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  ایرانبهداشت محیط و اجرایی جشنواره علمی مین تشاسامی هیئت داوران ه
 
    علـوم   علمـی بهداشـت محـیط دانـشگاه     هیئت عضو محترم -پوش  دکتر محمد حسن احرام

  شهید صدوقی یزدپزشکی 
  علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه  علمی هیئت عضو محترم -دکتر اکبر اسالمی 

 بابلعلوم پزشکی  علمی بهداشت محیط دانشگاه هیئت عضو محترم -ی اصغرنیالدکتر حسینع 

  علمی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشـکی  هیئتعضو محترم  - اله جعفر زاده  دکتر نعمت 
 جندي شاپور اهواز

      علـوم   علمـی بهداشـت محـیط دانـشگاه     هیئـت  عـضو محتـرم   -دکتر احمد جنیدي جعفري
  ایرانپزشکی 

 شیرازعلوم پزشکی علمی بهداشت محیط دانشگاه هیئت عضو محترم -دکتر محمد حسینی   
   علـوم پزشـکی   علمـی بهداشـت محـیط دانـشگاه          هیئت عضو محترم    - انسینا دوبرادر دکتر 

 بوشهر

   علـوم پزشـکی   علمـی بهداشـت محـیط دانـشگاه     هیئت عضو محترم    -منصوره دهقانی دکتر 
  شیراز

     علمی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هیئت عضو محترم -دکتر محمد هادي دهقانی 
 تهران

   علـوم   علمی بهداشـت محـیط دانـشگاه    هیئت عضو محترم  -روشنک رضایی کالنتري  دکتر
  ایرانپزشکی

      علـوم پزشـکی    علمی بهداشت محیط دانشگاه هیئت عضو محترم  -دکتر محمد علی ززولی
 مازندران

    علـوم پزشـکی   علمی بهداشت محیط دانـشگاه  هیئت عضو محترم  -رضا سمائی دکتر محمد 
 شیراز

 و کار وزارت بهداشت، درمان  نماینده محترم مرکز سالمت محیط-مهندس سیدرضا غالمی 
   و آموزش پزشکی

 بهزیستیعلوم  علمی دانشگاه هیئت عضو محترم -دکتر مهرداد فرخی 

  ایران دانشگاه علوم پزشکی  علمیهیئت  عضو محترم- مهدي فرزاد کیادکتر  
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 نماینده محترم مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان - محسن فرهادي  مهندس 
  و آموزش پزشکی

   علـوم پزشـکی    علمی بهداشت محیط دانـشگاه  هیئت عضو محترم    -دکتر انوشیروان محسنی
  شهید بهشتی

  شهید علوم پزشکی  علمی بهداشت محیط دانشگاه هیئت عضو محترم - مهدي مختاريدکتر
 صدوقی یزد

   دانـشگاه علـوم پزشـکی    طیت علمـی بهداشـت محـ   ئ محترم هی  عضو -انیدکتر محمد ملکوت 
 نکرما

  تهرانعلوم پزشکی علمی بهداشت محیط دانشگاه هیئت عضو محترم - ین ناصريسیمدکتر  

  علمی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهرانهیئت عضو محترم -دکتر کاظم ندافی  

   علـوم پزشـکی   علمی بهداشت محیط دانشگاه     هیئت عضو محترم    - محمد نوري سپهر  دکتر 
 البرز

   علـوم پزشـکی   علمـی بهداشـت محـیط دانـشگاه     تهیئ عضو محترم -مهناز نیک آئین  دکتر 
  اصفهان

  علوم پزشکی  علمی بهداشت محیط دانشگاه هیئت عضو محترم -دکتر احمدرضا یزدانبخش
  شهید بهشتی

     علمـی بهداشـت محـیط دانـشگاه علـوم پزشـکی       هیئت عضو محترم -دکتر کامیار یغماییان 
 تهران

      علـوم پزشـکی   شـت محـیط دانـشگاه     علمی بهدا  هیئت عضو محترم    -دکتر ذبیح اله یوسفی
 مازندران

  دانشگاه علوم پزشکی تهران علمیهیئت  عضو محترم-دکتر مسعود یونسیان  
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   جشنوارهرییسپیام 
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

امروزه بهداشت محیط براساس تجارب درخشان گذشته در دامنه وسیعی از مباحث سالمت و مهندسـی     
گذشته بهداشت محیط با در نظر گرفتن اولویت هاي اصلی سالمت و رفاه جامعه در  .کندایفاي نقش می

است که نتیجه این خدمات در کاهش در زمینه آبرسانی و بهسازي محیط خدمات شایانی به جامعه کرده
  .است نمود پیدا کرده،هاي مرتبط با آب و فاضالبچشمگیر بار بیماري

 تغییر الگوي زندگی مردم و پیچیده شدن مباحث سالمت ناگزیر بهداشت محیط با توجه پویایی جامعه و
 روانـی جامعـه بـوده و در ایـن     –از ورود به مباحث و چالش هاي جدیـدي از جملـه عوامـل اجتمـاعی            

-هاي دیگر موثر بر سالمت مردم و متاثر از الگوي زندگی آنها را نیز مـدنظر داشـته  گذر بایستی جنبه ره
  .باشد

دهد که توزیع خدمات بهداشت محـیط در برخـی   رتبط با سالمت در جهان نشان می   هاي م روند فعالیت 
براین اساس جنبه هاي عدالت در سالمت و ارائه . استمواقع متناسب با نیازهاي اولویت دار جوامع نبوده

خدمات بهداشتی و تعامل رسانه اي با مردم از طرق مختلف ارتباطی و اخـذ بـازخورد آنـان در اجـراي              
ضمن اینکه مقیاس فعالیت هاي بهداشـت    . استیت آمیز خدمات بهداشت محیط اهمیت پیدا کرده       موفق

محیط از یک سو به سمت همگرایی جهانی و از دیگر سو به سمت فن آوري هاي نـوین ماننـد مباحـث       
  .رود میشمولکولی و نانوساختار پی

 نـوینی اسـت کـه در آن اثرگـذاري     با این پیشینه و چشم انداز بهداشت محـیط نیازمنـد اتخـاذ رهیافـت          
مطلوب و عادالنه بر سالمت جامعه با بهره گیري هوشمندانه از تحوالت اجتماعی، مقوله هاي سالمت و       

  .باشدفن آوري جهانی لحاظ شده
جشنواره ملی بهداشت محیط تالش دارد با شناسایی افراد برتر بهداشت محیط در حیطـه هـاي علمـی و         

براي تدوین این رهیافت فراهم آورده و با توجه به مصوبات هیئت مدیره انجمـن        اجرایی پیش زمینه اي     
 بهداشت محیط را در چهارم مهر ماه روز  علمی و اجرایی   تمین جشنواره شعلمی بهداشت محیط ایران ه    

  .نمایدمیجهانی بهداشت محیط برگزار و از برگزیدگان بخش هاي مختلف جشنواره تقدیر 
  
  

  دکتر علیرضا مصداقی نیا                                                      
   انجمن علمی بهداشت محیط ایرانرییس                                                      

                 و رییس جشنواره                                   
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    جشنواره داورانهیئترییس پیام 

  
  
  

  م خداوند بخشنده مهربانبه نا
  

 کـه  طی بهداشت محانهی سالي جشنواره هاي در برگزاررانی اطی بهداشت محیاقدام مبتکرانه انجمن علم  
 اسـت در حـال   دهی گردطی در جامعه بهداشت محزهی انگجادی کشور و ا ی علم يموجب بروز استعدادها  

