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 جشنواره علمی بهداشت محیط ایرانو ششمین مین پنجاسامی هیئت داوران 

 
 عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -ي دکتر اکبر اسالم 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -دکتر انوشيروان محسني 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -دکتر احمدرضا يزدانبخش 

 عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز  - جعفرزاده …دکتر نعمت ا 

 عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي ايران -ي جعفري دکتر احمد جنيد 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران -دکتر احمد عامري 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي ايران -دکتر مهدي فرزادکيا 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران -دکتر عليرضا مصداقي نيا 

  پزشكي تهرانعضو محترم دانشگاه علوم  -دکتر سيمين ناصري 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران -دکتر کاظم ندافي 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران -دکتر مسعود يونسيان 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي ايران  -دکتر روشنك رضايي کالنتري 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران -دکتر رامين نبي زاده 

 عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران -اييان دکتر کاميار يغم 

   عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تبريز -دکتر رضا دهقان زاده 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تبريز -دکتر محمد مسافري 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي کرمان -دکتر محمد ملكوتيان 

 پزشكي مازندران عضو محترم دانشگاه علوم -يوسفي ... دکتر ذبيح ا 

  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -دکتر محمدحسن احرام پوش 

 عضو محترم مرکز سالمت و محيط کار -مهندس سيدرضا غالمي 
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  عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي ايران -دکتر ميترا غالمي 

 عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران -دکتر اميرحسين محوي 

 عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران -ادي دهقانيدکتر محمده 

 عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -دکتر مهناز نيك ايين 

 عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -دکتر مهدي مختاري 

 عضو محترم دانشگاه علوم پزشكي بوشهر -ناردکتر سينا دوبراد 
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 رییس جشنوارهپیام 
 ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 
 نيمشش ران،يا طيبهداشت مح يانجمن علم سيسالگرد تاس نيدهمچهارخداوند متعال را سپاسگزارم که در 

خانواده بزرگ  يو همدل يرا با همكار و تقدير از برگزيدگان جشنواره پنجم طيبهداشت مح يجشنواره مل
 هيرا ارا يمتعدد يو پژوهش يعلم يها تيها انجمن فعال سال نيدر طول ا. ميکن يکشور برگزار م طيبهداشت مح
که در  يسيبه زبان انگل طيبهداشت مح يعلوم و مهندس يتخصص هيها انتشار نشر آن نيکه بارزتر تنموده اس

به زبان  طيسالمت و مح يپژوهش يانتشار مجله علم. شده است هينما Scopusو  ISIچون  يمراجع معتبر
برگزار  يبا شكوه در سطح مل شيانزده هماشانجمن تاکنون . ال استس ه هشتميندر آستانه ورود ب زين يفارس

 .نموده است
بر اساس فصل دوم اساسنامه انجمن ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد    

بنابراين با . انجمن ذکر شده است يقانون فياز اهداف و شرح وظا يو آموزش يپژوهش ،يعلم يها فعاليت
 يها تيدر برنامه فعال رانيا طيبهداشت مح يساالنه جشنواره علم ي، برگزار8811ويب هيات مديره در سال تص

در  طيبهداشت مح يها نيبرتر يجشنواره شامل انتخاب و معرف نيا ياصل يمحورها. انجمن قرار گرفت
با وجود . باشد يپژوهشگر جوان م برجسته و يياجرا تينامه، ابداع و اختراع، فعال انيمقاله، کتاب، پا يها نهيزم
پژوهشگران، مخترعان،  ،يعلم ئتيه يبودن، جشنواره علمي بهداشت محيط مورد استقبال اعضا وپان

 اتيتوسط ه قيدق يها يپس از بررس. قرار گرفت طيبهداشت مح نهيو کارشناسان فعال در زم انيدانشجو
 و چهارمين نين و سوميدوم ن،يدر مراسم اول نيبنابرا. دشدن يجشنواره انتخاب و معرف نيا يها نيداوران، برتر

نفر از  44برگزار گرديد، در مجموع به  8818و  8811، 8811،  8811 يجشنواره که اسفند ماه سال ها
 .برگزيدگان بخش هاي مختلف جوايز و لوح ياد بود اهدا گرديد

داوران و  اتيانجام شده توسط ه قيدق يها يقبل با بررس يهمچون سال ها رانيا طيبهداشت مح يجشنواره علم
 طياقدام انجمن در ارتقاء سطح بهداشت مح نياست ا ديام. گردد يجشنواره برگزار م نيا يها نيبرتر يمعرف

از همه همكاران ارجمند استدعا دارد با . کشور موثر واقع شود و سال به سال بر شكوه و عظمت آن افزوده شود
 .  نديفرما ياري يبعد يهر چه بهتر جشنواره ها يسازنده خود ما را در برگزار شنهاداتيارائه نظرات و پ

 
 دکتر علیرضا مصداقی نیا                                                                     

 محیط ایران رییس انجمن علمی بهداشت                                                                    
 و رییس جشنواره                                                                    
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  جشنواره داوران رییس هیئتپیام 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

در قرن حاضر از آنجا که بهبود کيفيت زندگي افراد در هر جامعه بيش از گذشته به شررايط محيطري و بهداشرتي    
هراي   ريزي در جهت توسعه دانش و فناوري در زمينره  شده است، انجام تحقيقات بنيادي کاربردي و برنامه وابسته

، مراکرز تحقيقراتي و    هرا  در اين مسير نقش دانشگاه. باشد هاي اساسي مطرح مي مرتبط، به عنوان يكي از ضرورت
توانرد در   و پژوهشري مروثر آنهرا مري    هراي علمري    اي که حاصل فعاليرت  ، به گونه ها کامال روشن است پژوهشكده

 .هاي ملي در مسير بهبود بهداشت محيط زيست مورد استفاده قرار گيرد ريزي برنامه
هان به گام برداشتن در مسرير صرحيح    به منظور تشويق دانش پژو 8811انجمن علمي بهداشت محيط ايران از سال 

جشرنواره علمري    "جامعره، اقردام بره برگرزاري سراليانه       توليد علم و با تاکيد بر نوآوري و رعايت نيازهاي بنيادي
زمران برگرزاري ايرن      در سال گذشرته بنرا بره تصرميم هيرات مرديره انجمرن،       . نموده است "بهداشت محيط ايران 

 8818تغييرر نمرود و لرذا در سرال     ( مهرمراه  4) سپتامبر 62اسفند ماه به روز جهاني بهداشت محيط  88جشنواره از 
 .م و ششم به صورت همزمان دراين تاريخ برگزار مي شودجشنواره هاي پنج

هرا و مراکرز تحقيقراتي و     در سال جاري نيز هيات داوران جشنواره متشكل از فرهيختگران ايرن رشرته از دانشرگاه    
بخش اجرايي بهداشت محيط، آثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره را در محورهاي مقاله، کتراب، ابرداع و اخترراع،    

هاي اجرايي و پژوهشگران جوان مورد ارزيرابي دقيرق قررار دادنرد کره از برتررين آنهرا در روز         ، فعاليتپايان نامه
 .برگزاري جشنواره تقدير به عمل مي آيد

انرد و نيرز    اينجانب ضمن سپاسگزاري از پژوهشگراني که نتايج فعاليت هراي خرود را بره جشرنواره ارسرال نمروده      
انرد، آرزو   و کليه همكاراني که اجراي جشنواره را مرورد حمايرت قررار داده   قدرداني از دقت نظر داوران محترم 

کنم که در سال هاي آتي ارزيابي تاثير برگرزاري ايرن جشرنواره درگسرترش علرم و تحقيرق مشبرت باشرد، بره           مي
 .اي که همه اعضاي جامعه بهداشت محيط در برگزاري آن به سهم خود نقش آفريني نمايند گونه
 

 اصريسیمین ن دکتر
 نائب رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 و رئیس هیات داوران جشنواره
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 یمحسن باقر دیشه زندگی نامه

 
 نيقيرب الشهدا و الصد بسم

 
  :يمعظم رهبر مقام

بره   اوردير بدسرت ب  نرده يهر چه امروز کشرور مرا دارد و هرر چره در آ    "
و خراطره   ادير است و زنرده نگره داشرتن     ديجوانان شه نيبرکت خون ا

  ". ستيشهدا کمتر از شهادت ن
 يشرهدا بررا   امير و کرالم و پ  امير ق مياسرت کره بردان    نير ا يشهدا برا ادي

و  يخرررط امرررام و رهبرررر دنيو ترررداوم بخشررر تيرررخرررط وال تيرررتقو
شرهادت قلبري   . منرت بره مرردم بروده اسرت      يب  و خدمت ييافزا رتيبص

را زنرده  دواند و آن  هاي سپاه حق مي است که خون حيات را در شريان
 .دارد نگه مي

بره جهران گشرود و     دهير د يو مرذهب  نيمترد  يدر شهر زاهدان و در خرانواده ا  8822در سال  يمحسن باقر ديشه 
در زاهردان بره    يرا در رشرته علروم تجربر    رستانيرا در زادگاهش و سپس مقطع دب يو راهنمائ يابتدائ التيتحص
و  رانيمرد  قيمواقع مورد تشو شتريب ررفت و د ينه به شمار مشاگرد نمو ليدر تمام دوران تحص يو. ديرسان انيپا
اسرتوار،   يقردم و جروان   شيعام المنفعره پر   يعلم و دانش سخت کوش و در کارها يريخود بود، در فراگ رانيدب

شرد ترا همرواره بردون      ياو  موجرب مر   مران يتقروا و ا . رفرت  يشجاع و با اراده و مصمم در تمام کارها به شمار م
 .کند يدگحرص و آز زن

