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  جشنواره علمي بهداشت محيط ايرانسومين اسامي هيئت داوران  

 
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزدهيئت علمي  عضو -دكتر محمدحسن احرام پوش 

   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيهيئت علميعضو  -دكتر اكبر اسالمي 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهانلمي هيئت ع عضو -دكتر محمدمهدي امين 

   دانشگاه علوم پزشكي اصفهانهيئت علميعضو  -دكتر بيژن بينا 

 دانشگاه علوم پزشكي تبريزهيئت علمي  عضو -دكتر حسن تقي پور 

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز هيئت علميعضو  - جعفرزاده   …دكتر نعمت ا

   لمي دانشگاه تربيت مدرسهيئت ععضو  -دكتر احمد جنيدي جعفري 

  دانشگاه علوم پزشكي تهرانهيئت علمي عضو  -دكتر روشنك رضايي كالنتري 

 دانشگاه علوم پزشكي مازندران هيئت علمي  عضو -دكتر محمدعلي ززولي 

 دانشگاه علوم پزشكي تهرانهيئت علمي عضو  -دكتر احمد عامري 

 وم پزشكي تهراندانشگاه علهيئت علمي عضو  -دكتر مهدي فرزادكيا 

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيهيئت علمي عضو  -دكتر انوشيروان محسني 

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز هيئت علمي عضو  -دكتر محمد مسافري 

 دانشگاه علوم پزشكي تهرانهيئت علمي عضو  -دكتر عليرضا مصداقي نيا 

 كي كرماندانشگاه علوم پزشهيئت علمي عضو  -دكتر محمد ملكوتيان 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهانهيئت علمي عضو  -دكتر حسين موحديان 

 دانشگاه علوم پزشكي تهرانهيئت علمي عضو  -دكتر سيمين ناصري 

 دانشگاه علوم پزشكي تهرانهيئت علمي عضو  -م ندافي ظدكتر كا

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيهيئت علمي عضو  -دكتر احمدرضا يزدانبخش 

 دانشگاه علوم پزشكي تهرانهيئت علمي  عضو - رامين نبي زاده دكتر

 دانشگاه علوم پزشكي تهرانهيئت علمي  عضو -دكتر كاميار يغماييان 

 دانشگاه علوم پزشكي تهرانهيئت علمي عضو  -دكتر مسعود  يونسيان 
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  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيام 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   
فرهنگي و اقتـصادي آنهـا    ر در ميان ملل مختلف با توجه به شرايط خاص اجتماعي،اايدتوسعه پ    

حفـظ دسـتاوردهاي نظـام سـالمت         .يابد ولي محور هر توسعه پايداري انسان سـالم اسـت           معنا مي 
حركت در مـسيري اسـت كـه تحقـق اهـداف        سطح سالمت آحاد جامعه،ءكشور و حفظ و ارتقا  

  .ان سالم را در پي داردتوسعه پايدار بر مبناي انس
ها خطـرات    هي و افزايش آاليند   ژرشد روز افزون پديده شهر نشيني و پيشرفت صنعت و تكنولو             

ها و خدمات بهداشت محيط جهت پيـشگيري از   بسياري را متوجه انسان مي نمايد لذا ارائه فعاليت 
  .تسطح سالمت جامعه ضرورتي انكار ناپذير اس ءها و حفظ و ارتقا بيماري
پـردازد   بهداشت محيط به فرآيند ارزيابي، تصحيح ،كنترل و پيشگيري از عواملي در محيط مـي               

هـا در   كه مي تواند بر سالمت نسل حاضر و آينده اثرات ناگواري داشته باشد و بسياري از بيماري        
 جهان امروز حاصل ارتباط تنگاتنگ انسان با محيط زندگي اوست كـه بـا افـزايش آالينـده هـاي                 

  .محيطي افزايش چشمگيري داشته است
تغييرالگوي مصرف از منابع طبيعي به منابع مصنوعي همچون مواد شـيميايي، اسـتفاده از سـموم                     

 دفع آفات در گستره بسيار وسيع در كنار بروز پديده هـاي جهـاني همچـون تغييـرات آب و هـوا،      
 ديگـر بـروز بيمـاري هـاي         تخريـب اليـه ازن و از سـوي         بـاران هـاي اسـيدي،      گرم شدن جهاني،  

هـاي بهداشـت محـيط در جامعـه امـروزي شـده        نوظهور موجب تحميل بار مضاعفي بر مـسئوليت    
  .است
خوشبختانه مهندسي بهداشت محيط در كشور به عنوان يك فعاليت منسجم قدمتي بـيش ازنـيم                   

ز ملـي بهداشـت    اسفند رو11. سالمت جامعه بوده استء اثرات زيادي در ارتقاءقرن داشته و منشا   
تواند تالشـي ديگـر بـراي        شود و مي   هاي بهداشت محيط محسوب مي     محيط نقطه عطفي دربرنامه   

همچنـين فـرا    .هـاي بـين بخـشي و حمايـت مـسئولين باشـد           ماده سازي عمومي و جلب همكاري     آ
بـازنگري   رسيدن روز ملي بهداشت محـيط فرصـتي مناسـب بـراي تقـدير از زحمـات همكـاران،                 

  .آورد نجام شده و برنامه ريزي براي آينده را فراهم ميهاي ا فعاليت
اينجانب ضمن  تبريك اين روز به تمامي همكاراني كه ايـن عرصـه را بـراي خـدمت بـه مـردم                     

