that all the 
studied fungi were resistant to low petroleum pollution (1% v/v) and a few species, especially 

Fusarium species, showed resistance to higher petroleum pollution (10% v/v) and may be suitable 

for bioremediation in highly polluted areas. Bioremediation tests with P. aviculare, with and without 
fungal strains, showed that application of both the plant and its root-associated fungal strains was 

more effective than of the plant and fungi separately, and Fusarium species were the most effective. 

Results indicated that fungal strains had the main role in bioremediation of petroleum-polluted soils, 
but plant roots enhanced the process. 
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 دومرتبه  -ه برگزیدهمقال

 
 تضي پور حسين نام و نام خانوادگي:

 دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:
 دانشگاه علوم پزشكي تبريز تحصيل: محل كار/

 استاديار رتبه علمي:
 8373 -هشترود محل و سال تولد:

 7 پژوهشي داخلي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي
 5 پژوهشي خارجي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي

 
 عنوان مقاله برگزيده:

Characterization of medical waste from hospitals in Tabriz, Iran 
 

 مد مسافريمح همكار: 
  Science of The Total Environment نام نشريه: 
 IF:  755/2 

 
 چكيده:

Medical waste has not received enough attention in recent decades in Iran, as is the case in most 
economically developing countries. Medical waste is still handled and disposed of together with 

domestic waste, creating great health risks to health-care stuff, municipal workers, the public, and 

the environment. A fundamental prerequisite for the successful implementation of any medical waste 
management plan is the availability of sufficient and accurate information about the quantities and 

composition of the waste generated. The objectives of this study were to determine the quantity, 

generation rate, quality, and composition of medial waste generated in the major city northwest of 
Iran in Tabriz. Among the 25 active hospitals in the city, 10 hospitals of different size, 

specializations, and categories were selected to participate in the survey. Each hospital was analyzed 

for a week to capture the daily variations of quantity and quality. The results indicated that the 
average (weighted mean) of total medical waste, hazardous-infectious waste, and general waste 

-day, respectively. In the hospital 

waste studied, 70.11% consisted of general waste, 29.44% of hazardous-infectious waste, and 0.45% 
of sharps waste (total hazardous-infectious waste 29.89%). Of the maximum average daily medical 

waste, hazardous-infectious waste, and general waste were associated with N.G.O and private 

hospitals, respectively. The average composition of hazardous-infectious waste was determined to be 
35.72 % plastics, 20.84 % textiles, 16.70% liquids, 11.36% paper/cardboard, 7.17% glass, 1.35% 

sharps, and 6.86% others. The average composition of general waste was determined to be 46.87% 

food waste, 16.40% plastics, 13.33% paper/cardboard, 7.65% liquids, 6.05% textiles, 2.60% glass, 

0.92% metals, and 6.18% others. The average bulk densities of total medical waste, hazardous-

infectious waste, and general waste were determined to be 99.58, 96.16 and 101.26 kg/m3, 

respectively. Significant differences were observed between the medical waste characteristics of the 
hospitals studied here and those reported in other studies. In conclusion, the characteristics of 

generated medical waste, current environmental problems and strict budgets necessitate that the 

implementation of efficient management, training, and segregation program be top priorities if we 
are to minimize the treatment and disposal costs and reduce the risks of hazardous-infectious waste 

in Tabriz city.    
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 سومرتبه  -ه برگزیدهمقال

 
 دوبرادران سينا نام و نام خانوادگي:

 دانشجوي دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:
 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر محل كار/ تحصيل:

 مربي رتبه علمي:
 8377 -برازجانمحل و سال تولد: 

  پژوهشي داخلي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي
 7 پژوهشي خارجي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي

 
 عنوان مقاله برگزيده:

Particulate airborn Fluoride from an Aluminum production plant in Arak-Iran 
 

 سارا السادات حسيني -امير حسين محوي -فاطمه فاضلي نيا همكاران: 
 Research Report Fluoride  نام نشريه: 
 IF:  282/8 