 يشرد و پرس از اتمرام مقطرع کراردان      رفتره يپذ طيو شرکت در کنكور، در رشته بهداشت محر  پلميپس از اخذ د 
گروهر   يدرمران  يمرکرز بهداشرت   يعنر يمنطقره   نيدر محروم ترر  يو. ديزاهدان گرد يجذب دانشگاه علوم پزشك

 نيتر در سخت داريب ينقت و وجداکوه، شبكه بهداشت و درمان شهرستان خاش کار خود را آغاز کرد و با صدا
منطقره حفر     يدهاير و تهد يبروم  يهرا  يماريمنطقه به هم نوعان خود خدمت نمود تا مردم را از ب يکار طيشرا
 .دينما
 ونرد يپ نير گرفتره و ازدوا  نمرود و حاصرل ا    شيرا در پر  امبرير سنت پ 8811 ريت81 خيدر تار يمحسن باقر ديشه 

 . نمود تا ادامه دهنده راهش باشد يفرزندش تالش م تيترب يبراماهه است و  2 يپسر گانهيمبارک 
به دسرت آوردن   يبود و عمر پربرکت خود را برا يدر محل کارخود خالق و متفكر در جمع همكاران ادار يو

 نير سررانجام ا . صررف نمرود   رانيا ياسالم يو خدمت به جامعه و کشور مقدس جمهور تيدانش و کسب موفق
اسرارت توسرط اشررار     كسرال يو پرس از   ريو بلوچسرتان اسر   سرتان يس يدر نوار مرز 8816ال بزرگوار در س ديشه

 .به خاک سپرده شد 88/2/18 خيکشف و در تار يدر نوار مرز يو كريو پ ديبدصفت، شه
 .و راهش پر رهرو باد يگرام ادشي
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 درباره جشنواره علمی بهداشت محیط ایران
 

  مقدمه 
کشور و تجليرل از مقرام و منزلرت اعضراي هيرمت علمري، پژوهشرگران،         طيشت محبه منظور ارتقاء سطح بهدا   

 اير داخرل و   ميمقر  طيمررتبط برا بهداشرت محر     يهرا  نهيو زم طيکارشناسان و دانشجويان بهداشت مح ن،يمتخصص
بهداشرت   يمراه، روز ملر   فنداس ازدهميساله همزمان با  همه رانيا طيبهداشت مح يخار  از کشور، جشنواره علم

سرپتامبر همزمران برا روز جهراني      62که از امسال  دش برگزار مي رانيا طيبهداشت مح يتوسط انجمن علم طيمح
 . برگزار  مي شود( مهرماه 4) بهداشت محيط 

 
 اهداف 
 هيررات علمرري، دانشررجويان و کارشناسرران در زمينرره انجررام فعاليررت هرراي   يمحققررين، اعضررا تشررويق

 ييپژوهشي، آموزشي و اجرا
 پژوهشگران و کارشناسان  ان،يهيمت علمي، دانشجو ياعضا نيب دياطالعات جددانش و  تبادل 
 تاليف و ترجمه کتب   دانشجويان در زمينه هيات علمي و يو ترغيب اعضا تشويق 
 طيو معرفي افراد مستعد در عرصه بهداشت مح شناسايي 
 کشور ياستعدادها و خالقيت ها در جهت رفع نياز هاي واقع هدايت 
 :يها نهيدر زم طيبهداشت مح يها نيبرتر يانتخاب و معرف جشنواره، يلاص يمحورها
 مقاله  
 کتاب  
 نامه  انيپا 
 و اختراع  ابداع 

 جوان  پژوهشگر 
 يطيبهداشت مح يياجرا تيفعال 

 
 جشنواره ارکان 
 هيئت داوران 
 جشنواره انيحام يعال يشورا 
 (مسئول دبيرخانه جشنواره)جشنواره  ريدب 
 کميته اجرايي 

 
  داورانهیئت 

براالترين نهراد علمري و     ئرت يه نير ا. باشرد  يمر  يو حقوق يقينفر افراد حق 66 هيئت داوران جشنواره مرکب از   
جشرنواره و انتخراب مروارد برترر      رخانره يتخصصي جشنواره است و وظيفه آن بررسي مدارک ارسال شرده بره دب  

 .باشد مي
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کرل   ريانجمن، مرد  ريدب ران،يا طيبهداشت مح يلمانجمن ع رهيمد ئتيه سييداوران مرکب از ر ئتيه ياعضا   
انجمرن   رهيمرد  ئرت يه يسه نفرر از اعضرا   ،يو کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك طيمرکز سالمت مح

 سيري ر يبرا معرفر   طيبهداشت محر  يبرد تخصص يدو نفر از اعضا ره،يمد ئتيبه انتخاب ه طيبهداشت مح يعلم
 . باشد يم رهيمد ئتيبه انتخاب ه کشور طيبهداشت مح يعلم ئتيه يبرد و هفده نفر از اعضا

 ئرت يه يو انتخراب اعضرا   يجلسره مجمرع عمروم    يداوران هر دو سال و پس از برگزار ئتيه ياعضا بيترک    
انجمن بره مردت دو    سييره و با حكم ريمد ئتيآنان به انتخاب ه نياز ب زيجشنواره ن ريدب. گردد يم يمعرف رهيمد

و تصرميمات برا راي نصرف     افتره ي تيبا حضرور دو سروم اعضراء رسرم     ئتيه نيجلسات ا. شود يسال منصوب م
جشنواره به منظور همراهنگي و حسرن اجرراي امرور جشرنواره کميتره        ريدب. شود بعالوه يك حاضرين مصوب مي

 .  را تشكيل مي دهد يياجرا
 سرت، يز طيسازمان محر  ندهينماو کار،  طيکل مرکز سالمت مح ريجشنواره مرکب از مد انيحام يعال يشورا   
 يانجمرن علمر   سيري تهران، ر يشهردار ندهيوزارت کشور، نما ندهيآب و فاضالب، نما يشرکت مهندس ندهينما

و  يجهرت همراهنگ   شرورا  نير جلسرات ا . باشرند يجشرنواره مر   رير و دب يانجمرن علمر   رير دب ران،يا طيبهداشت مح
 .شوديجشنواره برگزار م ريدب يريگيو پ يزيجشنواره با برنامه ر ياجرا يالزم برا يهايبانيپشت
   

 اجرا روش 
از  نيقررار گرفتره و همچنر    رانير ا طيبهداشت محر  يانجمن علم تيدر مهر ماه هر سال فراخوان جشنواره در سا   
 نير بره دنبرال ا  . شرود يجشرنواره اعرالم مر    يفراخروان محورهرا   يارتباط جمع ليمرتبط و وسا يسازمان ها قيطر

 نره يکارشناسران فعرال در زم   و انيپژوهشرگران، مخترعران، دانشرجو    ،يعلمر  ئرت يه ياعضا هيکل يفراخوان عموم
مردارک و مسرتندات الزم    زير نسخه از آثار خود و ن كيفرم مربوطه به همراه  ليتوانند با تكم يم طيبهداشت مح

 يدفترر انجمرن علمر    يو سازمان ها و ارسال آن به آدرس پسرت  يعلم يهاتوسط نهاد يبا معرف ايبه طور مستقل و 
صرندوق   -طبقره چهرارم   81نصررت پرالک    ابران يخ ،يکارگر شرمال  ابانيخ: واقع در تهران رانيا طيبهداشت مح

 ياسرام  ن،يداوطلب نيماه از ب يد انيداوران تا پا ئتيه. نديماه شرکت نما يد انيحداکشر تا پا 84818-911 يپست
 تواننرد  يمر  انيمتقاضر . دير حضور در جشنواره دعوت بره عمرل آ   يکند تا از آن ها برا يرا اعالم م دهيافراد برگز
برا پسرت    اير مراجعره و   www.iaeh.ir يكيالكترون يبه نشان شتريفرم ثبت نام و کسب اطالعات ب افتيجهت در
 . نديتماس برقرار نما iaehiran@gmail.com كياالكترون

 

 مقررات 
 .رفتيهد پذجشنواره انجام خوا ريگزارشات و مكاتبات توسط دب هيکل
 .گردد ياهداء م زين ييايجشنواره هدا سيعالوه بر تند دهيمنظور نكوداشت افراد برگز به

 .از موارد داوطلب شوند كي چيتوانند در دوره مربوطه در ه يشوند، نم يکه به عنوان داور انتخاب م يافراد
 .واره شوندجشن نيتوانند داوطلب شرکت در ا يجشنواره به مدت سه دوره نم دگانيبرگز
 .باشند يجشنواره م نيشرکت در ا مجاز به يداخل يجشنواره ها ريدر سا دهيبرگز موارد
 رهيمرد  ئرت يه بيبره تصرو   نيمختلف جشنواره پس از تردو  يها و نحوه محاسبه امتياز در بخش ينامه داور نييآ
  .رسد يم
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 مین جشنواره علمی بهداشت محیط ایرانپنجفهرست برگزیدگان 
 

 :هبخش مقال -8

  رضا احمدخانيهارضا احمدخانيها:شایسته تقدیر و تندیس  

Magnetic solid-phase extraction based on magnetic multi-walled carbon 
nanotubes for the determination of phthalate monoesters in urine samples 
  

Journal of Chromatography A

 

  تقدیر بخش داورانشایستگان: 

  قربان عسگریقربان عسگری        

    
The investigation of kinetic and isotherm of fluoride adsorption onto functionalize 
pumice stone 
  

   Journal of Hazardous Material 

   عباس رضائي عباس رضائي  

    
Surface modification of bone char for removal of formaldehyde from air 

Applied Surface Science

 :بخش پایان نامه دکتري -2

 عبدالمجيد فداييعبدالمجيد فدايي  شایسته تقدیر بخش داوران 
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( US/UV/H2O2/ZNO)رسي كارايي فن آوري نانو سونو فتوكاتاليست بر  