 بهـروزي و موفقيـت همـه عزيـزان،         اند از درگاه خداوند متعال سـعادت،       عزيز كشورمان برگزيده  
  . خواستارممعه بهداشت محيط راهمكاران و خدمتگزاران جا

                                                                        
  وحيد دستجردي                                                                                                           

  وزير                                                                                                                    
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   جشنوارهرييسپيام 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   
دهمين سالگرد تاسيس انجمن علمـي بهداشـت محـيط          دوازخداوند متعال را سپاسگزارم كه در          

ده بـزرگ بهداشـت     ين جشنواره ملي بهداشت محيط را بـا همكـاري و همـدلي خـانوا              ومسايران،  
هاي علمـي و پژوهـشي متعـددي     انجمن فعاليتها   سالايندر طول    .كنيم محيط كشور برگزار مي   

 نشريه تخصصي علوم و مهندسي بهداشت محيط بـه          ها انتشار  آن  بارزترين نموده است كه  را ارايه   
علمـي  ه انتـشار مجلـ   .نمايـه شـده اسـت    Scopusو  ISI زبان انگليسي كه در مراجع معتبـري چـون        

تاكنون انجمن   .ستا مين سال پنج آستانه ورود به     درنيز  سالمت و محيط به زبان فارسي       پژوهشي  
  . همايش با شكوه در سطح ملي برگزار نموده استسيزده
 پژوهـشگران و دانـشجويان در   ،فصل دوم اساسنامه انجمن ترغيب و تشويق دانشمندان       بر اساس    

 از اهداف و شرح وظايف قانوني انجمن ذكر شده        آموزشيو   پژوهشي   ،هاي علمي  پيشبرد فعاليت 
، برگزاري سـاالنه جـشنواره علمـي بهداشـت          1388 سال در مديره هيات تصويب با بنابراين. است

 قـرار   انجمـن هـاي      اسفند روز ملـي بهداشـت محـيط در برنامـه فعاليـت             11محيط ايران همزمان با     
هـاي بهداشـت محـيط در        ب و معرفـي برتـرين      انتخـا  شاملمحورهاي اصلي اين جشنواره      .گرفت
  و پژوهـشگر جـوان   اجرايـي برجـسته    اليـت ع ف ،ابداع و اختـراع   تاب، پايان نامه،     ك ،مقالههاي   زمينه
مورد استقبال اعـضاي     محيط بهداشت علمي جشنوارهو دومين    اولين،  با وجود نوپا بودن    .باشد  مي

ناسان فعال در زمينه بهداشت محيط قرار       هيئت علمي، پژوهشگران، مخترعان، دانشجويان و كارش      
انتخـاب و معرفـي   هاي اين جشنواره   برترين،توسط هيات داورانهاي دقيق   پس از بررسي   .گرفت
و  1388  سـال هـاي  مـاه  اسـفند  يـازدهم روز  كهجشنواره و دومين  اولين   بنابراين در مراسم     .شدند
 يـاد  لـوح  و جـوايز  مختلف هاي بخش برگزيدگان از نفر 18 بهدر مجموع    گرديد، برگزار 1389
  .گرديد اهدا بود
هـاي دقيـق     بررسـي همچون سـال هـاي قبـل بـا          ومين جشنواره علمي بهداشت محيط ايران نيز        س   

اميـد اسـت    .گـردد  هاي اين جشنواره برگـزار مـي   انجام شده توسط هيات داوران و معرفي برترين       
موثر واقع شود و سال به سال بـر شـكوه و          ارتقاء سطح بهداشت محيط كشور       اين اقدام انجمن در   

 پيشنهادات سازنده    و ئه نظرات ااز همه همكاران ارجمند استدعا دارد با ار       . عظمت آن افزوده شود   
  .  جشنواره هاي بعدي ياري فرمايندهر چه بهتر خود ما را در برگزاري 

  
  دكتر عليرضا مصداقي نيا                                                                     

   انجمن علمي بهداشت محيط ايرانرييس                                                                    
                                                                      و رييس جشنواره

  1390 اسفند 17                                                                    
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    جشنواره داورانهيئترييس پيام 
  

  به نام خداوند هستي بخش

  
انجمن علمي بهداشت محيط ايران از سال آغازين تاسيس تـالش نمـوده اسـت كـه در راسـتاي           

هـاي ملـي سـاليانه     برگـزاري همـايش   . توسعه دانش و ايجـاد فـضاي پرنـشاط علمـي گـام بـردارد              
هـاي معتبـر سراسـر كـشور، انتـشار دو نـشريه           صورت منظم با همكاري دانشگاه      داشت محيط به  به

 شعبه بـا تاكيـد   13هاي انگليسي و فارسي و تاسيس  علمي موفق در سطح ملي و بين المللي به زبان      
 در اين ميان، ارتقاء   . هاي انجمن ذكر نمود     توان از جمله فعاليت     بر نقش اثرگذار دانشجويان را مي     

 برگـزاري  1388هاي دانشگاهي نيز مورد توجـه قـرار گرفتـه و از سـال                 كيفيت پژوهش در محيط   
جشنواره علمي بهداشت محيط با هدف اصلي ترغيب اسـاتيد و دانـشجويان بـه گـام برداشـتن در                    
مسير توليد علم و گسترش دانش و ايفاي نقـش اساسـي در رشـد ايـن شـاخص مهـم در ارزيـابي                  