از نقـاط  . ست ادهی گردلی معتبر تبدیلم عي از جشنواره هایکی بوده و به مرور زمان به      یرشد و بالندگ  
 به جشنواره بـوده  دهی آثار رسي در امر داورطی بهداشت مح ی جشنواره استفاده از نخبگان علم     نیقوت ا 

 آثـار  ی صورت گرفت و پـس از بررسـ  ی امر مهم به خوبنی ازیاست که خوشبختانه در جشنواره هشتم ن 
 هی از کلنجای دارد در همجا تالش بوده که نیر حاصل امجموعه حاض. دی اقدام گرد  جینسبت به اعالم نتا   

 سـعادت و  ي همگـان آرزو ي و تشکر نموده و از خداونـد متعـال بـرا   ریداوران و کارشناسان محترم تقد    
 دکتـر  ي جنـاب آقـا  ختـه ی محترم انجمـن، اسـتاد فره  استی فرصت از رنیالزم است در ا . دیسالمت نما 

 ژهی و تشکر وری کشور فراهم نمودند تقدطی بهداشت محیعه علم جامي فرصت را برانی که اای نیمصداق
  .نمود

  
  

   حسن احرام پوشدکترمحمد
   داوران جشنوارههیئترئیس 

 



 

٩ 
  

ی ن ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ۱۳۹۵     ماه    ۴  –اھد

  
    جشنوارهدبیرپیام 

  
  
  

   ختوراغ دل به نور جان برافر                            چبه نام آنکه جان را فکرت آموخت
                         ز فیضش خاك عالم گشت گلشن     ز فضلش هر دو عالم گشت روشن

  
 هر ساله به طور منظم و 1388با استعانت از خداوند متعال جشنواره علمی بهداشت محیط ایران از سال 

پیوسته به همت انجمن علمی بهداشت محیط ایران و با هدف کمک به ارتقاء سطح بهداشت محیط 
اي هیئت علمی، پژوهشگران، متخصصین، کارشناسان و دانشجویان کشور و تجلیل از مقام و منزلت اعض

ضمن قدردانی از  .بهداشت محیط داخل و خارج از کشور برگزار گردیده استو سایر تالشگران عرصه 
  با این رویداد ارزشمند، پس ازمشارکت و همراهی باالي اعضاي خانواده بزرگ بهداشت محیط کشور

هاي گذشته آیین تقدیر از برگزیدگان   جشنواره، امسال نیز همچون سال این دوره از7برگزاري موفق 
کنترل "، که با شعار  محیطهشتمین جشنواره در چهارم مهرماه همزمان با روز جهانی بهداشت

 توسط انجمن علمی بهداشت محیط  پیوند خورده است،"اقدام در برابر همه گیري جهانی آن:دخانیات
  .گردد  برگزار میها و نهادهاي ذیربط نه سایر سازمانایران و با همکاري صمیما

اختصاص شعار کنترل دخانیات براي روز جهانی بهداشت محیط امسال سواي اینکه اهمیت کنترل این 
    اي سالم و عاري از دخانیات را نشان  ریزي جهت دستیابی به جامعه  و تالش و برنامه نابهنجارپدیده

 بوده و به نوعی موید  محیطهاي رشته بهداشت امنه گسترده و وسیع فعالیتدهد، در حقیقت نشانگر دمی
آنست که بهداشت محیط در کنار پرداختن به نقش بسیار ارزشمند کالسیک و سابق خود ناگزیر است به 

 نیز ورود کرده و به نقش آفرینی  همچون موضوع کنترل دخانیاتدار جامعه امروزي هاي اولویت حیطه
  .جشنواره علمی بهداشت محیط ایران خواهد بود ،ا و بسترهار این راه یکی از ابزارهبپردازد و د

 جامعه بهداشت محیط و محیط زیست کشور بوده که در شش محور شامل ،گروه هدف این جشنواره
 .گردد هاي اجرایی برتر برگزار می  پژوهشگر جوان و فعالیت،ابداع و اختراع پایان نامه، کتاب، مقاله،

هاي اجرایی  بخشی از محور فعالیت وه بر این در راستاي شعار امسال روز جهانی بهداشت محیط،عال
هاي اجرایی برتر در حیطه کنترل دخانیات اختصاص داده شد تا از این   به تقدیر از فعالیت هشتمجشنواره

  . قدردانی گرددزرهگذر از تالشگران این عرصه نی
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ثار از خردادماه سال جاري فعالیت خود را آغاز نمود و پس از دریافت جشنواره هشتم با فراخوان ارسال آ
آثار توسط دبیرخانه جشنواره، ارزیابی و داوري آثار توسـط هیئـت محتـرم داوران جـشنواره مرکـب از           
اساتید و نخبگان جامعه علمی بهداشت محیط ایران صورت پذیرفت و آثار برتـر در محورهـاي مختلـف     

دارد همین جا از تمامی داوران ارجمند و نیز کارشناسان و کـادر اجرایـی جـشنواره     اعالم گردید که جا     
  .نمایدتوفیقات روزافزون آرزوي ایشان براي  از ایزد یکتاقدردانی و تشکر نموده و 

هـاي اسـاتید و بزرگـان ایـن حیطـه و نیـز        آنچه مسلم است این است که به فضل الهی و در سـایه تـالش          
هاي پیشین انجمن علمی بهداشت محیط ایران،امروزه این جـشنواره بـه    دیره دورهاعضاي محترم هیئت م  

اما قطعأ انجمن علمی بهداشت محیط ایران به عنوان متـولی   جایگاه ارزشمند و ممتازي دست یافته است،     
 از هیچ ترین جایگاه براي آن بوده و در این راه این جشنواره به این میزان قانع نبوده و به دنبال کسب رفیع

  .تالش و کوششی فروگذار نخواهد بود
اي بی دریغ ریاست انجمن علمی بهداشت محیط ه حمایتها و  در انتها بر خود الزم می دانم از کوشش 

 ایـن اقـدام مبتکرانـه     پشتیبانی تمام قد ازایران،استاد گرانقدر و فرزانه جناب آقاي دکتر مصداقی نیا که با    
 تشکر اند هگی هرچه بیشتر جامعه بزرگ بهداشت محیط کشور فراهم نمودبستري براي شکوفایی و بالند

 و بهروزي، سعادتو قدردانی نموده و از پروردگار یکتا براي ایشان و تمامی بزرگان این عرصه آرزوي       
   .سالمت کامل نمایم

  
  دکتر محمد حسینی        

  دبیر انجمن علمی بهداشت محیط ایران و دبیر جشنواره
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  بهداشت محیط ایران و اجراییجشنواره علمیدرباره 
  

  مقدمه 
 علمـی،  هیئـت    به منظور ارتقاء سـطح بهداشـت محـیط کـشور و تجلیـل از مقـام و منزلـت اعـضاي                 

هاي مرتبط با بهداشت محیط  پژوهشگران، متخصصین، کارشناسان و دانشجویان بهداشت محیط و زمینه
سـاله همزمـان بـا      بهداشت محیط ایـران همـه   و اجرایی علمیمقیم داخل و یا خارج از کشور، جشنواره         

 . شود چهارم مهر ماه، روز ملی بهداشت محیط توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران برگزار می
  

  اهداف
 علمی، دانشجویان و کارشناسان در زمینه انجام فعالیـت هـاي پژوهـشی،        هیئتتشویق محققین، اعضاي    