  جهت حذف سموم اركانوفسفره ديازينون و ماالتيون از آب

 :بخش پایان نامه ارشد -3

 بي بي فاطمه نبویبي بي فاطمه نبوی :نفر سوم

موجيود در  ( PCBS)بيولوژيكي بيي فنييه يياي  نير ك يره      بررسي تجزيه 

غن توسط دو راكتور سري بي يوازي و يوازي بيوفي م پر و خالي شونره بطور متواليرو

 بهنام حاتميبهنام حاتمي:شایسته تقدیر بخش داوران 

پرورش ميكرو ج بك نانوك روپسيس اوكوالتا در فتوبيوركتور ستون حبابيرار   

يوديزل از آن در حضور كاتاليزور انزيميو تولير ب

 :بخش پژوهشگر جوان -4

 علي نقي زادهعلي نقي زادهنفر اول

 

  تقدیر بخش داوران شایستگان::  

  منصور ضرابي منصور ضرابي   --

  فتح اله غالمي بروجنيفتح اله غالمي بروجني  --

 

 :بخش فعالیت برتر اجرایی -5

 

 مشترکا نفر دوم: 

  ن فتحي مقدمن فتحي مقدممحسمحس  --

حسن ابدیحسن ابدیمحمدمحمد -

 



شت محیط اریان ششمي   3131    ماه مهر   5  –ن جشنواره علمی بهدا

 14 

 نفر سوم مشترکا : 

  يار احمدی يار احمدی   مريممريم  --

  بهروز بيگلوبهروز بيگلو  --

 :بخش ابداع و اختراع -6

 : بخش تالیف کتاب -7

. 

 

 رضا سهيل آرزومندرضا سهيل آرزومندحميدحميد :ر بخش داوران شایسته تقدی 

يوا، آب و ) راينماي نمونه برداري و سنجش آالينره ياي محيط زيست :عنوان كتاب

 (فاضالب
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 هیئت داوران و تندیس تقدیر –مقاله 
 

 ارضا احمدخانيه :نام و نام خانوادگی
 دکتري تخصصي شيمي دارويي :آخرین مدرك تحصیلی

 پزشكي تهران دانشگاه علوم :محل تحصیل
 استاديار :رتبه علمی

 8841 -تهران : محل و سال تولد

 81: هاي اطالعاتی معتبر تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک

h-index  :8 

 
 :عنوان مقاله برگزیده

Magnetic solid-phase extraction based on magnetic multi-walled carbon nanotubes for 
the determination of phthalate monoesters in urine samples 
 

   Journal of Chromatography A. 1286 (2013) 22-28 :نشاني مقاله

 
 :چكیده

In this study, magnetic carbon nanotubes (MCNTs) were prepared by assembling 
magnetic nanoparticles onto the acid-treated multiwall carbon nanotubes (MWCNTs). 
Due to their excellent adsorption capability, the MCNTs were used as adsorbent of 
magnetic solid-phase extraction (MSPE) to extract phthalate monoesters (PMEs), the 
main biomarkers of phthalate exposure, from human urine. By coupling MSPE with 
gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS), a reliable, sensitive and cost-
effective method for the simultaneous determination of five main PMEs including 
monomethyl phthalate (MMP), monoethyl phthalate (MEP), mono n-butyl phthalate 
(MBP), mono-(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP) and monobenzyl phthalate (MBzP) 
was developed. The factors that could influence the extraction, including the amount 
of magnetic nanoparticles, pH of sample solution, extraction and desorption time, the 
amount of salt addition, the type and volume of desorption solvent were investigated 
in detail. Under optimized conditions, the LODs and LOQs achieved were in the 
range of 0.025–0.050 and 0.125–0.250 ng mL−1 respectively. And calibration curves 
were linear (r2 ≥ 0.992) over the concentration ranges from 0.250 to 250 ng mL−1. In 
addition, a satisfying reproducibility was achieved by evaluating the intra- and inter-
day precisions with relative standard deviations (RSDs) less than 11.2% and 11.4%, 
respectively. The recoveries of the five PMEs ranged from 92.6% to 98.8% with the 
RSDs less than 10.7%. Finally, the established MSPE-GC–MS method was 
successfully applied to determine PMEs in human urine samples. MMP, MEP, MBP 
and MEHP were detected in most of the samples with the median concentration of 
8.46, 9.26, 13.60, and 5.95 ng mL−1 respectively. MBzP was detected in 58.3% of the 
samples with the median concentration of 3.05 ng mL−1. Taken together, the MSPE-
GC–MS method developed in current study provides a new option for the 
determination of PMEs in human urine. 
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 هیئت داورانتقدیر  –مقاله 
 

  قربان عسگري :نام و نام خانوادگی
 دکتري تخصصي بهداشت محيط :آخرین مدرك تحصیلی

 تربيت مدرسدانشگاه علوم پزشكي  :محل تحصیل
 استاديار :رتبه علمی

 8888 - کر : محل و سال تولد

 21: هاي اطالعاتی معتبر تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک

h-index  :4 

 

 :عنوان مقاله برگزیده
The investigation of kinetic and isotherm of fluoride adsorption onto functionalize 
pumice stone 

 
   .Journal of Hazardous Materials;217-218(2012):123-32      :نشاني مقاله

 
 : هچكید

In this research work, pumice that is functionalized by the cationic surfactant, 
hexadecyltrimethyl ammonium (HDTMA), is used as an adsorbent for the removal of 
fluoride from drinking water. This work was carried out in two parts. The effects of 
HDTMA loading, pH (3-10), reaction time (5-60 min) and the adsorbent dosage 
(0.15-2.5 g L(-1)) were investigated on the removal of fluoride as a target 
contaminate from water through the design of different experimental sets in the first 
part. The results from this first part revealed that surfactant-modified pumice (SMP) 
exhibited the best performance at dose 0.5 g L(-1), pH 6, and it adsorbs over 96% of 
fluoride from a solution containing 10 mg L(-1) fluoride after 30 min of mixing time. 
The four linear forms of the Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-
Radushkevich isotherms model were applied to determine the best fit of equilibrium 
expressions. Apart from the regression coefficient (R(2)), four error functions were 
used to validate the isotherm and kinetics data. The experimental adsorption isotherm 
complies with Langmuir equation model type 1. The maximum amount of adsorption 
(Q(max)) was 41 mg g(-1). The kinetic studies indicated that the adsorption of 
fluoride best fitted with the pseudo-second-order kinetic type 1. Thermodynamic 
parameters evaluation of fluoride adsorption on SMP showed that the adsorption 
process under the selected conditions was spontaneous and endothermic. The 
suitability of SMP in defluoridation at field condition was investigated with natural 
groundwater samples collected from a nearby fluoride endemic area in the second 
part of this study. Based on this study's results, SMP was shown to be an affordable 
and a promising option for the removal of fluoride in drinking water. 
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 تقدیر هیئت داوران –مقاله 
 

 ضائيعباس ر :نام و نام خانوادگی
  يطدکتري تخصصي بهداشت مح :آخرین مدرك تحصیلی

 تربيت مدرسدانشگاه علوم پزشكي  :محل تحصیل
 يارانشد :رتبه علمی

 8841 -تهران : محل و سال تولد

 811: هاي اطالعاتی معتبر تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک

h-index  :7 

 

 :عنوان مقاله برگزیده
Surface modification of bone char for removal of formaldehyde from air 
 

   .Applied Surface Science;286(2013):235-239      :نشاني مقاله
 

 :هچكید
The aim of this study was to evaluate the adsorption performance of bone char (BC) 
modified with acetic acid for formaldehyde removal from polluted air. The porous 
structure, surface characteristics and functional groups involved in formaldehyde 
adsorption were determined using the Brunauer–Emmett–Teller (BET) method, 
scanning electron microscope (SEM) equipped with energy dispersive X-ray (EDX) 
and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), respectively. It was found that 
the modified BC has a higher specific surface area than the original BC. The 
maximum surface area of the modified BC was 118.58 m2/g. The FTIR spectrum of 
modified BC indicated that the hydroxyl and carboxyl groups on the BC surface 
played a significant role in the adsorption of formaldehyde by modified BC. The 
breakthrough, equilibrium time and adsorption capacity of modified BC were greater 
than the original BC. Moreover, the results showed that at initial concentrations of 20, 
50, 100 and 200 mg/L, the equilibrium times for BC and modified BC were 85, 75, 
65 and 45 min and 95, 85, 70 and 50 min, respectively. It seems that the 
formaldehyde adsorption capacity of modified BC depends on both physical and 
chemical properties. These results showed that modified BC can be used as an 
efficient adsorbent for formaldehyde removal. 