  . ريزي شده استتوسعه كشور برنامه 
، خداونــد منــان را سپاســگزاريم كــه شــاهد برگــزاري ســومين دوره ايــن 1390اينــك در ســال    

هـا و   هيات داوران اين جشنواره كه منتخبين و فرهيختگان ايـن رشـته از دانـشگاه      . جشنواره هستيم 
س آيـين  براسـا (مراكز تحقيقاتي سراسر كشور هستند، پس از بررسي و ارزيابي دقيـق كانديـداها             

الزم به ذكـر اسـت كـه از    . اند برترين آنها را در محورهاي مختلف برگزيده      ) نامه اجرايي مصوب  
سال جاري با افـزودن محـور پژوهـشگر جـوان تـالش مـضاعفي بـراي تـشويق محققـين جـوان و             

  . هاي ارزشمند صورت گرفته است دانشجويان به انجام پژوهش
هيـات داوران و تـالش دبيـر اجرايـي و سـاير همكـاران        برخود الزم مي دانم كـه از دقـت نظـر               

همچنين ضمن قدرداني از همه پژوهشگران و اسـاتيدي كـه   . دبيرخانه جشنواره سپاسگزاري نمايم   
انـد، آرزو   هاي علمي خود را به سومين جشنواره علمي بهداشت محيط ارسال نمـوده          نتيجه فعاليت 

هـاي اجرايـي در رفـع      علمـي بتوانـد بـه همكـاري    دارم كه در آينده نزديك از يكسو، اين فعاليت 
هاي تبادل علم و دانـش ميـان    چالش هاي بهداشت محيط كشور منجر شود و از سوي ديگر زمينه         
  . پژوهشگران ايران و ساير كشورهاي منطقه و جهان را گسترش دهد

  

  
    

  دكتر سيمين ناصري                                                                                   
                                                                      دبير انجمن علمي بهداشت محيط ايران

  و رئيس هيأت داوران جشنواره                        
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   جشنواره علمي بهداشت محيط ايراندرباره

  
  مقدمه 

ت علمـي،  ئـ  محيط كشور و تجليل از مقـام و منزلـت اعـضاي هي                به منظور ارتقاء سطح بهداشت    
مرتبط با بهداشت   هاي    پژوهشگران، متخصصين، كارشناسان و دانشجويان بهداشت محيط و زمينه        

ساله همزمـان بـا    محيط مقيم داخل و يا خارج از كشور، جشنواره علمي بهداشت محيط ايران همه      
توسط انجمن علمـي بهداشـت محـيط ايـران برگـزار            يازدهم اسفند ماه، روز ملي بهداشت محيط        

  . شود مي
  

  اهداف
 در زمينـه انجـام فعاليـت هـاي           و كارشناسـان    دانـشجويان  ،ت علمـي  ئـ هياعضاي  تشويق محققين،   

  اجراييپژوهشي، آموزشي و
  كارشناسان  پژوهشگران ودانشجويان،ت علمي، ئهياعضاي  بينتبادل دانش و اطالعات جديد 

  ت علمي و دانشجويان در زمينه  تاليف و ترجمه كتب ئهيعضاي اتشويق و ترغيب 
  بهداشت محيطشناسايي و معرفي افراد مستعد در عرصه

  واقعي كشورهدايت استعدادها و خالقيت ها در جهت رفع نياز هاي
  

  :محورهاي اصلي جشنواره،  انتخاب و معرفي برترين هاي بهداشت محيط در زمينه هاي
 مقاله 
 كتاب 
 ان نامه پاي

 ابداع و اختراع 
  فعاليت اجرايي بهداشت محيطي

   پژوهشگر جوان
 
  جشنواره اركان
  داوران تئـ هي
  شوراي عالي حاميان جشنوارهـ 
 ) جشنوارهخانهدبيرمسئول (دبير جشنواره ـ 

  ـ كميته اجرايي
الترين  بـا  ايـن هيئـت   .  نفر افراد حقيقي و حقوقي مي باشـد        22 از  جشنواره مركب  ت داوران ئهي   

ارسـال شـده بـه دبيرخانـه       مـدارك بررسـي  نهاد علمي و تخصـصي جـشنواره اسـت و وظيفـه آن         
 مركـب از ريـيس هيئـت مـديره     داوراناعـضاي هيئـت    .باشـد  مـي و انتخاب موارد برتـر     جشنواره

انجمن علمي بهداشت محيط ايران، دبير انجمن، مدير كـل مركـز سـالمت محـيط و كـار وزارت        
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وزش پزشكي، سه نفر از اعضاي هيئت مديره انجمن علمي بهداشـت محـيط            بهداشت درمان و آم   
 بـرد و  ريـيس به انتخاب هيئت مديره،  دو نفر از اعضاي برد تخصصي بهداشت محـيط بـا معرفـي      

تركيـب  . هفده نفر از اعضاي هيئت علمي بهداشت محيط كشور  به انتخاب هيئت مديره مي باشد        
 از برگزاري جلسه مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيئت          اعضاي هيئت داوران هر دو سال و پس       

دبير جشنواره نيز از بين آنان به انتخـاب هيئـت مـديره و بـا حكـم ريـيس                    . گردد  مديره معرفي مي  
 جلسات اين هيئت با حـضور دو سـوم اعـضاء رسـميت     . انجمن به مدت دو سال منصوب مي شود       