 آموزشی و اجرایی
  علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان هیئت و اطالعات جدید بین اعضاي تبادل دانش

  علمی و دانشجویان در زمینه  تالیف و ترجمه کتب  هیئتتشویق و ترغیب اعضاي 
 شناسایی و معرفی افراد مستعد در عرصه بهداشت محیط

 هدایت استعدادها و خالقیت ها در جهت رفع نیاز هاي واقعی کشور
  

  :ي هانهی در زمطی بهداشت محي هانی برتری انتخاب و معرف جشنواره،ی اصليامحوره
  

  مقاله 
  کتاب 
  پایان نامه 
  ابداع و اختراع 
 فعالیت اجرایی بهداشت محیطی 
  پژوهشگر جوان  

  
   جشنوارهارکان
  

 الف ـ شوراي عالی حامیان جشنواره
  داوران جشنواره ب ـ هیئت

  ج ـ دبیر جشنواره 
  یی جشنوارهد ـ کمیته اجرا
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 الف ـ شوراي عالی حامیان جشنواره
رییس انجمن علمی بهداشت محـیط ایـران، دبیـر    : شوراي عالی حامیان جشنواره مرکب از  

انجمن و دبیر جشنواره، معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیر        
حفاظـت محـیط   کل مرکز سالمت محیط و کار، نماینده وزارت کشور، نماینـده سـازمان            

                زیــست، نماینــده شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کــشور و نماینــده شــهرداري تهــران، 
هاي الزم براي اجراي جشنواره با  جلسات این شورا جهت هماهنگی و پشتیبانی. باشند می

  .شود برنامه ریزي و پیگیري دبیر جشنواره برگزار می
  

  داوران ب ـ هیئت
ایـن هیئـت   .   نفـر افـراد حقیقـی و حقـوقی مـی باشـد         25ره مرکب از    هیئت داوران جشنوا  

باالترین نهاد علمی و تخصصی جشنواره است و وظیفه آن بررسی مدارك ارسال شـده بـه      
 .باشد دبیرخانه جشنواره و انتخاب موارد برتر می

   اعضاي هیئت داوران مرکب از رییس هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محـیط ایـران،       
ر انجمن و سایر اعـضاي اصـلی هیـات مـدیره انجمـن علمـی بهداشـت محـیط، معـاون                     دبی

بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا نماینده تام االختیـار ایـشان، مـدیر        
کل و یا نماینده تام االختیار  مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش     

صی بهداشت محیط با معرفی رییس بورد و چهـارده     پزشکی، دو نفر از اعضاي بورد تخص      
باشـند،  بـه    نفر از اعضاي هیئت علمی بهداشت محیط کشور که عضو پیوسـته انجمـن مـی           

ترکیب اعضاي هیئت داوران هر سال با نظـر اعـضاي هیئـت    . انتخاب هیئت مدیره می باشد 
  . گردد مدیره  قبل از اعالم فراخوان جشنواره معرفی می

یئت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با راي نصف بعـالوه  جلسات این ه  
  .شود یک حاضرین مصوب می

ت داوران به انتخاب ریاست انجمن براي هر دوره از جشنواره تعیین می گردد و         رئیس هیئ 
وظیفـه تعیــین داوري هـر بخــش از جـشنواره، مــدیریت داوري آثـار رســیده بـه دبیرخانــه      

  . ي جلسه جهت ارائه گزارش به جلسه هیات مدیره  را داراستجشنواره، جمع بند
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  ج ـ دبیر جشنواره 

دبیر جشنواره به انتخاب هیئت مدیره و با حکم رییس انجمن به مدت یـک سـال منـصوب           
جشنواره کمیته اجرایـی را   دبیر جشنواره به منظور هماهنگی و حسن اجراي امور. می شود

  .تشکیل می دهد
   

  جرایید ـ کمیته ا
انجمن،  دار این کمیته متشکل از مسئول کمیته اجرایی، مسئول روابط عمومی انجمن، خزانه

  . مسئول دبیرخانه انجمن و اعضاي کمیته اجرایی خواهد بود
   ومنـصوب   انجمن تعیـین   و رئیس  پیشنهاد دبیرجشنواره  به  جشنواره مسئول کمیته اجرایی  
 همچون خرید لوح تقدیر و جوایز تعیین شده در  ر محوله  دبیر، امو    نظارت  شود و تحت    می

   .دهد   می  انجام  جشنواره  دبیرخانه را از طریق... جشنواره و 
دریافت آثار و اعالم نـواقص مـدارك ارسـالی، مـدیریت       :  مسئول دبیرخانه جشنواره  

 و   هیـه مکاتبات مربوط به جشنواره، تهیه لیست ها و فرم هـاي مربـوط بـه جلـسه داوري، ت             
، تنظیم متن دعوتنامه هاي مربـوط بـه     امور جشنواره    کلیه   به   مربوط   سوابق   پرونده  نگهداري

جلسات داور ي و مراسم جـشنواره و برگزیـدگان از وظـایف مـسئول دبیرخانـه جـشنواره            
  . خواهد بود

 مسئول روابط عمومی جشنواره مسئولیت اطالع رسانی، پوشش :مسئول  روابط عمومی
ي، درج نتایج و اطالعات مربوط به جشنواره، انتشار فراخوان همایش از طریق سـایت             خبر

  . انجمن و هماهنگی جهت پوشش خبري همایش را بر عهده دارد
   :وظایف کادر اجرایی

ها و مراکز علمی، تهیه کلیپ هاي ها، سازمانارسال فراخوان جشنواره براي افراد، شخصیت
واره، تهیه و نصب پالکـارد جهـت اطـالع رسـانی جـشنواره،       مورد نیاز روز برگزاري جشن    

تنظیم متن تقدیرنامه براي بر گزیدگان، داوران و سایر مواردي که به تشخیص رئیس و دبیر 
  .انجمن بایستی انجام شود
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   اجراروش
در اسفند ماه هر سال فراخوان جشنواره در سایت انجمن علمی بهداشت محیط ایـران قـرار      

چنین از طریق سازمان هاي مرتبط و وسایل ارتباط جمعی فراخـوان محورهـاي    گرفته و هم  
بـه دنبـال ایـن فراخـوان عمـومی کلیـه اعـضاي هیئـت علمـی،          . شـود  جشنواره اعـالم مـی  

پژوهشگران، مخترعان، دانشجویان و کارشناسان فعال در زمینه بهداشت محیط می توانند با 
ثار خود و نیز مدارك و مستندات الزم به طـور  تکمیل فرم مربوطه به همراه یک نسخه از آ    

مستقل و یا با معرفی توسط نهاد هاي علمی و سازمان ها و ارسال آن به آدرس پـستی دفتـر         
نـصرت   خیابان کـارگر شـمالی، خیابـان   : انجمن علمی بهداشت محیط ایران واقع در تهران 

رداد مـاه شـرکت    حداکثر تـا پایـان مـ     14185-789 صندوق پستی    - طبقه چهارم  58پالك  
هیئت داوران تا نیمه اول شهریورماه از بین داوطلبین، اسامی افراد برگزیده را اعـالم      . نمایند

توانند جهت  متقاضیان می. می کند تا از آن ها براي حضور در جشنواره دعوت به عمل آید
   .اینددریافت فرم ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به نشانی الکترونیکی انجمن مراجعه نم

  
  مقررات

 .کلیه گزارشات و مکاتبات توسط رئیس انجمن و یا دبیر جشنواره انجام خواهد پذیرفت

افرادي که به عنوان داور انتخاب می شوند، نمی تواننـد در دوره مربوطـه در هـیچ یـک از         
  .محورهاي جشنواره داوطلب شوند