 
 چكيده:

The total fluoride (F) content in particulate matter in the air at 20 sampling sites 

in Arak city, which has the largest aluminum production plant in Iran, was 

determined by ion chromatography /conductivity. Total F particulate content for 

a 3 hr period was measured in triplicate every 10 days at each site at the same 

time in July 2008. The maximum F content was 390.1 μg/m3 and the minimum 

was 3.2 μg/m3. The mean level was 73.43 μg/m3. 
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 سومرتبه  -ه برگزیدهمقال

 
 ززولي محمدعلي نام و نام خانوادگي:

 دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران محل كار/ تحصيل:

 استاديار لمي:رتبه ع
 8345 -سوادكوهمحل و سال تولد: 

 1 پژوهشي داخلي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي
 27 پژوهشي خارجي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي

 
 عنوان مقاله برگزيده:

Fouling effects of humic alginic acids in nanofiltration & influent of solution 
composition  

 
 ماتيوس آلبريت -سيمين ناصري همكاران: 
 Desalination  نام نشريه: 
 IF:  877/8 

 
 چكيده:

The objectives of this research were to investigate the combined and individual 

influence of hydrophobic and hydrophilic fractions of NOM on the fouling of 

thin-film composite nanofiltration (NF) membranes, and also the roles of 

solution chemistry on the permeate flux and fouling. Combined fouling is 

compared to the individual fouling behaviors (i.e., alginate or humic acid alone). 

Experiments were conducted using a “cross-flow” pilot-scale membrane unit 

with a full circulation mode. Fouling experiments were performed with 

individual and combined humic acid and alginate. 

The results demonstrated that increasing organic concentration increased greatly 

the rate and extent of flux reduction. Individual alginate fouling was more 

detrimental than individual humic acid fouling, and alginate exhibited greater 

flux decline than humic acid fouling alone at the same conditions. A higher flux 

decline was observed with increasing proportions of aliginate in combined 

fouling. In other word, there are antagonistic effects during combined fouling 

because the charge functional groups of two above foulants are negative and 

increase electrostatic repulsion between two foulants and also foulant-

membrane. The flux reduction increased with increasing ionic strength, foulant 

concentrations, and with lower pH. This observation implies the importance of 

interaction between various foulants for deeper understanding of fouling 

phenomena. The membrane fouling was largely dependent on organic properties 

and fractions. 
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 دومرتبه  -برگزیده کتاب
 
 

 موسوي سيد غالمرضا نام و نام خانوادگي: 
 دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:

 دانشگاه تربيت مدرس محل كار/ تحصيل:
 استاديار رتبه علمي:

 4531 -مشهدمحل و سال تولد: 
 

 مهندسي آب برگزيده: كتابعنوان 
   

 چكيده:
ه ريزي  طراحي و بهره بیرداري تسیهيالت   اين كتاب مجموعه كاملي از اصول برنام 

تصفيه آب را ارائه نموده و اصول پايه اي  سياسیت هیا و پيشیرفت هیاي جديید فین       
آوري هاي تصفيه آب را توضيح مي دهد. سپن  به شیرح مرحلیه بیه مرحلیه روش     
شناسي برنامه ريزي  طراحي و بهره برداري مورد نياز براي تاسين يك سيسیتم آب  

مي پردازد. هرچند كه تاكيد اين كتاب به روش هاي طراحیي اسیت     رساني متداول
اما در ابتدا مبیاني مهندسیي آب معرفیي و سیپن در میورد كيفيیت آب  واحیدهاي        
عملياتي  روند حال و آينده و الگوي تصفيه بحث مي شیود. بیه عیالوه  نويسیند ان     

میديريت پسیماندها و فین آوري عيیا      قبل از پرداختي به مشكالت زيبايي شناختي  رنگ  طعم  كنترل بو 
يابي  زارش هاي پيش طراحي  تعريف مس له و انتخاب محل را بررسي مي كنند. ايین كتیاب شیكل هیاي     
 زياد و نگارش آساني دارد و نياز رشته هاي مهندسي عمران و مهندسي محي، زيست را برآورده مي سازد.