بـه منظـور   دبيـر جـشنواره   . شـود  ب مـي تصميمات با راي نصف بعالوه يك حاضرين مصو  يافته و   
  .  د ده تشكيل مياجرايي راجشنواره كميته  هماهنگي و حسن اجراي امور

       

 روش اجرا
   هر سال فراخوان جشنواره در سايت انجمن علمي بهداشت محيط ايران قـرار گرفتـه و همچنـين       

. شـود  جشنواره اعالم مياز طريق سازمان هاي مرتبط و وسايل ارتباط جمعي فراخوان محورهاي     
به دنبال اين فراخوان عمومي كليه اعضاي هيئـت علمـي، پژوهـشگران، مخترعـان، دانـشجويان و                  
كارشناسان فعال در زمينه بهداشت محيط مي توانند با تكميل فرم مربوطه به همراه يـك نـسخه از                   

 نهادهـاي علمـي و      آثار خود و نيز مدارك و مستندات الزم به طور مستقل و يا بـا معرفـي توسـط                  
: سازمان ها و ارسال آن به آدرس پستي دفتر انجمن علمي بهداشت محـيط ايـران واقـع در تهـران                 

 14185-789 صـندوق پــستي  - طبقـه چهـارم  58خيابـان كـارگر شـمالي، خيابـان نــصرت پـالك      
توانند جهت دريافت فرم ثبـت نـام و كـسب             متقاضيان مي . حداكثر تا پايان دي ماه شركت نمايند      

ــي     ــشاني الكترونيك ــه ن ــشتر ب ــات بي ــك    www.iaeh.irاطالع ــست الكتروني ــا پ ــا ب ــه و ي  مراجع
iaehiran@gmail.com  تماس برقرار نمايند .  

  

  مقررات
  .د پذيرفتكليه گزارشات و مكاتبات توسط دبير جشنواره انجام خواه -
 .به منظور نكوداشت افراد برگزيده عالوه بر تنديس جشنواره هدايايي نيز اهداء مي گردد -
افرادي كه به عنوان داور انتخاب مي شوند، نمي توانند در دوره مربوطه در هيچ يـك از مـوارد               -

  .داوطلب شوند
  .باشد جشنواره ميهاي  هر فرد فقط مجاز به شركت در يكي از بخش -
  .شود فقط مدارك و مستندات مربوط به دو سال اخير  براي شركت در هر بخش پذيرفته مي -
 سال و كمتـر در  35محقق جوان شامل افراد غير دانشجو كه سن آنها در بخش پژوهشگر جوان    -

 .زمان ثبت نام باشد
 .برگزيدگان جشنواره به مدت سه دوره نمي توانند داوطلب شركت در اين جشنواره شوند -
  .موارد برگزيده در ساير جشنواره هاي داخلي مجاز به  شركت در اين جشنواره مي باشند -
هـاي مختلـف جـشنواره پـس از تـدوين بـه              آيين نامه داوري و نحـوه محاسـبه امتيـاز در بخـش             -

  .ه استديرس تصويب هيئت مديره 
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  ين جشنواره علمي بهداشت محيط ايرانسومفهرست برگزيدگان 

  
  له بخش مقا-1

  آقاي دكتر ذبيح اهللا يوسفي :اولرتبه 
  :عنوان مقاله

Modeling of Ground Water Salinity in the Caspian Southern Coasts 
 

   Water Resource Management   :نام نشريه
  

  مهندس محمد حسين صولتآقاي تقدير هيئت داوران از 
  :عنوان مقاله

A novel, Fuzzy-Based Air Quality Index (FAQI) for Air Quality Assessment 
 

  Atmospheric Environment :نام نشريه
  

   بخش كتاب-2
هـاي   م از آثار ارسال شده به دبيرخانه جشنواره حـايز امتيـاز الزم بـراي رتبـه             اكد در اين بخش هيچ   
  . اول تا سوم نگرديد

  
  بخش پايان نامه -3

  پايان نامه دكتراي تخصصي : الف
  دكتر رضا سعيدي  آقاي:ومس رتبه

 اتوتروفيـك در حـذف نيتـرات،    - بررسي كـارايي فراينـد تلفيقـي هتروتروفيـك      : عنوان پايان نامه  
     از محيط هاي آبي) III(و منگنز ) II(تركيبات آلي طبيعي، آهن 

 
 پايان نامه كارشناسي ارشد: ب
  خانم مهندس هدي اميري : دومرتبه

يين شرايط بهينه جذب پوكه معدني و خاك دورريـز اصـالح   مقايسه كارايي و تع: عنوان پايان نامه  
  شده صنايع روغن گياهي به عنوان جاذب در حذف ارسنيك از محلول هاي آبي

  
   بخش ابداع و اختراع -4

هـاي   م از آثار ارسال شده به دبيرخانه جشنواره حـايز امتيـاز الزم بـراي رتبـه             اكد در اين بخش هيچ   
  . اول تا سوم نگرديد
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   بهداشت محيطياليت اجراييفع -5

  آقاي سيد رضا غالمي : دومرتبه

  
  : مشتركاًسومرتبه 

  يداهللا غفوريمهندس   آقاي -1                               
  حسين عمادي نژادمهندس  آقاي -2                               
  وحيد جعفريمهندس آقاي  -3                               