. در این جشنواره شوندبرگزیدگان جشنواره به مدت سه دوره نمی توانند داوطلب شرکت       
تنها در بخش پژوهشگر جوان فرد می تواند در صورت برگزیده شدن در این بخش، سـال         

 .آینده در بخش هاي دیگر جشنواره شرکت نماید

 جـشنواره  موارد برگزیده در سایر جشنواره هاي داخلی، مادامی که امتیاز رسمی براي این         
 .  شرکت می باشندکسب نشده باشد، مجاز به

هاي مختلف جـشنواره پـس از تـدوین بـه      آیین نامه داوري و نحوه محاسبه امتیاز در بخش        
  .رسد تصویب هیئت مدیره می

در صورتی که فرد شرکت کننده در جشنواره تخلف پژوهشی داشته و این موضوع محرز         
  .شده باشد آن اثر از چرخه داوري حذف خواهد شد

 مدیره انجمن علمی بهداشت محـیط ایـران   هیئت  02/06/95این آیین نامه در جلسه مورخ      
  . مطرح و به اتفاق آرا به تصویب رسید
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  بهداشت محیط ایرانو اجرایی ین جشنواره علمی متشهفهرست برگزیدگان 

  
  بخش مقاله -1

  .نشد شناخته مقاله هیچ یک از آثار حائز رتبه اول، دوم و سومدر بخش 
  

   :تقدیر هئیت داوران از
  کوهیان سکینه شمهندس   
  رضا درویشی چشمه سلطانیدکتر   
  فرشید قنبريمهندس    

  
  بخش کتاب  -2

  کتاب تالیف: الف
  .هیچ یک از آثار حائز رتبه اول و دوم و سوم شناخته نشدتالیف کتاب در بخش 

  
   :تقدیر هئیت داوران از

   سمانه دهقانمهندس 
  

   ترجمه کتاب - ب
  .به اول و سوم شناخته نشدهیچ یک از آثار حائز رتکتاب   ترجمهدر بخش

  
  دکتر رامین نبی زاده: رتبه دوم

  
   :تقدیر هئیت داوران از

  ساسان فریدي مهندس
  

   بخش پایان نامه -3
  

  دکتري  -الف
  . شناخته نشد اول و دومي هیچ یک از آثار حائز رتبه پایان نامه دکتردر بخش 

  مهدي هادي دکتر :ومسرتبه 
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   :تقدیر هئیت داوران از
 سیدحامد میرحسینیر دکت      
  سید جواد جعفريدکتر 
  

  ارشدکارشناسی  - ب
  .حائز شرایط جهت بررسی و داوري شناخته نشدارشد هیچ یک از آثار کارشناسی در بخش پایان نامه 

  
  و اختراع  بخش ابداع -4

  . شناخته نشد و سومهیچ یک از آثار حائز رتبه اول ابداع و اختراع بخشدر 
  

  : رتبه دوم مشترکاً
  محمدرضا داوريدکتر    
  علیرضا رحمانیدکتر 

  
  پژوهشگر جوان -5

  . شناخته نشدسومهیچ یک از آثار حائز رتبه بخش پژوهشگر جوان در 
  

  حسن هاشمیدکتر  :رتبه اول
  

  زهرا درخشان مهندس :دومرتبه 
   

   :تقدیر هئیت داوران از
  حافظ گلستانی فر مهندس

   
   بهداشت محیطیفعالیت اجرایی -6

 ارسال شده به دبیرخانه جشنواره هیچ یک از آثاری طیفعالیت اجرایی بهداشت محر بخش د
  . رتبه اول نگردید کسببرايامتیاز الزم حائز 
 

   دکتر کاظم ندافی:تقدیر ویژه
  

  :  مشترکاًرتبه دوم
  پاکزاد عبدالرزاقمهندس    
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  شاطر زاده محمد اعظممهندس  

 
  : مشترکاًسومرتبه 

 يآهنگر  بهروزمهندس  
 رازمند نوابمهندس  

  
   :تقدیر هئیت داوران از

 حاويمهندس جعفر ربی 
 مهندس محمد صادق اسالمی 

 
   : از در بخش دخانیاتتقدیر هئیت داوران

  ولی زادهبهزاد مهندس 
 دکتر هاله احمد نیا 
 شریفی عرب غالمعلیمهندس  
 امانت شهینمهندس  
 ابراهیم زاده لیالمهندس  
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  مشخصات برگزیدگان جشنواره
  

  هیئت داورانتقدیر  –مقاله 
  

  سکینه شکوهیان :نام و نام خانوادگی
  دانشجوي دکتري مهندسی بهداشت محیط :تحصیلیآخرین مدرك 

  دانشگاه تربیت مدرس :تحصیل/کارمحل 
  دانشجو :رتبه علمی

  1362-فسا: محل و سال تولد
h-index : 4  

 
  : مقاله برگزیدهعنوان

The peroxidase-mediated biodegradation of petroleum hydrocarbons in 
a H2O2-induced SBR using in-situ production of peroxidase: 
Biodegradation experiments and bacterial identification. 

  
      Journal of Hazardous Materials 313 (2016) 170–178                             :نشانی مقاله

  
  :چکیده

A bacterial peroxidase-mediated oxidizing process was developed for 
biodegrading total petroleum hydrocarbons (TPH) in a sequencing batch 
reactor (SBR). Almost complete biodegradation (>99%) of high TPH 
concentrations (4 g/L) was attained in the bioreactor with a low amount (0.6 
mM) of H2O2 at a reaction time of 22 h. A specific TPH biodegradation rate as 
high as 44.3 mg TPH/ g biomass. h was obtained with this process. The 
reaction times required for complete biodegradation of TPH concentrations of 
1,2, 3, and 4 g/L were 21, 22, 28, and 30 h, respectively. The catalytic activity 
of hydrocarbon catalyzing peroxidase was determined to be 1.48 U/mL 
biomass. The biodegradation of TPH in seawater was similar to that in fresh 
media (no salt). A mixture of bacteria capable of peroxidase synthesis and 
hydrocarbon biodegradation including Pseudomonas spp. and Bacillus spp. 
were identified in the bioreactor. The GC/MS analysis of the effluent indicated 
that all classes of hydrocarbons could be well-degraded in the H2O2-induced 
SBR. Accordingly, the peroxidase-mediated process is a promising method for 
efficiently biodegrading concentrated TPH-laden saline wastewater. 
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 هیئت داورانتقدیر  -مقاله 

  
  رضا درویشی چشمه سلطانی :نام و نام خانوادگی

  دکتراي تخصصی مهندسی بهداشت محیط :آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه علوم پزشکی اراك :محل کار

  استادیار :رتبه علمی
  لرستان-  شهرستان ازنا1358سال : محل و سال تولد

h-index  :15 بر اساس Scopus 
  :اله برگزیدهعنوان مق

Sonocatalyzed decolorization of synthetic textile wastewater using 
sonochemically synthesized MgO nanostructures 
 