 

 



 

 

 

 16 

شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 سومرتبه  -برگزیده کتاب
 
 

 حسنوند محمد صادق :نام و نام خانوادگي 
 دانشجوي دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:

 دانشگاه علوم پزشكي تهران محل كار/ تحصيل:
 8318 -الشترمحل و سال تولد: 

 4 پژوهشي داخلي:  -مقاالت ارائه شده در مجالت علمي تعداد
 4 پژوهشي خارجي: -مقاالت ارائه شده در مجالت علمي تعداد

 
 و كنترل آن ءآلود ي هوا منشا ه:برگزيد كتابعنوان 

 علي نضي زاده -محسن حيدري -كاظم ندافي همكاران: 
  

 چكيده:
 

اين كتاب براي ساليان متمادي بعنوان كتاب مرجع براي دانشجويان دوره تحصیيالت  
تكميلي رشته هاي مهندسي بهداشت محي، و مهندسي محي، زيست و بعنوان يكي از 

ا در امتحانات ورودي بعتي از دوره هاي تحصيالت مراجع اصلي درس آلود ي هو
تكميلي مورد استفاده قرار  رفته است. كتاب حاضیر در بردارنیده مباحیث اصیلي در     
زمينه منابع و اثرات آالينده هاي هوا  قوانين و مضررات  مدل هاي انتشار آالينیده هیا    

اليز و روشیهاي  دستگاههاي كنترل آالينده ها به تفكيك نیوع آالينیده  روشیهاي آنی    
كنترل آالينده در وسايل متحرك است در پايان هر فصل تعدادي سوال و مسی له بیراي درك بهتیر مطالیا     
ارائه شده است كه پاسخگويي و حل آنها به درك عميد تر مطالا كمك مي كند. ايین كتیاب میي توانید     

ي مهندسي بهداشت محي،  براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و دوره هاي تحصيالت تكميلي رشته ها
مهندسي محي، زيست و ساير رشته هاي مهندسي كه در زمينه آلود ي هوا و كنترل آن مطالعیه میي كننید     

 مفيد باشد. 
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 اولرتبه  -برگزیده پایان نامه
 
 

 تكدستان افشين نام و نام خانوادگي: 
 دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:

 جندي شاپورم پزشكي دانشگاه علو محل كار/ تحصيل:
 8378 -چالوسمحل و سال تولد: 

 5 پژوهشي داخلي:  -مقاالت ارائه شده در مجالت علمي تعداد
 3 پژوهشي خارجي: -مقاالت ارائه شده در مجالت علمي تعداد

 
 راكتور بررسي روشهاي مختلف كاهش توليد لجن مازاد بيولوژيكي در برگزيده: پايان نامهعنوان 

 (SBR)تواليناپيوسته م   
  

 چكيده:
 

توليد زياد لجن بيولوژيكي است  SBRيكي از مهمترين معايا فرآيندهاي هوازي تصفيه فاضالب؛ از جمله 
بطوري كه مشكل توليد لجن مازاد بيولوژيكي و تصفيه و دفع آن در سيستم متداول هوازي فاضالب شهري 

يك ايده مطلوب براي حل مشكل توليد لجن   و صنعتي در اكثر نضا  جهان از جمله كشور ما مشهود است.
 مازاد كاهش آن از طريد كاهش ضريا توليد بيومن مي باشد.