   
                                      

  پژوهشگر جوان -6
  آقاي دكتر مهدي احمدي مقدم 
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 اول رتبه - برگزيدهه مقال
  

  دكتر ذبيح اهللا يوسفي :نام و نام خانوادگي
  دكتراي تخصصي :آخرين مدرك تحصيلي

  مازندارانعلوم پزشكي دانشگاه  :محل كار
  دانشيار :لميرتبه ع

  1339 -آمل : محل و سال تولد
  17: هاي اطالعاتي معتبر شر شده در مجالت علمي نمايه شده در بانكتتعداد مقاالت من

 
  :عنوان مقاله برگزيده

Modeling of Ground Water Salinity in the Caspian Southern Coasts 
 

  
   Water Resource Management (2010)24:1415-1424                    :نشاني مقاله

    
  :چكيده

   Water salinity is one of the main restrictive factors in water exploiting. 
Also, unsuitable management and exploitation of water resources can 
increase surface and groundwater salinity. So, in view of human needs to 
water resources, it is necessary to study and define water salinity factors 
in order to weaken these factors. This research has been done to 
investigate the factors of groundwater salinity and providing a model for 
estimating groundwater salinity on the Caspian southern coasts. Data 
included in the model are: water qualitative examinations in the area, 
annual precipitation and evaporation, water table depth, surface water 
salinity, aquifer formation (Transmissive) and distance from Caspian 
Sea. Surface and groundwater salinity estimated by sampling in different 
sites on the Caspian southern coasts. Then, Multivariate Regression 
method was used by using SPSS software. In this stage, groundwater EC 
has been used as a variable for water salinity or dependent variable and 
groundwater salinity factors have been used as independent variables. A 
linear model and a non-linear model were presented. The models 
efficiency evaluated by applying them in the sites that their data were not 
used for presenting the models. Finally, groundwater EC average map 
was provided by using the presented non-linear model and Geographic 
Information System in the east of Mazandaran province. In view of 
salinity hazard increasing on the coastal terrains and agricultural areas, 
the places with high hazard salinity must define and manage to decrease 
water resources salinity.  
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  تقدير هيئت داوران –ه مقال
  

  حسين صولتدكتر محمد  :نام و نام خانوادگي
  كارشناسي ارشد :آخرين مدرك تحصيلي

  نتهراعلوم پزشكي دانشگاه  :محل تحصيل
  1364 -تهران : تولد محل و سال

  5: هاي اطالعاتي معتبر شر شده در مجالت علمي نمايه شده در بانكتعداد مقاالت منت
 

  :عنوان مقاله برگزيده

A novel, Fuzzy-Based Air Quality Index (FAQI) for Air Quality 
Assessment 
 

  Atmospheric Environment 45(2011)2050-2059                         :نشاني مقاله

  
  :هچكيد

   The ever increasing level of air pollution in most areas of the world has 
led to development of a variety of air quality indices for estimation of 
health effects of air pollution, though the indices have their own 
limitations such as high levels of subjectivity. Present study, therefore, 
aimed at developing a novel, fuzzy-based air quality index (FAQI) to 
handle such limitations. The index developed by present study is based 
on fuzzy logic that is considered as one of the most common 
computational methods of artificial intelligence. In addition to criteria air 
pollutants (i.e. CO, SO2, PM10, O3, NO2), benzene, toluene, 
ethylbenzene, xylene, and 1,3-butadiene were also taken into account in 
the index proposed, because of their considerable health effects. 
Different weighting factors were then assigned to each pollutant 
according to its priority. Trapezoidal membership functions were 
employed for classifications and the final index consisted of 72 inference 
rules. To assess the performance of the index, a case study was carried 
out employing air quality data at five different sampling stations in 
Tehran, Iran, from January 2008 to December 2009, results of which 
were then compared to the results obtained from USEPA air quality 
index (AQI). According to the results from present study, fuzzy-based air 
quality index is a comprehensive tool for classification of air quality and 
tends to produce accurate results. Therefore, it can be considered useful, 
reliable, and suitable for consideration by local authorities in air quality 
assessment and management schemes. 
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  ومس رتبه -برگزيده دكتري پايان نامه 
  
 
   
  

  كتر رضا سعيديد :نام و نام خانوادگي
  شهيد بهشتيزشكي پ علوم دانشگاه :محل كار

  1358 -قم : محل و سال تولد
  12: طالعاتي معتبرهاي ا شر شده در مجالت علمي نمايه شده در بانكتتعداد مقاالت من

 
 اتوتروفيـك در حـذف      _بررسي كارايي فرايند تلفيقي هتروتروفيك     :عنوان پايان نامه برگزيده   

     از محيط هاي آبي) III(و منگنز ) II(نيترات، تركيبات آلي طبيعي، آهن 
  
  

  :چكيده
  

وص در هاي اخير تـصفيه آب آشـاميدني بـا اسـتفاده از فراينـدهاي بيولـوژيكي بـه خـص                      در سال 
هاي آلـي و    محدوده وسيعي از آالينده. آمريكاي شمالي و اروپا بيشتر مورد توجه قرار گرفته است 

متيل ايزوبورنئـول، ژئـوزمين، سـموم جلبكـي،         -2معدني آب آشاميدني از جمله مواد آلي طبيعي،         
و حـذف  قابـل تـصفيه   ... ها، متيل ترشيري بوتيل اتر، پركلـرواتيلن، تـري كلـرو اتـيلن و        آفت كش 