  Ultrasonics Sonochemistry 131-123(2016)30     :نشانی مقاله
  

 :چکیده
The present study focused on the synthesis of nanostructured MgO via 
sonochemical method and its application as sonocatalyst for the decolorization of 
Basic Red 46 (BR46) dye under ultrasonic irradiation. The sonocatalyst was 
characterized using X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron 
microscopy (FE-SEM) equipped with energy dispersive X-ray microanalysis 
(EDX). In the following, the sonocatalytic removal of the dye under different 
operational conditions was evaluated kinetically on the basis of pseudo first-order 
kinetic model. The reaction rate of sonocatalyzed decolorization using MgO 
nanostructures (12.7 × 10(-3) min(-1)) was more efficient than that of ultrasound 
alone (2.0 × 10(-3) min(-1)). The increased sonocatalyst dosage showed better 
sonocatalytic activity but the application of excessive dosage should be avoided. 
The presence of periodate ions substantially increased the decolorization rate from 
14.76 × 10(-3) to 33.4 × 10(-3) min(-1). Although the application of aeration 
favored the decolorization rate (17.8 × 10(-3) min(-1)), the addition of hydrogen 
peroxide resulted in a considerable decrease in the decolorization rate (9.5 × 10(-
3) min(-1)) due to its scavenging effects at specific concentrations. Unlike 
alcoholic compounds, the addition of phenol had an insignificant scavenging 
effect on the sonocatalysis. A mineralization rate of 7.4 × 10(-3) min(-1) was 
obtained within 120 min. The intermediate byproducts were also detected using 
GC-MS analysis 
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 هیئت داورانتقدیر  -مقاله 
  فرشید قنبري :نام و نام خانوادگی

   کارشناسی ارشد :آخرین مدرك تحصیلی
   جندي شاپور دانشگاه علوم پزشکی :محل کار

   دانشجوي دکتري:رتبه علمی
  1364 - تهران : تولدمحل و سال 

h-index : 6  بر اساسScopus  
  

  :عنوان مقاله برگزیده
Bisphenol A degradation in aqueous solutions by electrogenerated 
ferrous ion activated ozone, hydrogen peroxide and persulfate: 
Applying low current density for oxidation mechanism 
 

  CHEMICAL ENGIENEERING JOURNAL  294(2016) 298-307    :    نشانی مقاله
  

 :چکیده
Bisphenol A (BPA) is an ubiquitous environmental contaminant which is categorized 
as an endocrine disruptor compound. In this study, BPA was removed using 
electrogenerated ferrous ion (EC) activated ozone, hydrogen peroxide (HP) and 
persulfate (PS). The effects of operating parameters such as pH, current density, 
oxidant dosage and time, were evaluated on three systems of EC/HP, EC/PS and 
EC/ozone. The acidic condition (pH = 3.0–5.0) was suitable for all the processes. The 
results showed that EC/ozone had the best performance in degradation of BPA 
compared to others. Moreover, the presence of chloride was investigated in three 
systems and the related results displayed a slight increase in removal efficiency. 
Electrochemical degradation of BPA in a divided cell proved that ozone was activated 
by both anode and cathode reactions while HP and PS were activated only in anode 
compartments endorsing HP and PS catalytic activation by ferrous ion. In addition, the 
reaction mechanism demonstrated that sulfate radical was the major oxidant in EC/PS 
while hydroxyl radical was the main agent in EC/HP and EC/ozone systems. However, 
the results indicated that ozone can solely degrade BPA significantly in comparison 
with other oxidants. The synergistic effects along with kinetic model were also 
assessed for all the processes. The mineralization was studied by total organic carbon 
(TOC) and the order of TOC removal was EC/ozone > EC/HP > EC/PS > ozone > EC 
> PS > HP. The electrochemical sludge generated was reused for activation of the 
oxidants as HP and PS were noticeably activated while no effect was observed on 
ozone application. 
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   تقدیر هیئت داوران– تالیف کتاب
  

  سمانه دهقان  :نام و نام خانوادگی
   مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشد :تحصیلیآخرین مدرك 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران :تحصیل/ محل کار
  1364 -ساري : سال تولد ومحل

  
   :کتاب برگزیده عنوان

  برداري و آنالیز پسماند کمپوستراهنماي نمونه
  

  :چکیده
 شده شگرف تغییرات دچار کشورمان آن تبع به و جهان در جامد زائد مواد مدیریت اخیر در دهه هاي

 .گردد می تلقی خاص مالحظات به نیاز و آلوده ولی ارزش با ماده یک عنوان و پسماند جامد به است
 و ترین اقتصادي عنوان به مبدا، از جداسازي و بازیافت حول پسماند جامد، هاي مدیریت برنامه اغلب

 تولید پسماند، اصولی مدیریت .باشد می معطوف کمپوست کود سپس تولید و روش ها بهداشتی ترین

 پژوهش و تحقیق الزمه .دارد فراوان تحقیق و پژوهش نیازمند آن و استفاده استاندارد کیفیت با کمپوست
 کمپوست مطابقت و کمپوست و پسماند بیولوژیکی و شیمیایی خصوصیات فیزیکی، تعیین زمینه در

 می معتبر هاي روش براساس ها نمونه آنالیز و برداري نمونه صحیح رعایت  اصول استانداردها، با تولیدي
 بهره با را مذکور کتاب خویش، دین از بخشی اداي انعنو نویسندگان این کتاب به راستا، این در .باشد

 منتشر کمپوست و پسماند آزمایش و برداري و رهنمون هاي نمونه استانداردها ها، کتاب منابع، از گیري
خارجی نظیر  و ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه معتبر داخلی نظیر موسسات و ها سازمان از شده

ASTM، TEMCC  وUSEPAبر مشتمل کتاب مذکور. نموده اند تقدیم کشور علمی جامعه به دوین و ت 
 مختصر طور به و کمپوست پسماند گیري نمونه هاي روش و اصول اول، فصل باشد که در می فصل شش

 رطوبت، دهنده، اجزاء تشکیل درصد تعیین نظیر فیزیکی آنالیز اصول دوم فصل در . است شده توصیف
 پارامترهاي آنالیز سوم روشهاي فصل در .است شده تشریح.  ..و بندي دانه ،حرارتی ارزش دانسیته،

 آنا هاي روش پنجم سمی، درفصل آلی ینده هاي آال و سموم آنالیز هاي روش چهارم فصل در شیمیایی،

 .است آمده نتایج شیوه گزارش و کمپوست تکمیلی آنالیز هاي روش ششم فصل در ها، پاتوژن لیز
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  دومرتبه  -) ترجمهبخش  (کتاب برگزیده
  

   رامین نبی زاده  :نام و نام خانوادگی
   بهداشت محیط تخصصیدکتري :تحصیلیآخرین مدرك 

   دانشکده بهداشت،تهران یدانشگاه علوم پزشک :محل کار
  1344 -اصفهان : تولدمحل و سال

h-index : 21  بر اساسScopus  
  

   :هکتاب برگزید عنوان
  درمانی- بهداشتیمدیریت ایمن پسماندهاي

  
  :چکیده
 -بهداشتی پسماندهاي خدمات صحیح مدیریت خصوص در نظامند چارچوبی آوردن فراهم به منظور
 1995 سال در این سازمان سالمت و زیست محیط اروپایی مرکز همراهبه جهانی بهداشت سازمان درمانی،

 در درمانی -خدمات بهداشتی پسماند مدیریت مشکالت بر تاکید با کاربردي راهنمایی تدوین جهت
 کتاب انتشار آن يکه نتیجه داد تشکیل المللیبین کارگروهی فرانسه نانسی در توسعه حال در کشورهاي

 شناخته نیز "آبی کتاب" عنوان که تحت(درمانی  – بهداشتی خدمات پسماندهاي ایمن مدیریت راهنماي
 به توجه با مزبور کتاب اول ویراست نتشاراز ا سال چندین گذشت ز ا پس .شد 1999 سال در) میشود