كنترل میي شیود اسیتفاده شید.      Onlineليتر كه توس، سيستم  22به حجم  SBRراكتور  2در اين تحضيد از 
آزمون پارامترهاي از قبيیل  ماه تحضيد؛ نمونه برداري و  24پن از ايجاد شراي، پايدار در راكتورها در خالل 

COD  ؛BOD  ؛MLSS  ؛MLVSS  ؛MLNVSS  ؛pH  ؛DO  ؛SVI  ؛SOUR  ؛ كلر باقيمانده ؛ ازن باقيمانده
 ( انجام شد.Y( و در نهايت ضريا توليد بيومن )PNP؛ پارانيتروفيل ) ORP؛ 

روز بهتییرين  SRT 82روز( در  27و 22 -82 – 7نتییاين نشییان داد كییه در بییين زمییان مانیید سییلولي مختلییف )
 درصد( بدون مشكالت بالكينگ و همچنين توليد كف ايجاد  رديد. 57) CODراندمان حذف 

همچنين اثر اكسيداسيون كلر و ازن بر كاهش توليید لجین میازاد اسیتفاده  رديید و نتیاين نشیان داد كیه بیا          
ار جزيیي از پسیاب تصیفيه    محلول به مضد CODاستفاده از هر دو ماده؛ لجن مازاد كاهش يافت در حالي كه 
 كاهش يافته است. CODشده نسبت به راكتور شاهد افزايش يافته و راندمان حذف 

سیاعت   5بنابراين در بين تمام روشهاي فوق در كاهش توليد لجن؛ اثر واجفت سازي متابوليسم با نگهداري 
لجین توسی، ازن در    ( در اولويت اول و اثیر اكسيداسیون بخشیي از   ORP=-238لجن در شراي، بيهوازي )

اولويت دوم قرار دارد و نامناسبترين روش در كاهش توليد لجن میازاد؛ مكانيسیم دورريیزي انیرژي توسی،      
 پارانيتروفنل بود. 
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 
 دومرتبه  -برگزیده پایان نامه

 
 

 محسن زاده فريبا نام و نام خانوادگي: 
 دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:

 وعلي سينا همداندانشگاه ب محل كار/ تحصيل:
 استاديار رتبه علمي:

 4533 -تسوجمحل و سال تولد: 
 2 پژوهشي داخلي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي
 41 پژوهشي خارجي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي

 
 ز رايزوسفربررسي كارايي زيست پااليش خاكهاي آلوده به نفت با استفاده ا برگزيده: پايان نامهعنوان 

  ياهان بومي   
  

 چكيده:
 

آلود ي نفتي خاك معتل راين بسياري از كشورها است. بخش عمده زيست پااليش خیاك هیاي آلیوده    
به نفت  براساس فعال سازي اجتماعات ميكروبي و قارچي تجزيه كننده هيدروكربن هاي نفتي استوار است. 

به نفت )پااليشگاه كرمانشاه( به منظیور يیافتن  ياهیان     اين پژوهش يك مطالعه ميداني در يك منطضه آلوده
بومي مضاوم به آلود ي نفتي و قارچ ها و باكتري هاي همبسته به ريشه آنها جهت استفاده در زيست پااليش 
خاكهاي آلوده به نفت مي باشد. نتاين و مشیاهدات ايین پیژوهش نشیان داد كیه مضیادير آلیود ي نفتیي در         

هي چندين بار بيشتر از خاكهاي پوشيده از  ياه بیود.  ياهیان بیومي جمیع آوري     خاكهاي بدون پوشش  يا
شده از مناطد آلوده به نفت فوق با استفاده از ويژ ي هاي ريخیت شیناختي میورد شناسیايي قیرار  رفیت و       
نتاين نشان داد كه هفت  ونه  ياهي درمناطد آلوده به نفت مذكور رويیش دارنید. براسیاس نتیاين بدسیت      

در اين بررسي  به نظر مي رسد  ونه هاي قارچي نضش اصلي را در زيست پااليش خاكهاي آلیوده بیه   آمده 
نفت دارند و ريشه  ياهان  از طريد تغذيه قارچها و باكتري ها و ترشح آنیزيم هیاي میورد نيیاز و هیوادهي      