ــستند  ــوژيكي هــ ــدهاي بيولــ ــيله فراينــ ــي   . بوســ ــور تلفيقــ ــك بيوراكتــ ــه يــ ــن مطالعــ در ايــ
طراحــي شــد و عملكــرد آن در  )(HHABB كــربن فعــال بيولــوژيكي/اتوتروفيــك/هتروتروفيــك

حذف نيترات، تركيبات آلي طبيعـي، آهـن و منگنـز از آب آشـاميدني و تـاثير آن بـر روي سـاير                        
مـورد  .... ، قلياييـت و  pH نظيـر سـولفات، كـربن آلـي محلـول،      پارامترهاي كيفيت آب آشاميدني 

هدف اين مطالعه ارايـه پارامترهـاي طراحـي و تعيـين پتانـسيل فراينـد تلفيقـي                  . بررسي قرار گرفت  
 نتايج ايـن مطالعـه      .كربن فعال بيولوژيكي در تصفيه آب آشاميدني بود       /اتوتروفيك/ هتروتروفيك

 آنوكسيك، گزينه مناسبي براي حـذف نيتـرات و مـواد    بدون بخش HHABBنشان داد كه سيستم   
  .آلي طبيعي و حذف همزمان نيترات و منگنز از آب آشاميدني در مقياس واقعي است
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  ومد رتبه -برگزيدهكارشناسي ارشد  پايان نامه
  
 
   
  

   هدي اميريمهندس  :نام و نام خانوادگي
  زلبر اعلوم پزشكيدانشگاه  :كارمحل 

  1362 -شيراز: محل و سال تولد

  14: هاي اطالعاتي معتبر شر شده در مجالت علمي نمايه شده در بانكتتعداد مقاالت من

 
مقايسه كارايي و تعيين شـرايط بهينـه جـذب پوكـه معـدني و خـاك             :عنوان پايان نامه برگزيده   

  دورريز اصالح شده صنايع روغن گياهي به عنوان جاذب در حذف ارسنيك از محلول هاي آبي
  
  
  :كيدهچ

  

در دو مقياس آزمايشگاهي و ) 1389 تا خرداد 1388خرداد (اين پژوهش طي مدت يك سال    

 و معدني پوكه شيميايي و فيزيكي مشخصات تعيين: اهداف مورد بررسي. پايلوت انجام گرديد

 روغن صنايع ريز دور خاك مناسب اصالح شرايط گياهي، تعيين روغن صنايع دورريز خاك

 و  pH جاذب، مقدار تماس، زمان تأثير فنتون، تعيين فرآيند از استفاده با معدنيگياهي و پوكه 

 اصالح معدني پوكه و ريز دور خاك كاربرد با آن جذب ميزان بر ارسنات و ارسنيت اوليه غلظت

 خاك و معدني پوكه بوسيله ارسنات و ارسنيت جذب همدماي شده بصورت ناپيوسته، تعيين

 در استفاده مورد ضرايب جذب اهي، طراحي ستون جاذب و تعيينگي روغن صنايع دورريز

 روش و كيت از استفاده با ارسنيك روش سنجش دو جاذب و مقايسه سيستم يك طراحي

كارايي پوكه معدني : طبق نتايج كلي بدست آمده از اين پژوهش.  مي باشدICPدستگاهي

غن گياهي اصالح شده با فنتون در اصالح شده با فنتون نسبت به خاك دور ريز صنايع تصفيه رو

حذف ارسنات و ارسنيت از محلول هاي آبي در سيستم ناپيوسته بيشتر و سيستم پيوسته نسبت به 

وجود ناخالصي هاي بيشتر در خاك دورريز . سيستم ناپيوسته داراي راندمان باالتري مي باشد

 گيري ارسنيت و ارسنات با اصالح شده باعث ايجاد همبستگي كمتر بين نتايج حاصل از اندازه

  . پس از جذب نسبت به پوكه معدني اصالح شده گرديده استICPاستفاده از كيت و 
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   پژوهشگر جوان

  
   احمدي مقدميدكتر مهد :نام و نام خانوادگي

  1387 - دكتراي تخصصي :سال اخذ / آخرين مدرك تحصيلي
  نشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازاد :محل كار

  استاديار :ه علميرتب
  1358 -شيراز  :محل و سال تولد

  
  :خالصه فعاليت هاي پژوهشي

  : هاي اطالعاتي معتبر  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمايه شده در بانك-

 ISI مقاله 17

   مقاله علمي پزوهشي5 

  : خلق كتاب-

  2:             تعداد ترجمه2: تعداد تأليف

h-index - : 3 

  13: هاي تحقيقاتي  طرح تعداد-

  26: ها و سمينارها كنگره ارايه مقاله در -

 41: هاي تحصيلي  راهنمايي و مشاوره پايان نامه-

 1386 ، سال رتبه اول جشنواره رازي-

  1386 ، سالوي نمونه كشوري دانشج-

   1382 ، سالي نمونه كشوريو دانشج-

  1383، سالنه مقاالت انگليسي داخلي رتبه دوم ششمين جشنواره ابن سينا در زمي-

  رتبه دوم جشنواره شهيد مطهري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز-
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   ومد رتبه - برگزيدهفعاليت اجرايي
  