 
  



شت محیط اریان ششمي   3131    ماه مهر   5  –ن جشنواره علمی بهدا

 18 

 تقدیر هیئت داوران -پایان نامه دکتری 
 

  عبدالمجيد فدايي :نام و نام خانوادگی
 طيبهداشت مح ي تخصصيدکتر :آخرین مدرك تحصیلی

 دانشگاه علوم پزشكي تهران :تحصیلمحل 
 استاديار :رتبه علمی

  8841- فارسان: محل و سال تولد
 88: معتبرهاي اطالعاتی  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک

 
نانو سونو فتوكاتاليست  بررسي كارايي فن آوري :عنوان پایان نامه برگزیده

(US/UV/H2O2/ZNO )جهت حذف سموم اركانوفسفره ديازينون و ماالتيون از آب 
 

 :چكیده
رود  ر دنيا از جمله ايران به شمار ميترين سموم دفع آفات د سموم ارگانوفسفره از جمله ماالتيون و ديازينون از رايج

با . راهيابي آنها به آب و خاک و محيط زيست شده استو مصرف بي رويه آنها در بسياري از نقاط جهان موجب 

توجه به مصرف گسترده سموم در مزارع کشاورزي و باغات در سطح کشور و مشكالت زيست محيطي و بحران 

هاي متداول تصفيه آب در کاهش باقيمانده اين سموم استفاده از  آب از نظر کمي و کيفي و ناکارآمدي سيستم

 .جايگزين کاراتر از جمله اکسيداسيون پيشرفته يك ضرورت استفرآيند هاي تصفيه اي 

در آب و  UV/US/H2O2/ZnOهدف از اين بررسي تجزيه آفت کش هاي ماالتيون و ديازينون با فرآيند 

، مدت زمان تماس، بارگذاري کاتاليست، عوامل pHغلظت اوليه آفت کش، : تعيين عوامل مؤثر بر تجزيه از جمله 

. ش مقدار کاتالسيت باقيمانده در آب تصفيه شده، و تعيين شرايط بهينه فرآيند پرداخته شده استمداخله گر، پاي

پايين است و  (US)نتايج اين تحقيق نشان داد که کارآيي حذف آفت کش ديازينون و ماالتيون با فرآيند سونوليز 

به طور موفقيت آميزي  UV/US/H2O2/ZnOيا  UV/USدر صورت استفاده از فرآيند ها به صورت تلفيقي با 

به تنهايي در حذف هر دو آفت کش بيشتر از  UVهمچنين کارآيي فرآيند فتوليز  .نمايد ها را حذف مي کش آفت

به تنهايي است، زيرا عالوه بر توليد راديكال هيدروکسيل اثر مستقيم انرژي فرابنفش در  USفرآيند سونوليز 

 .کش موثر است هاي آفت شكست مولكول
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 رتبه سوم -پایان نامه ارشد 
 

 بي بي فاطمه نبوي :نام و نام خانوادگی

  طيبهداشت مح ارشد مهندسي :آخرین مدرك تحصیلی
 اصفهاندانشگاه علوم پزشكي  :تحصیلمحل 

 - :رتبه علمی
 8881-کاشمر: محل و سال تولد

 2: عتبرمهاي اطالعاتی  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک
 

غرن  وموجرود در ر ( PCBS)بررسي تجزيه بيولوژيكي بي فنيل هاي چنرد کلرره   :هعنوان پایان نامه برگزید
 توسط دو راکتور سري بي هوازي و هوازي بيوفيلم پر و خالي شونده بطور متوالي

 
 :چكیده

 قيحلقه  بنزن بوده و از طر هستند که شامل دو يمصنوع كيآرومات باتياز ترک ي، گروه(PCBs)چند کلره  يها ليفن يب
. اند مورد استفاره قرار گرفته يعيبه طور وس يو حرارت ييايميش يداريپا ليبه دل PCBs. شوند يم ديتول ليفن يب ميمستق يکلرزن
 تدوس يو چون چرب مانند، يم يباق ياديز يسالها يدر خاک و آب برا باشند، يم هيمقاوم به تجز اريبس PCBs كهياز آنجائ
 يو سالمت واناتيح يبر رو يمختلف ياز راهها باتيترک نيا .شوند يم ييغذا رهيو وارد زنج افتهيند، در سلولها تجمع هست

 .باشد يم يضرور ازين كيجهت حذف آنها  هيتصف يروشها طيحقبل از ورود به م نيبنابرا. گذارند يانسانها اثر م
با ( ASBBR) يهوازيشونده ب يپر و خال يلميوفيراکتور ب كيتشكل از م يهواز-يهوازيب يكيولوژيب ستميمطالعه از س نيا در

بود که در آن از  تريل 84با حجم کل ( SBBR) يشونده هواز يپر و خال يلميوفيراکتور ب كيمتصل به  تريل 9حجم کل 
منظور استفاده از به  شيآرا نيبا هم گريراکتور د يسر كيالزم به ذکر است که . استفاده شد PCBsاستون بعنوان حالل 

شامل روغن  كيبا فاضالب سنتت يهوازيب يراکتورها. بكار برده شد زيراکتورها ن نيبعنوان حالل به موازات ا كيداستياس
به  ها كروالمنتيم نيو همچن لبه عنوان حال كياست ديو استون و اس يبه عنوان سوبستره اصل PCBsترانسفورماتور آلوده به 

ساعته  1و  86، 64 يها كليدر س يكيولوژيب يراکتورها يبرا كيسنتت فاضالب .شدند يم هيتغذ كليسدر هر  تريل كي زانيم
 شيماه با افزا 84به مدت حدود  ستميس. شد يروز بكار برده م(  9/8و  HRT)  8 ،8/6يكيدروليماند ه يها مطابق با زمان

 gCOD/L.dاستون و  اللح يراکتور حاو يبرا gCOD/L.d 6/86تا  gCOD/L.d 1/1از يآل يمرحله به مرحله بارگذار

مختلف درصد حذف  يها يدر بارگذار. شد يراهبر كيداستيحالل اس يراکتور حاو يبرا gCOD/L.d 4/68تا 4/8 
COD  وPCBs قرار گرفت يمورد بررس. 
 gCOD/L.d  68/8تا gCOD/L.d 1/1 يآل يبارگذار زانيدرصد با م 1/11تا  11در حدود  CODحذف  يکل راندمان

 gCOD/L.dتا gCOD/L.d 4/8 يآل يبارگذار زانيدرصد با م 9/11تا  8/11استون و  يهواز-يهواز يب يدر راکتورها

 هيتجز يزيآم تيبطور موفق يمتوال يهواز-يهواز يب SBBRدر . بود كيداستياس يهواز-يهواز يب يدر راکتورها 1/9
 gCOD/L.dو gCOD/L.d 8/68)باال  OLRدرصد در  1/11از  شيب زانيکلر باال به م يدارا يها ليفن يب يكيولوژيب

غالب  يها يبعنوان باکتر زين تايو متانوسا ژنز يپاراکوکوس، هالوموناس، آلكال لوس،يباس يها گونه. بدست آمد( 2/88
 .شدند ييشناسا يهوازيو ب يهواز طيدر شرا PCBs کننده هيتجز
 يبرا يمناسب يتكنولوژ ست،يز طيمقرون به صرفه و دوستدار مح يبعنوان روش يكيولوژيب ستميس نيمطالعه ثابت کرد که ا نيا

حذف  يدرصد برا 1/11و  CODحذف  يدرصد برا 1/11 يبا راندمان باال PCBsروغن ترانسفورماتور آلوده به  هيتصف
PCBs باال  يبارگذار زانيدر مgCOD/L.d 8/68  باشد يم. 
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 داورانتقدیر هیئت  -پایان نامه ارشد    
 

 يبهنام حاتم :نام و نام خانوادگی

  طيبهداشت مح مهندسي کارشناسي ارشد :آخرین مدرك تحصیلی
 کرماندانشگاه علوم پزشكي  :تحصیلمحل 

 مربي :رتبه علمی
 8828-فيروزآباد فارس: محل و سال تولد

 2: معتبرهاي اطالعاتی  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک
 

پرورش ميكرو جلبك نانوکلروپسيس اوکوالتا در فتوبيورکتور ستون حبابدار و  :هعنوان پایان نامه برگزید
 توليد بيوديزل از آن در حضور کاتاليزور انزيمي

 
 :چكیده

 

 ريپذ ديتجد به منابع شتريباعث توجه ب يجهان شيگرما شيو افزا ييآب و هوا راتييهمراه با تغ يدر مورد بحران انرژ ينگران   
به خود جلب  ياديتوجه ز ستيز طيدوستدار مح يعنوان سوخت سبز و انرژ  به زليوديب يراستا انرژ نيدر ا. شده است  يانرژ

 ييسرعت رشد باال نكهيا ليبه دل ها كروجلبكيباشند م يمطرح م زليوديب ديکه جهت تول يمنابع متفاوت انيدر م. نموده است 
عوامل  يمطالعه ، بررس نيهدف از ا. قرار دارند تيدر اولو ندينما يم رهيخود ذخ يروغن در سلولهااز  ييداشته و حجم باال
و خشك  يرياوکوالتا ، برداشت ، آب گ سينانوکلروپس كروجلبكيم ديپيو تجمع ل توده ستيز ديرشد ، تولموثر در حداکشر 

به دست  باتيترک يفيو ک يکم نييتع نيو همچن زليوديه بب ديپيل ليتوده و تبد ستياز ز ديپياستخرا  ل توده، ستينمودن ز
 .باشد يآمده م

و  يپرور يجهت مقاصد آبز ياوکوالتا ، حداکشر بازده سينانوکلروپس كروجلبكينشان داد م نهيکشت به طيمح نييتع جينتا 
دارا  Walneکشت  طير محو رشد ثابت و د يتميدر فاز رشد لگار بيرا به ترت  زليوديب ديتول نيو همچن يمصارف انسان

درجه  68تا  61 يياوکوالتا در محدوده دما سينانوکلروپس كروجلبكيمربوط به اثر دما نشان داد با کشت م جينتا .باشد يم
رشد  زانياثر شدت نور نشان داد م جينتا. افتيدست  زليوديب ديحداکشرتول تايو نها ديپيل يتوان به حداکشر بازده يم گراديسانت

رشد  زاني، م ادياما در شدت نور ز ابدي يم شيبا شدت نور افزا ي، به صورت خط نيياوکوالتا در شدت نور پا سيوپسنانوکلر
 انيکشت ، م طيمح يمتفاوت شور يها نشان داد که تحت اثر غلظت جينتا نيهمچن. رديگ يقرار م ياشباع نور ريتحت تاث

نشان  تراتيمربوط به منابع مختلف ن جينتا. تا نسبت عكس برقرار است اوکوال سينانوکلروپس كروجلبكيم ديپيتوده  و ل ستيز
 نيهمچن.  دينما يم ديتول گرينسبت به دو منبع د يباالتر ديپيتوده و ل ستيبوده که ز تروژنيمنبع ن نيبهتر ميسد تراتين ادد
 نياوکوالتا فراهم گردد، ا سيسنانوکلروپ كروجلبكيمطلوب جهت کشت م طيشرا يکه تمام يدر صورت نستيا انگريب جينتا
 نيارائه شده در ا جياز نتا. باشد  يم زليوديبه ب ليخود بوده که قابل تبد يدر سلولها يفراوان ديپيقادر به تجمع ل كروجلبكيم