فراينید را تحريیك و    آنها  قادراست. جمعيت ميكروبي ساز ار با نفت را چند صد برابر افزايش داده و ايین 
 تسريع نمايد.
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 سومرتبه  -برگزیده پایان نامه
 
 

 جرفي سهند نام و نام خانوادگي: 
 دانشجوي دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:

 دانشگاه تربيت مدرس محل كار/ تحصيل:
 4535-آبادان محل و سال تولد: 

 5 پژوهشي داخلي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي
 5 پژوهشي خارجي: -عداد مقاالت ارائه شده در مجالت علميت

 
 بررسي عملكرد راكتور تلفيضي لجن فعال داراي بستر ثابت در حذف پروپيلن برگزيده: پايان نامهعنوان 

  ليكول از فاضالب مصنوعي   
  

 چكيده:
 

آرايشیي؛ دارويیي؛   پروپيلن  اليكول يك تركيا آلي است كه كاربرد  سترده اي در صینايع بهداشیتي و   
مواد غذايي و صنايع شيميايي دارد. اين تركيیا بیه آسیاني از طريید پسیاب خروجیي صینايع میذكور وارد         
آبهاي سطحي و زيرزميني و همچنين خاكهاي اطیراف محیل تخليیه شیده و مخیاطرات بهداشیتي و زيسیت        

اع فرايندهاي بيولیوژيكي تصیفيه   محيطي زيادي به همراه دارد. فرايندهاي مبتني بر فيلم ميكروبي يكي از انو
فاضالب به شمار مي روند كه در آنها از ميكروبهاي رشد يافته بر روي يك بستر؛ جهت زدايش آالينده ها 

 استفاده مي شود. 
هدف از اين مطالعه تعيين عملكرد راكتور تلفيضي لجن فعال داراي بستر ثابت در حذف پیروپيلن  اليكیول   

ست. در اين مطالعه راكتور در بار ذاريهاي متغير بار آلي ) طي مراحل مختلیف  از فاضالب مصنوعي بوده ا
؛ راهبیري  رديید و   با تغيير زمان ماند هيدروليكي يا غلظت پروپيلن  اليكول ورودي بار تغييرات داده شد(

 82/57و  11/57معیادل   CODبر راكتور اعمال شید. بهتیرين بیازده حیذف      d.3kgCOD/m 81-7/8 بار آلي
 به دست آمد. d.3kgCOD/m 2و  7/8رصد به ترتيا در بارهاي آلي د
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 

 دومرتبه  -برگزیده فعالیت اجرایی
 
 

 حسين حاتمي نام و نام خانوادگي: 
 دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:

 علوم پزشكي شهيد بهشتيدانشگاه  محل كار/ تحصيل:
 محل و سال تولد: 

 25 پژوهشي داخلي: -ميتعداد مقاالت ارائه شده در مجالت عل

 
 

 تهيه بانك اطالعاتي همايش هاي بهداشت محي، )قابليت جستجو از برگزيده: پايان نامهعنوان 
 (PDF طريد اينترنت و لوح  فشرده با قابليت جستجو   

  
 چكيده:

 

كليه خالصه مضاالت و متن كامل مضاالت همايش هیاي دوازده  انیه بهداشیت محیي، در يیك بانیك       
 يري از قابليت جسیتجوي سیريع در میتن    با قابليت جستجو فراهم شده است. همچنين با بهره اطالعاتي

توان به كليه كلمات و جمالت فارسي و التين مضاالت دوازدهمين كنگره ملي بهداشت محي، ايران مي
 به صورت اندكن شده و سريع دست يافت.
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شت محیط اریان  اولین جشنواره علمی بهدا

 ومسرتبه  -برگزیده فعالیت اجرایی
 
 

 حسين جباري ادگي:نام و نام خانو 
 دكتراي تخصصي آخرين مدرك تحصيلي:

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي محل كار/ تحصيل:
 محل و سال تولد: 

 1 پژوهشي داخلي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي
 42 پژوهشي خارجي: -تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمي

 
 نك اطالعاتي در حيطه پژوهشهاي زيست محيطي ايران ايجاد با برگزيده: پايان نامهعنوان 

 مسعود يونسيانهمكاران:       

 
 چكيده:

 

 Iran Envex: Iranian Data Bank of) بانیك اطالعیاتي پیژوهش هیاي زيسیت محيطیي ايیران       

Environmental Researches)     توس، مركز تحضيضات محي، زيست دانشگاه علیوم پزشیكي تهیران

ت تا امكان دست رسي آسان و رايگان سياست  زاران  مديران و برنامیه ريیزان    راه اندازي شده اس

ي محیي، زيسیت در ايیران را بیه مسیتندات ايین حیوزه كیه در          ران و ساير فعاالن در زمينهپژوهش

كشور توليد مي  ردد فراهم آورد. اين بانك شامل مضاالت منتشر شیده در مجیالت علمیي كشیور      

 یردد  مطالیا   هاي مرتب، در مجالت علمي خارج كشیور منتشیر میي   در زمينهمضاالتي كه از ايران 

 دانشجوي دكتراي تخصصیي ي هاي داخلي  پايان نامه هاي دورهارايه شده در سمينارها و كنفرانن

 و دكترا و طرح هاي تحضيضاتي مي شود.
http://www.iranenvex.ir/ 
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 آیین نامه جشنواره علمی بهداشت محیط ایران
 

   قدمهم
به منظور ارتضاء سطح بهداشت محیي، كشیور و تجليیل از مضیام و منزلیت اعتیاي هيی ت علمیي             

پژوهشگران  متخصصين  كارشناسان و دانشجويان بهداشت محي، ايراني مضيم داخل و يیا خیارج از   

شت ساله همزمان با يازدهم اسفند ماه  روز ملي بهداكشور جشنواره علمي بهداشت محي، ايران همه

 شود. محي، توس، انجمن علمي بهداشت محي، ايران بر زار مي

 

 اهداف

در زمينییه انجییام فعاليییت هییاي  و كارشناسییان دانشییجويان  هيییات علمییياعتییاي تشییويد محضضییين  

 اجرايي پژوهشي  آموزشي و

 كارشناسان  پژوهشگران و دانشجويان هي ت علمي  اعتاي  بينتبادل دانش و اطالعات جديد 

  هيات علمي و دانشجويان در زمينه  تاليف و ترجمه كتا اعتاي ترغيا  تشويد و

 بهداشت محي، شناسايي و معرفي افراد مستعد در عرصه

 واقعي كشور هدايت استعدادها و خالقيت ها در جهت رفع نياز هاي

 

 انتخاب و معرفي برترين های بهداشت محيط در زمينه های: ، محورهای اصلي جشنواره

 ونهمضاله نم

 كتاب نمونه

 پايان نامه نمونه

 ابداع و اختراع نمونه

 فعاليت اجرايي بهداشت محيطي نمونه
 

 جشنواره اركان

 داوران ت ی هي

 شوراي عالي حاميان جشنوارهی 

 (جشنواره خانهدبيردبير جشنواره )مس ول ی 

 ی كميته اجرايي
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بیاالترين نهیاد    ي باشد. اين هي یت نفر افراد حضيضي و حضوقي م 22از جشنواره مركا ت داوران هي   

و  ارسیال شیده بیه دبيرخانیه جشینواره      مدارك بررسي علمي و تخصصي جشنواره است و وظيفه آن

 باشد.ميانتخاب موارد برتر 

مركا از ريين هي یت میديره انجمین علمیي بهداشیت محیي، ايیران  دبيیر          داوراناعتاي هي ت    

زارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  سیه نفیر از   انجمن  مدير كل مركز سالمت محي، و كار و

اعتاي هي ت مديره انجمن علمي بهداشت محي، به انتخاب هي یت میديره   دو نفیر از اعتیاي بیرد      