   سيد رضا غالميمهندس  :نام و نام خانوادگي
    كارشناسي :آخرين مدرك تحصيلي

  وزارت بهداشت معاونت بهداشت، -مركز سالمت محيط و كار  :محل كار
   1343 -آمل : محل و سال تولد

 
  

 )مشتركاً(سوم  رتبه - برگزيدهفعاليت اجرايي
 
  

   غفوري... يدامهندس  :نام و نام خانوادگي
   MPH :آخرين مدرك تحصيلي

  دانشگاه علوم پزشكي قم :محل كار
  1352 -ازنا : محل و سال تولد

  
 

  
  

  ژادعمادي نحسين مهندس  :نام و نام خانوادگي
   كارشناسي :آخرين مدرك تحصيلي

   دانشگاه علوم پزشكي سبزوار :تحصيل/ محل كار
  1342 - سبزوار: محل و سال تولد

  
  
  
  

  وحيد جعفريمهندس  :نام و نام خانوادگي
   كارشناسي :آخرين مدرك تحصيلي

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد :محل كار
  1355 -يزد : محل و سال تولد
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   انجمن علمي بهداشت محيط ايراندرباره
  

     انجمن علمي بهداشت محيط ايران، موسسه اي غير انتفاعي است كه در زمينه هاي علمي،
انجمن براساس . نمايد تحقيقاتي، تخصصي و فني مربوط به حوزه هاي بهداشت محيط فعاليت مي

ت حقوقي است و ها داراي شخصي مصوبات قانوني شورايعالي انقالب فرهنگي و ثبت شركت
مركز انجمن در شهر تهران بوده و . باشد رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي

  .انجمن داراي تابعيت ايراني است. هاي آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود شعبه
  :بر پايه اساسنامه، حوزه اصلي وظايف و اهداف انجمن، شامل موارد زير مي باشد

د ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير  ايجا-
  .كارشناساني كه بنحوي با شاخه هاي گوناگون بهداشت محيط سروكار دارند

ها و موسسات آموزشي و   درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه، همكاري با وزارت بهداشت-
  .بازآموزي وهشي و برگزاري گردهمائي ها و پژ،پژوهشي در برنامه ريزي امور آموزشي

 پژوهشي و ارائه پيشنهادهاي الزم در مسائل ،بازنگري برنامه هاي آموزشي  ارزيابي و-
  .مذكور
  . پژوهشي و فني، علمي، ارائه خدمات آموزشي-
 پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليتهاي علمي پژوهشي ، ترغيب و تشويق دانشمندان-

  .و آموزشي
 آموزشي و برگزاري گردهمائي هاي بازآموزي ، تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي-

  .آموزشي و پژوهشي درسطوح داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات  جاري كشور
  

 تبصره در 16 ماده و 27اساسنامه انجمن علمي بهداشت محيط ايران مشتمل بر شش فصل و 
  .مع عمومي موسس رسيده است به تصويب مج10/7/78تاريخ 

  :اركان انجمن مبتني بر مفاد اساسنامه عبارتند از
 گردهمايي اعضاء پيوسته انجمن : مجمع عمومي) 1
 هفت نفر  و دو نفر علي البدل : هيات مديره) 2
  يك نفر بازرس اصلي و يك نفر علي البدل: بازرس) 3
  

  آئين نامه تشكيل شعب
انجمن علمي بهداشت محيط در سراسر كشور و گسترش فعاليت  به منظور تحقق اهداف -1ماده 

ها، شعب انجمن در خارج  و ارتقاء دانش بهداشت محيطي در ساير نقاط به ويژه در مراكز استان
از تهران كه با عنوان انجمن علمي بهداشت محيط همان استان يا شهرستان ناميده خواهد شد، بر 

 مطابق ضوابط و مقررات اين آيين نامه تشكيل و اداره  اساسنامه انجمن و4اساس مفاد ماده 
  .گردد مي
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  .  وظايف و فعاليت هاي شعب به قرار زير مي باشد-2 ماده 
 تشويق وحمايت از تحقيقات و پژوهش هاي بهداشت محيط در حوزه فعاليت شعب به -الف

اشت محيط و كمك به ويژه پشتيباني از فعاليتهاي تحقيقاتي قشر جوان ودانشجويان در زمينه بهد
  .اينگونه  افراد براي تكميل تحقيقات و انتشار آنها

 همكاري و مشاركت در ارتقاء سطح دانش متخصصان بهداشت محيط در حوزه فعاليت -ب
  .شعب از طريق چاپ و نشر گزارشات و تحقيقات و تبادل اطالعات علمي و فني 

بهداشت محيط با كسب مجوز از هيات هاي  ها، سمينارها و گردهمايي  برگزاري كنفرانس-ج
مديره و انتشار اخبار و اطالعات بهداشت محيطي جهت تنوير افكار عمومي حوزه فعاليت شعب 

  .از طريق نشر كتاب ، بروشور و يا انتشار در مجله و بولتن انجمن و رسانه هاي گروهي
ت محيط فعاليت  شناسايي نوآوران، مبتكران و بطور كلي اشخاصي كه در زمينه بهداش-د

  .چشمگير و موثر داشته اند و معرفي آنان به انجمن 
 بررسي وشناسايي مسائل و مشكالت و نارسائي هاي موجود در زمينه بهداشت محيط در ابعاد -ه