    .استفاده نمود  زليوديب ديجهت تول كروجلبكيمشابه م يگونه ها ريتوان در مطالعات مربوط به سا يمطالعه م
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  رتبه اول –پژوهشگر جوان
 

 علي نقي زاده :نام و نام خانوادگی
 طيبهداشت مح دکتراي تخصصي :آخرین مدرك تحصیلی

 انشگاه علوم پزشكي تهردان :تحصیلمحل 
 استاديار :رتبه علمی

 8821 - خراسان رضوي :محل و سال تولد
 

 :خالصه فعالیت هاي پژوهشی

 81: هاي اطالعاتي معتبر ايه شده در بانكتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نم -

  8: تعداد ترجمه          -: تدوينتعداد            :خلق کتاب -

- h-index   :6 

 مورد 81: هاي پژهشي انجام شده تعداد طرح -

 مورد88: داخلي و خارجيمجالت مقاله در  هيارا -

 مورد88:ي داخلي و خارجينارهايسم ها و مقاله در کنگره هيارا -

 مورد 8: خارجيمقاالت مجالت معتبر  يداور -

 مورد 6: داوري همايش ها و سمينارها -

 مورد 8: تدريس در کارگاه -

 مورد 8: شرکت در کارگاه -

 عضويت در مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت -

 عضويت در انجمن علمي بهداشت محيط ايران -

 عضويت در کانون استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران -

 8819ول کشوري کنكور دکتري تخصصي وزارت بهداشت و درمان سال رتبه ا -

 8819برنده جايزه کتاب سال دانشجويي سال  -

 8811برنده جايزه کتاب فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سال  -

 8816 در سال بيرجندپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي  -

 8816 در سال بيرجندعلوم پزشكي شكده بهداشت وهشگر برتر دانژپ -
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  تقدیر هیات داوران –پژوهشگر جوان

   منصور ضرابي :نام و نام خانوادگی
 طيبهداشت محکارشناسي ارشد مهندسي  :آخرین مدرك تحصیلی

 ناهمددانشگاه علوم پزشكي  :تحصیلمحل 
 مربي :رتبه علمی

 8826 - ميانه :محل و سال تولد
 

 :خالصه فعالیت هاي پژوهشی

 88: هاي اطالعاتي معتبر در مجالت علمي نمايه شده در بانكتعداد مقاالت چاپ شده  -

 8: تعداد ترجمه          -: تدوينتعداد                    :خلق کتاب -

- h-index   :8 

 مورد 88: هاي پژهشي انجام شده تعداد طرح -

 81: مجالت داخلي و خارجيمقاله در  هيارا -

 68:خارجي ي داخلي ونارهايسم ها و مقاله در کنگره هيارا -

 -: يليتحص يها نامه انيو مشاوره پا ييراهنما -

  1: خارجيمقاالت مجالت معتبر  يداور -

  -: داوري مقاالت معتبر داخلي -

 -: داوري همايش ها و سمينارها -

 مورد 1: تدريس در کارگاه -

 مورد 81: شرکت در کارگاه -

 عضو کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي همدان -

 پژوهشي کميته تحقيقات دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي البرزراي عضو شو -

دانشگاه علوم پزشكي البرز در ( وهشيژنفر اول دانشگاه در فعاليت هاي پ)وهشگر برتر ژپ -

 8816، 8818، 8811هاي  سال
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  تقدیر هیات داوران –پژوهشگر جوان
 

   فتح اله غالمي بروجني :نام و نام خانوادگی
 طيبهداشت مح دکتري تخصصي :یآخرین مدرك تحصیل

 ناتهردانشگاه علوم پزشكي  :تحصیلیمحل 
  استاديار  :رتبه علمی

 8881 -  چهارمحال و بختياري :محل و سال تولد
 

 :خالصه فعالیت هاي پژوهشی

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

 -: تعداد ترجمه          -: تدوينتعداد                    :خلق کتاب -

- h-index   :4 

 مورد 1: هاي پژهشي انجام شده تعداد طرح -

 88: مجالت داخلي و خارجيمقاله در  هيارا -

 68:ي داخلي و خارجينارهايسم ها و مقاله در کنگره هيارا -

 -: يليتحص يها نامه انيو مشاوره پا ييراهنما -

  -: جيخارمقاالت مجالت معتبر  يداور -

  -: داوري مقاالت معتبر داخلي -

 مورد 8: داوري همايش ها و سمينارها -

 مورد 6: تدريس در کارگاه -

 مورد 84: شرکت در کارگاه -

 محيط زيست شوراي اسالمي شهر اروميهعضو کميته  -

 عضو هيات علمي مرکز تحقيقات عوامل موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشكي اروميه -

هفتمين همايش تازه هاي علوم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد  مقاله برتر سخنراني در -

 بهشتي

 فرآيند برتر آموزشي در پنجمين جشنواره شهيد مطهري در حيطه آموزشي -

 16اروميه سال وهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي ژپ -
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 :رتبه دوم مشترکا -فعالیت اجرایی بهداشت محیطی

 دممحسن فتحي مق :نام و نام خانوادگی
 طيبهداشت محکارشناسي مهندسي  :آخرین مدرك تحصیلی

 انکاشدانشگاه علوم پزشكي معاونت بهداشتي  :محل کار
 8849 -آران و بيدگل :محل و سال تولد

 

 
 محمد حسن ابدي :نام و نام خانوادگی

 xطحيبهداشت ممهندسي ارشد کارشناسي  :آخرین مدرك تحصیلی

  انمازندرلوم پزشكي دانشگاه عمعاونت بهداشتي  :محل کار
 8844 -جويبار :محل و سال تولد

 
 

 
 :رتبه سوم مشترکا -فعالیت اجرایی بهداشت محیطی

 مريم يار احمدي  :نام و نام خانوادگی

  يطبهداشت محکارشناسي ارشد مهندسي  :آخرین مدرك تحصیلی
 مرکز سالمت و محيط کار وزارت بهداشت :محل کار

 8828 -خرم آباد :محل و سال تولد
 
 

 
 وبهروز بيگل :نام و نام خانوادگی

 طيبهداشت محکارشناسي مهندسي  :آخرین مدرك تحصیلی
 مرکز سالمت و محيط کار وزارت بهداشت :محل کار

 8881 -ميانه :محل و سال تولد
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 تقدیر هیئت داوران – تالیف کتاب
 

 حميد رضا سهيل آرزومند :نام و نام خانوادگی

 طيبهداشت مح ارشد مهندسيکارشناسي  :تحصیلیآخرین مدرك 
 تهراندانشگاه علوم پزشكي  :محل تحصیل

 - :رتبه علمی
 8822-تفرش: محل و سال تولد

 8: معتبرهاي اطالعاتی  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک
 

 : عنوان کتاب برگزیده
 (هوا، آب و فاضالب) حيط زيستراهنماي نمونه برداري و سنجش آالينده هاي م

 
 :چكیده

 
در  يهاي صنعت تيفعال شيتوسعه روز افزون جوامع شهري و افزا

از  يو مخاطرات ناش يطيمح ستيز يها يعصر حاضر، آلودگ
است و به موازات آن با  دهيهاي مختلف را موجب گرد ندهيانتشار آال

و  شاهد استقرار مقررات ستيز طيمح بياز تخر يريهدف جلوگ
مرور زمان در حال  هکه ب ميهست يمختلف يطيمح ستيضوابط ز

 .باشند يتر شدن م رانهيو سختگ دهيچيپ
مقررات و حف  سالمت  نيا ياجرا شيرو نظارت و پا نياز هم 

 يريو اندازه گ يرنمونه بردا يروش ها ازمنديخود ن عموم به نوبه
 .باشد يتخصص مم يرويآموزش ن نيو متناسب با هر پارامتر و همچن قيدق
در آب،  يستيز طيمح يسنجش پارامترها و ينحوه نمونه بردار ارائهکتاب  نيهدف از نگارش ا 

 .باشد يم يفاضالب و هوا به صورت کاربرد
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 مین جشنواره علمی بهداشت محیط ایرانششفهرست برگزیدگان 

 
 :بخش مقاله -1

 .نشد در بخش مقاله هيچ يك از آثار حائز رتبه يك و دو و سه 
 

  سيد غالمرضا موسویسيد غالمرضا موسوی:شایسته تقدیر و تندیس  

The investigation of the LED-activated FeFNS-TiO2 nanocatalyst for 
photocatalytic degradation and mineralization of organophosphate pesticides 
in water. 