 درمانی -بهداشتی خدمات پسماندهاي به تولیدکنندگان مربوط الزامات و شرایط در که اي عمده تغییرات
 ظهور عرصه به پا پسماندها این مدیریت جهت هاي نوینی فناوري و ها روش نیز و است گرفته شکل

 کتاب .است بهروزرسانی نیازمند مذکور کتاب که نتیجه رسید این به جهانی بهداشت سازمان اند، گذاشته
 بهداشت سازمان انتشارات توسط 2014 سال در باشدکتاب می این دوم ویرایش يترجمه که حاضر
 بین يگسترده همکاریهاي و مشاوره ينتیجه کتاب این .گردیده است منتشر فصل 15 بر مشتمل و جهانی
 در را زیست محیط با سازگار و کارآمد ایمن، روشهاي با در ارتباط جامع رهنمودي که بوده المللی

 در ویژهبه( اضطراري و عادي شرایط در درمانی -خدمات بهداشتی پسماندهاي مدیریت خصوص
 در تغییر و اقلیمی تغییرات مانند مسائلی همچنین کتاب در این .آوردمی فراهم )توسعه حال در کشورهاي

 و بحث مورد نیز درمانی -بهداشتی خدمات پسماندهاي روي مدیریت بر ها آن راتاث و بیماریها الگوي
 در درمانی -بهداشتی خدمات مراکز در دسترس در منابع کمبود به توجه  با.است گرفته قرار بررسی

 بر عالوه که داشته ايپایه فرایندهاي و فناوریها به خاصی توجه حاضر کتاب پسماند، مدیریت خصوص
 و اساتید استفاده مورد تواند می کتاب این .باشند می پایدار و صرفهبه مقرون اقتصادي نظر از ایمنی،

 در شاغل مدیران و گذاران سیاست نیز و زیست محیط و محیط بهداشت مهندسی هاي رشته دانشجویان
 پسماند يحوزه مدیران سایر و محیط بهداشت متخصصین ها،بیمارستان مدیران درمان، و بهداشت مراکز

 .شود واقع
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  تقدیر هیئت داوران -) بخش ترجمه(کتاب برگزیده  

  
   ساسان فریدي  :نام و نام خانوادگی

  بهداشت محیطکارشناسی ارشد مهندسی  :تحصیلیآخرین مدرك 
   دانشکده بهداشتتهران، یدانشگاه علوم پزشک :محل کار

  استان فارس : تولدمحل و سال
  

   :کتاب برگزیده عنوان
 )از تولید تا توزیع(میکروبیولوژي آب آشامیدنی                   
  

  :چکیده
سـازي آب   هـاي میکروبـی مـرتبط بـا سـالم      ها و پـاتوژن  فصل اول، انگل. باشد  فصل می10این کتاب داراي   

ان  آب را بیـ  هاي متـداول تـصفیه   فصل دوم، میکروبیولوژي فرآیند. نماید آشامیدنی را به خوانندگان ارائه می 
ي مـصرف در ایـن    ي آب با استفاده از وسـایل تـصفیه در نقطـه     هاي خانگی تصفیه    همچنین، فرآیند . کند  می

فـصل سـوم بـه مرحلـه گنـدزدایی، مـانع نهـایی و اصـلی در برابـر مواجهـه انـسان بـا                  . فصل ارائه شده اسـت    
احتماالً . اي، پرداخته است ختهیا هاي تک ها و انگل ها، باکتري   زا از قبیل ویروس     هاي بیماري   میکروارگانیسم

هـا   گیـري  وقوع بسیاري از همه. گندزدایی آب آشامیدنی، مهمترین اقدام پیشگیرانه در تاریخ بشر بوده است      
هاي توزیع، نفوذ از طریق  که آب در آن نقش داشته است، بواسطه کاهش کیفیت آب در شبکه        ) ها  اپیدمی(

ها بـا تاکیـد بـر     میکروبیولوژي بیوفیلم. باشد ا بازگشت آب میهاي اصلی و فشار منفی ی   اتصاالت، شکستگی 
هاي توزیع آب، موضوع اصلی مطرح شده  ها در لوله ها و عوامل دخیل در گسترش و رشد بیوفیلم تشکیل آن 

هاي  نظیر مایکوباکتریوم غیرسلی، لژیونال، انگل(ها  همچنین سرنوشت نهایی پاتوژن. باشد در فصل چهارم می
فصل پنجم، . نیز در این فصل ارائه شده است) طلب هاي فرصت اي و پاتوژن    هاي روده   اي، ویروس   یاخته  تک

این موضوعات شـامل  . دهد هاي توزیع آب را مورد بررسی قرار می سایر موضوعات میکروبی مرتبط با شبکه 
، )ي سـبز ـ آبـی   هـا  جلبـک (هـا   هاي تولید شده توسط سـیانوباکتر  مشکالت ناشی از طعم و بو، سیانوتوکسین

هـاي آهـن و منگنـز و ظهـور      مهرگان کوچـک، بـاکتري   هاي آزادزي، بی   ها بویژه آمیب    یاخته  ها، تک   قارچ
فصل ششم، به تصفیه و پایداري بیولوژیکی آب آشامیدنی اشـاره      . باشد  می) ساز  شوره(هاي نیتریفایر     باکتري

ه ممکن است مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و    هایی ک  فصل هفتم، عوامل میکروبی اصلی و بیوتوکسین      . کند  می
 میلیـارد نفـر از   1/1برآورد شده کـه حـدود   . دهد منجر به آلودگی عمدي آب آشامیدنی گردند را شرح می     
 میلیـارد نفـر از جمعیـت جهـان فاقـد شـرایط       6/2جمعیت جهان به آب سالم و تمیز دسترسی ندارند و تقریباً  

هاي منتقله از آب جـان خـود     میلیون نفر بر اثر بیماري2/2ساالنه حدود در نتیجه، . باشند بهداشتی مناسب می 
 درصـد از کـل مـرگ و میـر در میـان      17سازمان جهانی بهداشت برآورد نمود، حدود   . دهند  را از دست می   
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هـاي اصـلی تـصفیه بـراي      فـصل هـشتم، فنـاوري   . باشد کودکان کمتر از پنج سال به دلیل اسهال اندمیک می   
فـصل نهـم، میکروبیولـوژي    . کنـد  هاي در حال توسـعه را ارائـه مـی        ت آب آشامیدنی در کشور    ارتقاي کیفی 

شده یک منبع مفیـد و قابـل اسـتفاده     هاي بطري اگرچه آب. دهد هاي بطري شده را مورد بررسی قرار می   آب
ي حـضور   هـا بواسـطه   شـوند امـا گـاهی اوقـات ممکـن اسـت کیفیـت آن        در مواقع اضطراري محـسوب مـی     

فصل دهم، مراحـل ارزیـابی کیفـی    . هاي میکروبی در منبع یا آلودگی هنگام بطري کردن پایین بیاید         ژنپاتو
هایی در ارتبـاط بـا اسـتفاده از ارزیـابی ریـسک بـراي بـرآورد ریـسک مواجهـه بـا              ریسک میکروبی و مثال   

 آب در جوامع را تـشریح  هاي منتقله از بینی بار بیماري  اي و پیش    یاخته  هاي باکتریایی، ویروسی، تک     پاتوژن
 .نماید می
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  ومس رتبه -برگزیده دکتريپایان نامه 