مختلف تحقيقاتي ، اجرائي و برنامه ريزي و آموزشي و حقوقي و ارائه راه حل ها و پيشنهادات 
  .ها و ارائه گزارش و پيشنهاد به هيئت مديره انجمن براي پيگيري  الزم به مراجع ذيربط استان

   مشاركت و همكاري با موسسات آموزشي و پژوهشي و اجرايي و برنامه ريزي استان ها-و
  
  ها فعاليت

 :هاي فعاليت انجمن عبارتند از  مهمترين و اصلي ترين حيطه
  برگزاري همايش ساالنه ملي بهداشت محيط-1

 بار در مراكز مختلف استاني در حيطه 14 تاكنون 77 كشوري بوده و از سال اين همايش ها
بررسي و هم انديشي مسايل و مشكالت و دست آوردهاي زيست محيطي ملي و بين المللي 

 .برگزار شده است
  انتشارات-2

  (IJEHSE)  پژوهشي _انتشار فصلنامه علمي 
  انتشار فصلنامه سالمت ومحيط به زبان فارسي

  ر كتاب آلودگي هوا، منشاء و كنترل آن انتشا
  انتشار كتاب بهسازي محيط در شرايط اضطراري

 :ها و گرد همايي هاي علمي  برگزاري همايش-3
  ميزگردهاي علمي 

  هاي استاني  كارگاه
  هاي يك روزه  همايش
  هاي سراسري دانشجويي همايش

 هاي بين المللي  گردهمايي
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  . شعبه استاني مي باشد13داراي درحال حاضر انجمن  ايجاد شعب  -4
    فعاليتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي-5
  

  همايش ها و گردهمايي هاي علمي 
 )1379آذر ( ميزگرد آلودگي هوا و اثرات آن بر سالمت انسان و جامعه تهران   •
 )1380اسفند (  كرمان -بعد از زلزله مديريت مواد زائد جامد قبل و راهكاري اساسي در •
 هاي آموزشي  رگاهبرگزاري كا •
 )1380دي ( برگزاري كارگاه استاني يك روزه شاخص كيفيت هوا  يزد  •
 اولين همايش يك روزه دستاوردي پژوهشي گروه مهندسي بهداشت محيط  •
تهران ( دومين همايش يك روزه دستاوردهاي پژوهشي گروه مهندسي بهداشت محيط  •

1380( 
 )1381آذر( از زباله هاي شهري  انرژي برگزاري همايش مديريت بازيافت مواد و •
 )1382تير (سومين همايش يكروزه دستاوردهاي پژوهشي گروه مهندسي بهداشت محيط  •
گردهمايي يك روزه انجمن علمي بهداشت محيط ايران ارزيابي و بازنگري برنامه هاي  •

 )1382خرداد (آموزشي دوره هاي بهداشت محيط 
 ) 1382دي (چالش هاي كيفيت هوا در كالن شهر تهران  •
  )1382مهر ( همايش آب شيرين كرمان  •
 ) 82خرداد ( همكاري با برگزاري همايش يك روزه گازسوز كردن خودروها اهواز  •
مشاركت در برگزاري سخنراني هاي و نمايشگاههاي زيست محيطي با اداره كل حفاظت  •

   )81-82( محيط زيست خوزستان و دبيرخانه غيردولتي خوزستان
 )82-83( ي بازيافت و زباله و آموزش محيط زيست اهوازچاپ بروشورها •
  )83اسفند ( همايش سراسري دانشجويي بهداشت محيط ايران اهواز •
برگزاري همايش روز جهاني بهداشت با همكاري سازمان هاي غير دولتي خوزستان  •
 )83فروردين (
اسفند (ارها و راهك ها چالش:ميزگرد مديريت پسماندهاي مراكز بهداشتي درماني كشور  •

1384(  
برگزاري سمپوزيوم چالشهاي زيست محيطي در سواحل درياي خزر و گارگاه تدوين  •

 1385 )شهريور(زمينه هاي گردهمايي مشترك با وزارت علوم آلمان  به زبان انگليسي 
 )1385ارديبهشت ( هاي پيش رو برنامه هاي كنترل و چالش :ميزگرد آلودگي هواي تهران •
آبان ( اري دومين كنفرانس بين المللي سالمت، ايمني و محيط زيست همكاري با برگز •

1388( 
 )89 دي ماه 29(اولين جلسه هم انديشي كاهش معضالت آلودگي هواي شهري  •
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  هيئت مديره
از .  نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند2 نفر است كه 7اعضاي هيات مديره مركب از 

 نفر از بين دارندگان مدرك كارشناسي عضو پيوسته به 2داكثر  نفر عضو هيات مديره انجمن ح7
 نفر باقيمانده بايد از دارندگان مدرك كارشناسي 5عضويت هيات مديره پذيرفته خواهند شد و 

اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي  .ارشد و يا باالتر عضو پيوسته انجمن انتخاب مي شوند
ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب  سال يكبار با راي مخفي از 2عادي هر 

  .مجدد آنان بالمانع است عضويت در هيات مديره افتخاري است
 و با حضور دوسوم اعضاء  جلسات هيات مديره حداقل هريك ماه يكبار تشكيل مي شود:تبصره 

  .يابد و تصميمات با اكثريت آراء خواهد بود رسميت مي