 

Water Research 

 :ن نامه دکتريبخش پایا -2

  ییارارييعلي شهرعلي شهر  :شایسته تقدیر بخش داوران  

 

ن ن ييبررسي پارامترياي ميكروبي منابع آب شرب استان اصفهان به منظور تعيبررسي پارامترياي ميكروبي منابع آب شرب استان اصفهان به منظور تعي  

  شاخص مناسب ارزيابي دقيق و سريع منابع آب شربشاخص مناسب ارزيابي دقيق و سريع منابع آب شرب

 :بخش پایان نامه ارشد -3

  احسان احمدیاحسان احمدی  :شایسته تقدیر بخش داوران  

در در   ((MMBBBBRR))  ارزيابي كارايي فرآينر راكتور رشر  سبيره با بستر متحرکارزيابي كارايي فرآينر راكتور رشر  سبيره با بستر متحرک 

 از فاضالب سنتتيكاز فاضالب سنتتيك  ((DDAAPP))  و دي آليه فتاالتو دي آليه فتاالت  ((DDEEPP))  حذف دي اتيه فتاالتحذف دي اتيه فتاالت

 :بخش پژوهشگر جوان -4

كيومرث شرفيكيومرث شرفي:نفر اول
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  تقدیر بخش داوران شایستگان: 

  داوود بالركداوود بالرك  --

  بهزاد جمشيدیبهزاد جمشيدی  --

 

 :در بخش فعالیت برتر اجرایی -5

  

 نفر دوم مشترکا: 

  جعفر خليل خليليجعفر خليل خليلي  --

  فرهادیفرهادی  محسنمحسن  --

 نفرات سوم مشترکا : 

  حسين علي نوروزی حسين علي نوروزی 

  محسن رونقيمحسن رونقي  --

 :در بخش ابداع و اختراع -6

 : در بخش تالیف کتاب -7

 

 : در بخش ترجمه کتاب -8

 مصطفي ليليمصطفي ليلي:شایسته تقدیر بخش داوران

فاضالبفاضالب  وو  آبآب  ييررناوناوفف 
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 هیئت داوران و تندیس تقدیر –مقاله 
 

 سيد غالمرضا موسوي :نام و نام خانوادگی
 کتري تخصصي بهداشت محيطد :آخرین مدرك تحصیلی

 تهراندانشگاه علوم پزشكي  :محل تحصیل
 ياردانش :رتبه علمی

 8884 - مشهد: محل و سال تولد

 88: هاي اطالعاتی معتبر تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک

h-index  :15 

 
 :عنوان مقاله برگزیده

Magnetic solid-phase extraction based on magnetic multi-walled carbon nanotubes for 
the determination of phthalate monoesters in urine samples 
 

  Water Research 59(2014) 130-144 :نشاني مقاله

 
 :چكیده

This study evaluated the preparation and characterization of an efficient doped TiO2 

as a novel catalyst for degradation of diazinon model pesticide using LED-activated 

photocatalysis.TiO2 was doped using N, NS, FeNS, and FeFNS. The FeFNS-doped 

TiO2 showed the highest catalytic activity in LED/photocatalysis. FeFNS-doped TiO2 

is a mesoporous nanocrystal powder with a mean pore diameter of 10.2 nm, a specific 

surface area of 104.4 m2/g and a crystallite size of 6.7 nm. LED/photocatalysis using 

FeFNS-doped TiO2 improved diazinon degradation by 52.3% over that of as-made 

plain TiO2 at an optimum solution pH of 7. The diazinon degradation in 

LED/photocatalysis using FeFNS-doped TiO2 increased from 44.8% to 96.3% when 

the catalyst concentration increased from 25% to 300%at a reaction time of 100 min. 

The degradation and mineralization of diazinon during LED/photocatalysis with 

FeFNS-doped TiO2 catalyst followed the pseudo-first-order reaction modeln with the 

rate constants of 0.973 h_1 and 0.541 h_1, respectively. The FeFNS-doped TiO2 was 

found to be an efficient catalyst that was photoactivated using UV-LED lamps. 

LED/photocatalysis with FeFNS-doped TiO2 catalyst is a promising alternative to 

conventional UV/ TiO2photocatalysis for producing free OH radicals for use in the 

degradation and mineralization of water toxic contaminants. 
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 تقدیر هیئت داوران -پایان نامه دکتری 
 

 ياريعلي شهر :نام و نام خانوادگی
  طيبهداشت مح ي تخصصيدکتر :مدرك تحصیلی آخرین

 اصفهاندانشگاه علوم پزشكي  :تحصیلمحل 
 استاديار :رتبه علمی

  8841- کردکوي: محل و سال تولد
 1: معتبرهاي اطالعاتی  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک

 
ن ينابع آب شرب استان اصفهان به منظور تعيبررسي پارامترهاي ميكروبي م :عنوان پایان نامه برگزیده

 شاخص مناسب ارزيابي دقيق و سريع منابع آب شرب
 

 :چكیده
استفاده از باکتري هاي شاخص مدفوعي کليفرم کل، کليفرم مدفوعي و اشرشياکلي با روش کشت براي 

خص هاي داد که اين شا ز مطالعات نشانبرخي ا. نشان دادن آلودگي مدفوعي آب روش متداول است
اين مطالعه جهت مقايسه . مدفوعي ارتباط معني داري با حضور و يا عدم حضور پاتوژن هاي روده اي ندارند

هاي شاخص مدفوعي با مارکر ژنتيكي باکتروئيدس عمومي براي شناسايي آلودگي مدفوعي در منابع  باکتري
 . ه اي طراحي گرديدآب و همچنين جهت تعيين ارتباط شاخص هاي مدفوعي با پاتوژن هاي رود

 ياستان اصفهان در ط يدنيآب آشام نينمونه آب خام از منابع تام 21تعداد يليتحل يفيمطالعه توص نيدر ا
 ،ياکلياشرش ،يمدفوع فرميکل، کل فرميکل يكروبيم يبرداشت و پارامترها 8818خرداد تا آذر 

 ،يمدفوع صشاخ يها ينوان باکتر، به عH2S يهايپرفرنجنس، باکتر وميديکلستر ،ياسترپتوکوک مدفوع
به عنوان  ايارديو ژ O157 يکل يا گال،يسالمونال، ش ،يشنهاديشاخص پ يبه عنوان باکتر دسيباکتروئ
فاضالب مورد  ياز آلودگ يناش ييايميش يو کلرور به عنوان پارامترها تراتيو ن زايماريب يها سميارگان
 .قرار گرفت يبررس

فرم کل در مقايسه با باکتروئيدس ارتباط بيشتري با حضور و يا عدم حضور اين مطالعه نشان داد که کلي
درصد از نمونه هاي حاوي کليفرم  1/18از کل نمونه هاي مورد بررسي در . باکتريهاي مدفوعي داشته است
هاي شاخص مدفوعي نيز حضور داشته است، در حالي که اين مقدار براي  کل، حداقل يكي از باکتري

هاي شاخص  درصد از نمونه هايي که باکتري 8/18همچنين در . درصد بود 8/82کمتر از  باکتروئيدس
 49مدفوعي شناسايي نگرديد،کليفرم کل نيز شناسايي نگرديد، در حالي که اين مقدار براي باکتروئيدس 

تباط هاي مدفوعي ار آناليز آماري نشان داد که بين حضور و عدم حضور کليفرم کل و باکتري. درصد بود
نتايج مطالعه ما نشان مي دهد . معني داري وجود داشته است اما اين ارتباط براي باکتروئيدس معني دار نبود

که عدم حضور باکتروئيدس ضرورتاً به معني عدم حضور ساير باکتري هاي مدفوعي و بيماريزا نمي باشد 
خص نسبت به شاخص هاي معمول بنابراين مطالعات ميداني زيادي جهت تعيين ارزيابي کارايي اين شا

 . آلودگي مدفوعي آب الزم است

  



شت محیط اریان ششمي   3131    ماه مهر   5  –ن جشنواره علمی بهدا

 31 

 تقدیر هیئت داوران -پایان نامه ارشد    
 

  احسان احمدي :نام و نام خانوادگی
  طيبهداشت مح مهندسي کارشناسي ارشد :آخرین مدرك تحصیلی

 ناتهردانشگاه علوم پزشكي  :تحصیلمحل 
 - :رتبه علمی

 8822-تهران: محل و سال تولد
 88: معتبرهاي اطالعاتی  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک

 
 (MBBR)متحرک  بسترفرآيند راکتور رشد چسبيده با  يکاراي يارزياب :هعنوان پایان نامه برگزید

 از فاضالب سنتتيك( DAP)آليل فتاالت  يو د( DEP)اتيل فتاالت  يدر حذف د
 

 :چكیده
جهان از جمله کشور ما  نقاطو مصرف گسترده در اکشر  ديتول جهيدر نت كيفتال دياس ياسترها رياخ يدر سال ها
و  يمادرزاد ينقص ها ز،يبه اختالالت غدد درون ر باتيترک نيا. را به خود جلب نموده اند يا ندهيتوجه فزا

مطالعه  نيدر ا. شده اند يطبقه بند تياولو يو دارا رناکخط د،ينوپد يها ندهيسرطان مرتبط بوده و به عنوان آال
شده و عملكرد راکتور  تخابان(DAP) فتاالت ليآل يو د( DEP)فتاالت  ليات يشامل د كيفتال ديدو استر اس
شده و  يابيآنها ارز يستيز هيدر تجز يمختلف بهره بردار طيدر شرا( MBBR)با بستر متحرک  دهيرشد چسب
 .شدند نييتع يكيولوژيب يواکنش ها يكينتيس يثابت ها
راندمان حذف  نيو باالتر افتهي شيافزا MBBRراندمان  ،يورود يو بار آل يكيدروليزمان ماند ه شيبا افزا
بود که در زمان ماند % 18/18و % 12/14معادل با  بيبه ترت DAPو  DEPکاهش يشده برا يريگ هانداز
h1، KgCOD/m) يو نرخ هواده يورود يبار آل ،يكيدروليه

3
d 424/8 وL/h 841 ) و(h 1،KgCOD/ m3d  

 Stover-Kincannonو  Grau يكينتيس ينشان دادند که مدل ها يكينتيس يها داده. مشاهده شد( L/h 811و86/8
مورد مطالعه مشابه بوده و  بيهر دو ترک هيتجز ريمس. مناسب تر هستند MBBR يعملكرد و طراح ينيب شيپ يبرا

 يبنزن ياحتماال حلقه  ه،يشود و پس از چند مرحله تجز يآغاز م ليمت وهف گرحذ ايو  ياستر رهيبا جدا شدن زنج
 .شود يشكسته م ديآلده يسم كيموکون يدروکسيه-6مانده به  يباق