تخصصي بهداشت محي، با معرفي ريين برد و هفده نفر از اعتیاي هي یت علمیي بهداشیت محیي،      

داوران هر دو سال و پن از بر زاري  كشور  به انتخاب هي ت مديره مي باشد. تركيا اعتاي هي ت

 ردد. دبير جشنواره نيز از بين آنان به جلسه مجمع عمومي و انتخاب اعتاي هي ت مديره معرفي مي

انتخاب هي ت مديره و با حكم ريين انجمن به مدت دو سال منصوب مي شود. جلسات اين هي ت با 

ف بعیالوه يیك حاضیرين مصیوب     تصیميمات بیا راي نصی   حتور دو سوم اعتیاء رسیميت يافتیه و    

تشیكيل   اجرايیي را جشینواره كميتیه    به منظور هماهنگي و حسن اجراي امور. دبير جشنواره شودمي

 .  دده مي

شوراي عالي حاميان جشنواره مركا از مدير كل مركز سیالمت محیي، و كیار  نماينیده سیازمان         

ارت كشیور  نماينیده شیهرداري    محي، زيست  نماينده شركت مهندسي آب و فاضالب  نماينده وز

باشیند.  تهران  ريين انجمن علمي بهداشت محي، ايران  دبيیر انجمین علمیي و دبيیر جشینواره میي      

هیاي الزم بیراي اجیراي جشینواره بیا برنامیه ريیزي و        جلسات اين شورا جهت هماهنگي و پشتيباني

 شود.پيگيري دبير جشنواره بر زار مي

   

 روش اجرا

سال فراخوان جشنواره در سايت انجمن علمي بهداشت محي، ايیران قیرار  رفتیه و    در مهر ماه هر    

همچنين از طريد سازمان هاي مرتب، و وسايل ارتبا  جمعیي فراخیوان محورهیاي جشینواره اعیالم      

شییود. بییه دنبییال ايیین فراخییوان عمییومي كليییه اعتییاي هي ییت علمییي  پژوهشییگران  مخترعییان   مییي

در زمينه بهداشت محي، مي توانند بیا تكميیل فیرم مربوطیه بیه همیراه       دانشجويان و كارشناسان فعال 

يك نسخه از آثار خود و نيز مدارك و مستندات الزم به طور مستضل و يا با معرفي توس، نهاد هیاي  

علمي و سازمان ها و ارسال آن به آدرس پستي دفتر انجمین علمیي بهداشیت محیي، ايیران واقیع در       

 84817-515صیندوق پسیتي    -طبضیه چهیارم   71  خيابان نصرت پالك تهران: خيابان كار ر شمالي
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حداكثر تا پايان دي ماه شركت نمايند. هي ت داوران تا پايان دي ماه از بين داوطلبیين  اسیامي افیراد    

بر زيده را اعالم مي كند تا از آن هیا بیراي حتیور در جشینواره دعیوت بیه عمیل آيید. متضاضیيان          

 www.iaeh.irثبت نام و كسا اطالعات بيشتر به نشاني الكترونيكي توانند جهت دريافت فرم مي

 تماس برقرار نمايند.   iaehiran@gmail.comمراجعه و يا با پست االكترونيك 

 

 مقررات

 ره انجام خواهد پذيرفت.كليه  زارشات و مكاتبات توس، دبير جشنوا

 به منظور نكوداشت افراد بر زيده عالوه بر تندين جشنواره هدايايي نيز اهداء مي  ردد.

افرادي كه به عنوان داور انتخاب میي شیوند  نمیي تواننید در دوره مربوطیه در هیيز يیك از میوارد         

 داوطلا شوند.

 ت در جشنواره شوند.بر زيد ان جشنواره به مدت سه دوره نمي توانند داوطلا شرك

 موارد بر زيده در ساير جشنواره هاي داخلي مجاز به  شركت در اين جشنواره مي باشند.

 

http://www.iaeh.ir/
mailto:iaehiran@gmail.com