  
  مهدي هادي :نام و نام خانوادگی

  دکتري پژوهشی مهندسی بهداشت محیط :آخرین مدرك تحصیلی
  پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران :محل کار

  مرکز تحقیقات کیفیت آب- 
  1361 - اصفهان: محل و سال تولد

 
زایی کریپتوسپوریدیم و ژیاردیا در  ارزیابی کمی ریسک عفونت: عنوان پایان نامه برگزیده   

  هاي جاللیه و تهرانپارس در شهر تهران خانه اثر مصرف آشامیدنی آب تولیدي از تصفیه
  

  :چکیده
  

قله از آب توانند منجر به طغیانهاي بیماریهاي منت نشده در سیستمهاي تصفیه آب می بینی نقصانهاي پیش
. شدبا بیولوژیکی در آب می تامین آب سالم، مستلزم اطمینان از عدم وجود عوامل مخاطره آمیز . شوند

از اینرو تمرکز فعالیتها بر . سازمان جهانی بهداشت طرح ایمنی آب را براي تضمین ایمنی آب توسعه داد
ارزیابی کمی ریسک میکربی، تخمین ریسک بهداشتی ناشی . تایید عملکرد زنجیره تامین آب استوار است

ریپتوسپوردیم به ترتیب توسط عوامل پاتوژن ژیاردیا و ک. سازد  با عوامل میکربی را ممکن می از مواجهه
EPA و WHO در این مطالعه به . اند آب پیشنهاد شده  به عنوان ارگانیزمهاي مرجع در سیستمهاي تصفیه

، عملکرد سیستمهاي تصفیه آب WHO و EPAسازي الزامات ارائه شده توسط  منظور پیاده
امل در راستاي تامین اهداف بهداشتی  بر مبناي میزان حذف این عو) هاي تهرانپارس و جاللیه خانه تصفیه(

 .بررسی گردید

در این مطالعه با توجه به اهمیت مطالعات ارزیابی کمی ریسک میکربی و با توجه به اینکه تاکنون در ایران 
اي در خصوص ارزیابی کمی ریسک میکربی در سیستمهاي تولید آب آشامیدنی صورت نپذیرفته  مطالعه

سپوردیم و ژیاردیا در منابع آب سطحی اصلی تامین کننده آب در تهران مورد است، عوامل پاتوژن کریپتو
از طریق بررسی نتایج سایر مطالعات مشابه در کشورهاي در این مطالعه در وهله اول . تندپایش قرارگرف

اي بین وضعیت کیفی منابع آب  مختلف در زمینه پایش آلودگی پروتوزئري در منابع آب سطحی، مقایسه
سنجی مختلف،  بعالوه با انجام چند مطالعه علم.  در تهران و سایر کشورها انجام نیز انجام شدسطحی

وضعیت و جایگاه کشورهاي مختلف و منجمله ایران و صاحبنظران این حوزه در مطالعات ارزیابی ریسک 
بع آب سطحی برداري از منا   نمونهدر ادامه در این مطالعه. میکربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

هاي آب تهرانپارس و جاللیه و همچنین  قبل و بعد از واحدهاي مختلف تصفیه در این  خانه ورودي تصفیه
ها از نظر تعداد عوامل پاتوژن پروتوزئري ژیاردیا و کریپتوسپوریدیم  ها انجام و آنالیز نمونه خانه تصفیه
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به سایر مطالعات انجام شده از نظر میزان شیوع اطالعات مربوط .  انجام شد1623/ 1مطابق روش استاندارد 
هاي مختلف انسانی، حیوانی و محیطی نیز از طریق بررسی متون گردآوري و مورد  این دو انگل در نمونه

میزان عملکرد سیستمهاي تصفیه در کاهش بار آلودگی ورودي به . بررسی و تحلیل و مقایسه قرار گرفت
به دنبال تعیین میزان عملکرد . بینی شد سازي و پیش ي مبتنی بر احتمال شبیهخانه با استفاده از روشها تصفیه

کنندگان آب در گروههاي سنی مختلف با توجه به مقدار سرانه آب  سیستم تصفیه، میزان مواجهه مصرف
همچنین . برآورد و سپس ریسک عفونتزایی ناشی از عوامل پاتوژن ژیاردیا و کریپتوسپوردیم تعیین گردید

ان بار بیماري ناشی از عوامل پاتوژن مورد بررسی، در اثر مواجهه با آب تولیدي بر حسب معیار دالی به میز
تحلیل حساسیت تاثیر مراحل مختلف تصفیه بر میزان واریانس مواجهه . تفکیک گروههاي سنی تعیین شد

 براي میزان غلظت در نهایت سناریوهاي مختلفی. برآوردي براي پاتوژنهاي مورد بررسی صورت پذیرفت
مواد گندزدا در سیستم در نظر گرفته شد و بر اساس آن میزان ریسک عفونتزایی بر مبناي تغییرات غلظت 

با توجه به نتایجی که از این مرحله مطالعه حاصل شد پیشنهاداتی مبنی بر استفاده از . گندزدا تعیین گردید
بر . ریسک ناشی از عوامل پاتوژن ارائه گردیدروشهاي گندزدایی جایگزین براي کلر به منظور کاهش 

با توجه ). p>0  /05(شود  اساس یافته هاي این مطالعه بارندگی باعث افزایش پروتوزئرها در منابع آب می
هاي تهرانپارس نگرانی بهداشتی از نظر تظاهر آنها در  خانه به کم بودن عوامل پروتوزئري در ورودي تصفیه

مجموع حذف و غیرفعالسازي ژیاردیا و کریپتوسپوردیم در . انه وجود نداشتخ آب خروجی این تصفیه
 لوگ تعیین و  بار بیماري آنها براي گروههاي سنی 3/2 و 83/5خانه جاللیه تهران به ترتیب معادل با  تصفیه

                     و93/4×10- 10، 09/2×10-9، 91/1×10-9 سال به ترتیب برابر با 16 و باالتر از 16 تا 6، 6 تا 2، 2زیر

 دالی به ازاي هر نفر در سال برآورد 81/1×10-5 و 30/1×10-5، 83/5×10- 6، 53/6×10-6 و 24/5×10- 9
، می توانند حذف mJ/cm2 7/7 و یا پرتودهی فرابنفش با دز mg/L 75/0 زنی با دز   ازن. گردید

به طور کلی استفاده از . دهند وگ افزایش  ل5 و 1/5 لوگ به ترتیب به مقادیر 2  /3کریپتوسپوردیم را از 
ابزار ارزیابی کمی ریسک میکربی در این مطالعه توانست به نحو موثري نقاط ضعف سیستم تصفیه آب را 

سازي این ابزار در  پیاده. گیري در جهت ارتقاي عملکرد سیستم را تسهیل نماید مشخص ساخته و تصمیم
و بهبود عملکرد سیستمهاي تصفیه آب در سراسر کشور، چارچوب طرح ایمنی آب به منظور بررسی 

  .گردد پیشنهاد می
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  تقدیر هیئت داوران - دکتريپایان نامه 

  
 سید حامد میر حسینی :نام و نام خانوادگی

  دکتراي مهندسی بهداشت محیط :آخرین مدرك تحصیلی
  دانشگاه علوم پزشکی اراك :محل کار

  1357 - اصفهان: محل و سال تولد
 

بررسی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنهاي مقاوم به آنتی بیوتیک در  :ان پایان نامه برگزیدهعنو
  باکتري هاي منتقله توسط هوا در بیمارستانهاي آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  
  :چکیده