 :اشاره نمود ريتوان به صورت خالصه به موارد ز يمطالعه م نيبرجسته ا يها يژگيو از

 .تاالتف ليآل يد بيترک يمطالعه صورت گرفته بر رو نينخست -8

 .بار نينخست يانتخاب شده در فاضالب برا بيدو ترک يكيولوژيحذف ب ريمس يارائه  -6

 .مختلف ارائه شده يمدل ها يو بررس يكينتيس يثابت ها شتريب نييتع -8

 .SEM ريتوسط تصاو لميوفيب اتيخصوص يبررس -4

 نينخست يمطالعه برا نيکه در ا ياز جمله نرخ هواده يمختلف بهره بردار طيدر شرا وراکتوريب يابيارز -8

 .شد يبررس MBBRعملكرد  يبار بر رو

 .بيحذف همزمان دو ترک يبررس -2
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  رتبه اول –پژوهشگر جوان
 

 يکيومرث شرف :نام و نام خانوادگی
 طيبهداشت مح مهندسي کارشناسي ارشد :آخرین مدرك تحصیلی

 کرمانشاهشگاه علوم پزشكي دان :تحصیلمحل 
 بيمر :رتبه علمی

 8824 -ديواندره :محل و سال تولد
 

 :خالصه فعالیت هاي پژوهشی

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

  8: تعداد ترجمه          6: تعداد تدوين               :خلق کتاب -

- h-index :6 

 مورد 6: هاي پژهشي انجام شده تعداد طرح -

 مورد 68 :داخلي و خارجيمجالت قاله در م هيارا -

 مورد 84:ي داخلي و خارجينارهايسم ها و مقاله در کنگره هيارا -

 مورد -: خارجيمقاالت مجالت معتبر  يداور -

 مورد 8:يداخلمقاالت مجالت معتبر  يداور -

 مورد 6: داوري همايش ها و سمينارها -

 مورد 2: تدريس در کارگاه -

 مورد 8: شرکت در کارگاه -

 16از سال  دانشجويي دانشكده بهداشت کرمانتحقيقات  کميتهيت در عضو -

 8816اولين جشنواره پايان نامه هاي علوم پزشكي درسال پايان نامه کارشناسي ارشد رتبه اول  -

 8816کسب عنوان جوان برتر ايراني درحوزه علم و فناوري جشنواره حضرت علي اکبر درسال  -

 8816انشاه در سال کسب عنوان جوان برتر شهرستان کرم -
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  تقدیر هیات داوران –پژوهشگر جوان
 

 کداوود بالر :نام و نام خانوادگی
 طيبهداشت محکارشناسي ارشد مهندسي  :آخرین مدرك تحصیلی

 نامازندردانشگاه علوم پزشكي  :تحصیلمحل 
 - :رتبه علمی

 8826 - تبريز :محل و سال تولد
 

 :خالصه فعالیت هاي پژوهشی

 82: هاي اطالعاتي معتبر الت چاپ شده در مجالت علمي نمايه شده در بانكتعداد مقا -

 -: تعداد ترجمه          -: تعداد تدوين           :خلق کتاب -

- h-index   :- 

 مورد 68: هاي پژهشي انجام شده تعداد طرح -

 مورد 61 : داخلي و خارجيمجالت مقاله در  هيارا -

 مورد 64 :ي داخلي و خارجيانارهيسم ها و مقاله در کنگره هيارا -

 -: خارجيمقاالت مجالت معتبر  يداور -

 مورد 2: داوري همايش ها و سمينارها -

 مورد 4: تدريس در کارگاه -

 مورد 8: شرکت در کارگاه -

  8811شكي مازندران از سال دانشگاه علوم پزدر کميته تحقيقات دانشجويي عضويت  -

 انجمن علمي بهداشت محيط ايران عضويت در -

 (تهران-8816مهر ماه ) ديفلورا يالملل نيب شيسخنران برتر در همايده به عنوان برگز -

 6188پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال  -
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  تقدیر هیات داوران –پژوهشگر جوان
 

 بهزاد جمشيدي :نام و نام خانوادگی
 طيبهداشت مح مهندسي کارشناسي ارشد :آخرین مدرك تحصیلی

 زدشهيد صدوقي يدانشگاه علوم پزشكي  :تحصیلیمحل 
   مربي  :رتبه علمی

 8824 -  يزد :محل و سال تولد
 

 :خالصه فعالیت هاي پژوهشی

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

 -: تعداد ترجمه      مورد    8: تدوينتعداد  :          خلق کتاب -

- h-index   :- 

 مورد 86: هاي پژهشي انجام شده تعداد طرح -

 مورد 88: داخلي و خارجيمجالت مقاله در  هيارا -

 مورد 61:ي داخلي و خارجينارهايسم ها و مقاله در کنگره هيارا -

 مورد 8: خارجيمقاالت مجالت معتبر  يداور -

 مورد 6: داوري همايش ها و سمينارها -

 مورد 9: تدريس در کارگاه -

 مورد 1: هشرکت در کارگا -

 مورد 8: ابداع و اختراع -

 8811دانشجوي نمونه سال  -

 عضو هيات تحريريه و سردبير نشريه علمي پيشگامان سالمت -

 معاون پژوهشي کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي يزد -
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 رتبه اول -اجرایی بهداشت محیطی برتر فعالیت
 يمحسن باقر ديشه :نام و نام خانوادگی

 طکاردان بهداشت محي :رك تحصیلیآخرین مد
 زاهداندانشگاه علوم پزشكي معاونت بهداشتي  :محل کار

                                       8822 -زاهدان :محل و سال تولد

 

  :رتبه دوم مشترکا -فعالیت اجرایی بهداشت محیطی
 جعفر خليل خليلي :نام و نام خانوادگی

 تزيس طيمحناسي ارشد مهندسي کارش :آخرین مدرك تحصیلی
 گلستاندانشگاه علوم پزشكي معاونت بهداشتي  :محل کار

                                       8841 -بهشهر :محل و سال تولد

 
 محسن فرهادي :نام و نام خانوادگی

  ريارشد برنامه ريزي شهکارشناسي  :آخرین مدرك تحصیلی
 ار وزارت بهداشتمرکز سالمت و محيط ک :محل کار

 8848 -تهران :محل و سال تولد

 

 :رتبه سوم مشترکا -فعالیت اجرایی بهداشت محیطی
 علي نوروزيحسين :نام و نام خانوادگی

 طيبهداشت محکارشناسي ارشد مهندسي  :آخرین مدرك تحصیلی
 همدان دانشگاه علوم پزشكيمعاونت بهداشتي  :محل کار

 8886 -همدان :محل و سال تولد

 
 محسن رونقي :نام و نام خانوادگی

 طيبهداشت محکارشناسي مهندسي  :آخرین مدرك تحصیلی
  بيرجند دانشگاه علوم پزشكيمعاونت بهداشتي  :محل کار

 8841 -قاين :محل و سال تولد
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 تقدیر هیئت داوران – کتاب ترجمه
 

 ليلي مصطفي :نام و نام خانوادگی

 طصي بهداشت محيدکتري تخص :آخرین مدرك تحصیلی
 تربيت مدرسدانشگاه علوم پزشكي  :محل تحصیل

 استاديار :رتبه علمی
 8821-رزن: محل و سال تولد

 81: معتبرهاي اطالعاتی  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک
 

 : عنوان کتاب برگزیده
  آب و فاضالب يفناور

 
 :چكیده

 
در مورد کمبود منابع آب و از  ها ينگران طرف كياز  رياخ انيسال يط 

محدود موجود  يو منابع آب ستيز طيمح يآلودگ گريطرف د
 طيمح ياز عوامل آلودگ يكيها  فاضالب. کرده است دايپ شيافزا
و  يآور جمع يزندگ طيآنها را از مح يستيهستند و لذا با ستيز

 . ار دادمجدد قر  مورد استفاده اننموده و در صورت امك هيسپس تصف
در مورد  انيعموم مردم و دانشجو يآگاه شيافزا نه،يزم نيا در
آب و فاضالب و شناخت اجزاء   هيمورد استفاده در تصف يندهايفرا

محسوب  اتيهياز بد يكي طه،يح نيمورد کاربرد در ا يندهايمهم فرا
 . شود يم
ده نگارش و چاپ ش رياخ يها در سال يمتعدد يها کتاب نهيزم نيلذا در ا

ها گام را  کتاب ريکتاب نسبت به سا نيآب و فاضالب، مؤلف  يهفتم کتاب فناور شيرايو رد. است
 يا گلخانه يانتشار گازها زانيصنعت آب و فاضالب و م يطيمح ستيز يها فراتر گذاشته و به جنبه

 يرو شيرا پ يديجد  مبحث، عرصه نيآنها به ا  اشاره نياند که ا توجه کرده زيمنتسب به آن ن
 يو کاربرد يتيريمد ،يقانون ،ياقتصاد ،يفن ،ينظر يها کتاب جنبه نيدر ا. ديگشا يامر م نيخصصمت

 . صنعت آب و فاضالب مورد توجه قرار گرفته است
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 درباره انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 
مي، تحقيقاتي، انجمن علمي بهداشت محيط ايران، موسسه اي غير انتفاعي است که در زمينه هاي عل    

انجمن براساس مصوبات قانوني . نمايد تخصصي و فني مربوط به حوزه هاي بهداشت محيط فعاليت مي
ها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده  شورايعالي انقالب فرهنگي و ثبت شرکت

تواند در هر منطقه از کشور تشكيل  هاي آن مي مرکز انجمن در شهر تهران بوده و شعبه. باشد قانوني انجمن مي
 .انجمن داراي تابعيت ايراني است. شود

 :بر پايه اساسنامه، حوزه اصلي وظايف و اهداف انجمن، شامل موارد زير مي باشد
ايجاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير کارشناساني که  -

 .گوناگون بهداشت محيط سروکار دارندبنحوي با شاخه هاي 
ها و موسسات آموزشي و پژوهشي در  همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه -

 .برنامه ريزي امور آموزشي، پژوهشي و برگزاري گردهمائي ها و بازآموزي
 .در مسائل مذکور ارزيابي و بازنگري برنامه هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه پيشنهادهاي الزم -
 .ارائه خدمات آموزشي، علمي، پژوهشي و فني -
 .ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليتهاي علمي پژوهشي و آموزشي -
تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشي و برگزاري گردهمائي هاي بازآموزي آموزشي و پژوهشي  -

 .خارجي با رعايت قوانين و مقررات  جاري کشور درسطوح داخلي و
 

به  81/9/91تبصره در تاريخ  82ماده و  69اساسنامه انجمن علمي بهداشت محيط ايران مشتمل بر شش فصل و 
 .تصويب مجمع عمومي موسس رسيده است

 :ارکان انجمن مبتني بر مفاد اساسنامه عبارتند از
 انجمن  گردهمايي اعضاء پيوسته: مجمع عمومي( 8

 هفت نفر  و دو نفر علي البدل : هيات مديره( 6

 يك نفر بازرس اصلي و يك نفر علي البدل: بازرس( 8
 

 آئین نامه تشكیل شعب 
اشت به منظور تحقق اهداف انجمن علمي بهداشت محيط در سراسر کشور و گسترش فعاليت و ارتقاء دانش بهد

ا، شعب انجمن در خار  از تهران که با عنوان انجمن علمي ه محيطي در ساير نقاط به ويژه در مراکز استان
اساسنامه انجمن و مطابق ضوابط  4بهداشت محيط همان استان يا شهرستان ناميده خواهد شد، بر اساس مفاد ماده 

  :وظايف و فعاليت هاي شعب به قرار زير مي باشد .گردد و مقررات اين آيين نامه تشكيل و اداره مي
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حمايت از تحقيقات و پژوهش هاي بهداشت محيط در حوزه فعاليت شعب به ويژه پشتيباني از تشويق و -الف
فعاليتهاي تحقيقاتي قشر جوان ودانشجويان در زمينه بهداشت محيط و کمك به اينگونه  افراد براي تكميل 

 .تحقيقات و انتشار آنها
در حوزه فعاليت شعب از طريق همكاري و مشارکت در ارتقاء سطح دانش متخصصان بهداشت محيط  -ب

 .چاپ و نشر گزارشات و تحقيقات و تبادل اطالعات علمي و فني 
هاي بهداشت محيط با کسب مجوز از هيات مديره و انتشار  ها، سمينارها و گردهمايي برگزاري کنفرانس - 

کتاب، بروشور و  اخبار و اطالعات بهداشت محيطي جهت تنوير افكار عمومي حوزه فعاليت شعب از طريق نشر
 .يا انتشار در مجله و بولتن انجمن و رسانه هاي گروهي

شناسايي نوآوران، مبتكران و بطور کلي اشخاصي که در زمينه بهداشت محيط فعاليت چشمگير و موثر داشته  -د
 .اند و معرفي آنان به انجمن 

داشت محيط در ابعاد مختلف بررسي وشناسايي مسائل و مشكالت و نارسائي هاي موجود در زمينه به -ه
تحقيقاتي ، اجرائي و برنامه ريزي و آموزشي و حقوقي و ارائه راه حل ها و پيشنهادات الزم به مراجع ذيربط 

 .ها و ارائه گزارش و پيشنهاد به هيئت مديره انجمن براي پيگيري  استان
 زي استان هامشارکت و همكاري با موسسات آموزشي و پژوهشي و اجرايي و برنامه ري -و
 

 ها فعالیت 
 :هاي فعاليت انجمن عبارتند از  مهمترين و اصلي ترين حيطه

 برگزاري همايش ساالنه ملي بهداشت محيط -8

بار در مراکز مختلف استاني در حيطه بررسي و هم انديشي  88تاکنون  99اين همايش ها کشوري بوده و از سال 
 .ملي و بين المللي برگزار شده استمسايل و مشكالت و دست آوردهاي زيست محيطي 

 انتشارات -6

 (IJEHSE) پژوهشي  _انتشار فصلنامه علمي  -
 انتشار فصلنامه سالمت ومحيط به زبان فارسي -
 انتشار کتاب آلودگي هوا، منشاء و کنترل آن  -
 انتشار کتاب بهسازي محيط در شرايط اضطراري -

 :ها و گرد همايي هاي علمي برگزاري همايش -8

 هاي علمي ميزگرد -
 هاي استاني  کارگاه -
 هاي يك روزه  همايش -
 هاي سراسري دانشجويي همايش -
 هاي بين المللي  گردهمايي -

 .شعبه استاني مي باشد 84درحال حاضر انجمن داراي ايجاد شعب  -4
 هاي تحقيقاتي و مطالعاتي فعاليت -8
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 همايش ها و گردهمايي هاي علمي  -2
 (8891آذر ) ر سالمت انسان و جامعه تهرانآن بميزگرد آلودگي هوا و اثرات  -

 (8811اسفند )کرمان  -راهكاري اساسي در مديريت مواد زائد جامد قبل و بعد از زلزله -

 (8811دي )يزد  ه استاني يك روزه شاخص کيفيت هوابرگزاري کارگا -

 اولين همايش يك روزه دستاوردي پژوهشي گروه مهندسي بهداشت محيط  -

 (8811تهران )ژوهشي گروه مهندسي بهداشت محيط دستاوردهاي پ دومين همايش يك روزه -

 (8818آذر) انرژي از زباله هاي شهريبرگزاري همايش مديريت بازيافت مواد و  -

 (8816تير )سومين همايش يكروزه دستاوردهاي پژوهشي گروه مهندسي بهداشت محيط  -

زشي زنگري برنامه هاي آموگردهمايي يك روزه انجمن علمي بهداشت محيط ايران ارزيابي و با -
 (8816خرداد )هاي بهداشت محيط  دوره

 ( 8816دي )چالش هاي کيفيت هوا در کالن شهر تهران  -

 (8816مهر )همايش آب شيرين کرمان  -

 ( 16خرداد )خودروها اهواز همكاري با برگزاري همايش يك روزه گازسوز کردن  -

محيطي با اداره کل حفاظت محيط  مشارکت در برگزاري سخنراني هاي و نمايشگاههاي زيست -
 (18-16)ان و دبيرخانه غيردولتي خوزستان زيست خوزست

 (16-18)زباله و آموزش محيط زيست اهواز  چاپ بروشورهاي بازيافت و -

 (18اسفند )ن اهوازهمايش سراسري دانشجويي بهداشت محيط ايرا -

 (18فروردين )تي خوزستان برگزاري همايش روز جهاني بهداشت با همكاري سازمان هاي غير دول -

 (8814اسفند )و راهكارها ها  چالش :ندهاي مراکز بهداشتي درماني کشورميزگرد مديريت پسما -

برگزاري سمپوزيوم چالشهاي زيست محيطي در سواحل درياي خزر و گارگاه تدوين زمينه هاي  -
 8818( شهريور)گردهمايي مشترک با وزارت علوم آلمان  به زبان انگليسي 

 (8818ارديبهشت ) هاي پيش رو برنامه هاي کنترل و چالش: گرد آلودگي هواي تهرانميز -

 (8811آبان )مللي سالمت، ايمني و محيط زيست همكاري با برگزاري دومين کنفرانس بين ال -

 (11دي ماه  61)اولين جلسه هم انديشي کاهش معضالت آلودگي هواي شهري  -

ارشناسان،کارکنان و مسئولين فني خودکنترلي و صالحيت فني کبرگزاري اولين دوره آزمون  -
 (8816بهمن ماه  4) خوداظهاري بهداشتي صنوف

صالحيت فني کارشناسان،کارکنان و مسئولين فني خودکنترلي و برگزاري دومين دوره  -
 (8818ارديبهشت ماه  81) خوداظهاري بهداشتي صنوف

ن و مسئولين فني خودکنترلي و صالحيت فني کارشناسان،کارکنابرگزاري سومين دوره آزمون  -
 (8818مردادماه 82) خوداظهاري بهداشتي صنوف
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 هیئت مدیره 
نفر عضو  9از . نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند 6نفر است که  9اعضاي هيات مديره مرکب از 
ت هيات مديره نفر از بين دارندگان مدرک کارشناسي عضو پيوسته به عضوي 6هيات مديره انجمن حداکشر 

نفر باقيمانده بايد از دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و يا باالتر عضو پيوسته انجمن  8پذيرفته خواهند شد و 
سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي  6اعضاي مذکور در جلسه مجمع عمومي عادي هر . انتخاب مي شوند

 .بالمانع است عضويت در هيات مديره افتخاري استپيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان 
يابد  جلسات هيات مديره حداقل هريك ماه يكبار تشكيل مي شود و با حضور دوسوم اعضاء رسميت مي: تبصره

 .و تصميمات با اکشريت آراء خواهد بود

 :اعضاي هيئت مديره عبارتند از 
 

  رئيس هيئت مديره   -دکتر عليرضا مصداقي نيا 
  دبير  -مد مسافري محدکتر 
  نايب رئيس  -سيمين ناصري دکتر 
  خزانه دار -رضا دهقان زاده دکتر 
 عضو هيئت مديره  -جعفرزاده حقيقي فرد  دکتر نعمت اله 
  عضو هيئت مديره -کاظم ندافي دکتر 
  عضو هيئت مديره  -مهدي مختاري دکتر 
 عضو علي البدل هيئت مديره  -سيد رضا غالمي  مهندس 
  عضو علي البدل هيئت مديره -علي اصغرنيا حسيندکتر 
  بازرس اصلي - محمد علي ززوليدکتر 
 بازرس علي البدل - مهندس حسن اصالني 

 