نده اي مانع درمان طی دهه هاي اخیر مقاومت آنتی بیوتیکی بعنوان یک معضل مهم مطرح بوده و بطور فزای
با توجه به اهمیت مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنهاي مقاوم در .  عفونتهاي اکتسابی در بیمارستان بوده است

هواي تنفسی محیط هاي بیمارستانی و نقش آنها در شیوع عفونت هاي بیمارستانی، این تحقیق با هدف 
مارستان تحت پوشش دانشگاه علوم تعیین شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در بخشهاي مختلف چهار بی

پزشکی اصفهان آموزشی و شناسایی و ارزیابی فراوانی ژنهاي مقاوم باکتریایی منتقله توسط هواي تنفسی 
محل هاي نمونه برداري در هر بیمارستان شامل بخش هاي مراقبت ویژه، جراحی، داخلی و . انجام گرفت

 میلی لیتر از بافر 10فاده از نمونه بردار ایمپینجر حاوي عمل نمونه برداري هوا با است. اتاق عمل بودند
میانگین .  و مقاالت تعیین شدCLSI 2012فسفات انجام شد و غلظت آنتی بیوتیک با توجه به استاندارد 

در بین .  بودCFU/M3464 کلی غلظت باکتري هاي منتقله توسط هوا در بیمارستانهاي مورد بررسی برابر 
ی با وجود اینکه باالترین غلظت باکتري هاي هوابرد در بخش داخلی به دست آمد بخش هاي بیمارستان

در همه بیمارستانهاي مورد بررسی .   بودARBAلیکن بخش جراحی داراي بیشترین میانگین غلظت
نتایج این مطالعه، شیوع نسبتا باالي باکتریهاي . را نشان داد %) 5/33(مقاومت به اگزاسیلین بیشترین شیوع 

ایزوله هاي مقاوم . وابرد مقاوم به آنتی بیوتیک در بخش هاي مختلف چهار بیمارستان را نشان می دهده
استافیلوکوکوس و اسینتوباکتر بومانی از غالبترین باکتریهاي هوابرد مقاوم بودند که نشان دهنده پتانسیل 

رت کاربرد معیارهاي کنترلی یافته هاي این پژوهش بر ضرو. نقش هوا در انتشار عفونت بیمارستانی است
  .مؤثر در جهت کاهش پتانسیل انتقال هوابرد عفونت هاي بیمارستانی تأکید دارد
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   تقدیر هیئت داوران- دکتريپایان نامه 
  

 سید جواد جعفري :نام و نام خانوادگی
   بهداشت محیطدکتري تخصصی :آخرین مدرك تحصیلی

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :محل کار
  1366 -همدان:  و سال تولدمحل

 
) CRBR(مطالعه کارایی بیوراکتور سیکلی داراي بستر متحرك : عنوان پایان نامه برگزیده

  براي احیاي بیولوژیکی نیترات با استفاده از کاتکول به عنوان منبع کربن
  

  :چکیده
  

یبـات آلـی سـمی     و ترک(NO3 >1000 mg/L)پساب بسیاري از صنایع حاوي غلظت باالیی از نیترات    
هـاي جـدي بـه محـیط زیـست و      توانـد سـبب آسـیب   هـاي پذیرنـده مـی   تخلیه نیترات به منابع آب . باشندمی

هدف از این مطالعه بررسی کارایی بیوراکتور سیکلی داراي بستر متحرك . مشکالت بهداشت عمومی گردد
)CRBR (اثر هر یک از . یب آلی سمی بودهاي باالي نیترات با استفاده از ترکجهت دنیتریفیکاسیون غلظت

، نسبت پـر شـدگی بـستر، سـرعت چـرخش      )HRT(متغییرهاي غلظت اولیه نیترات، زمان ماند هیدرولیکی      
نتـایج حاصـل از تحقیـق    . ، شوري و بارگذاري نیترات مورد مطالعه قـرار گرفـت    مدیا، نسبت   

 95%  بـیش  ≤ h 18است در زمان ماند هیدرولیکی  قادر CRBRنشان داد که پیش از بهینه سازي متغییرها،  
 و سـهم  30%درصد پر شـدگی بهینـه مـدیا    .  را احیاء کند   1000 از نیترات ورودي با غلظت      

 17% و سهم سرعت چرخش مدیا rpm 20 و همچنین سرعت چرخش بهینه مدیا      36%مدیا در احیاء نیترات     
 توانست در CRBR.  برابر با یک به دست آمدات در حداکثر میزان احیاء نیتر   . به دست آمد  
- مـی 3  که برابر با  mg/L 1250، نیترات ورودي تا غلظت      نسبت بهینه     

 تـاثیري بـر کـارایی بیوراکتـور     g/L 20تـا غلظـت   ) g NaCl/L( شـوري  . باشد را به طور کامل احیاء کند
هـاي   گونـه rDNA S16هاي غالب در لجن معلـق بـا توجـه بـه آنـالیز فیلوژنیـک و         همهمترین گون . نداشت

Pseudomonas resinovorans ،Stenotrophomonas  maltophila و Bacillus cereus 
 فعالیت آنزیم دهیدروژناز در بیومس معلق و چسبیده بـه ترتیـب        . به دست آمد  

توانـد   مـی CRBRبه این ترتیب استفاده از فرآینـد  .  آمد به دست5/10  و  5/3
 . هاي باالي نیترات در حضور مواد آلی سمی باشدیک فرآیند موثر در احیاء غلظت
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   )مشترکاً (دوم  رتبه – برگزیدهابداع و اختراع 

  محمد رضا داوري :نام و نام خانوادگی
   )اگرواکولوژي(دکتري کشاورزي : آخرین مدرك تحصیلی 

  و ) دولتی و پیام نور(مدرس دانشگاه  :محل کار
  دبیر انجمن ارگانیک ایران

  1356 - اراك :محل و سال تولد
  

   :ابداع و اختراع عنوان
  پاالینده زیستی هواي داخلی      

  
  :چکیده

 درصد از عمر خود را 90معموال افراد شهرنشین . یکی از مشکالت جوامع امروزي آلودگی هوا می باشد   
 برابر بیشتر ار هواي بیرون می 5 تا 2از سوي دیگر آلودگی هواي داخلی . ر فضاهاي بسته می گذارنندد

با توجه به افزایش روزافزون بیماري هاي تنفسی و انواع حساسیت ها و بیماري هاي مرتبط با آالینده . باشد
اکثر دستگاه . ه نظر می رسدها استفاده از دستگاه هاي تصفیه کننده هوا در محیط هاي داخلی ضروري ب

هاي موجود در بازار کامال الکتریکی و مکانیکی بوده و نیاز مداوم به نگهداري  و تعویض فیلتر داشته که 
 .بعضا هزینه هاي جانبی زیادي براي صاحب آنها ایجاد می کند

) ماهی+ انیزم میکروارگ+ گیاه (دستگاه پاالینده زیستی داخلی موجود سیستمی کامال طبیعی و زیستی 
استفاده کرده که نیاز به تعویض مکرر فیلتر نداشته و  به علت استفاده از سیستم هوشمند الکتریسیته مصرفی 

توسط سیستم قطره ) آلی(بسیار کمی نیاز دارد و آبیاري و تغذیه آن به صورت اتوماتیک و کامال ارگانیک 
براي اطمینان از تصفیه کامل هواي محیط . جام می شودان) مه پاش بر  روي ناحیه ریزوسفر(اي و ایروپونیک 

در ساخت این دستگاه تمهیدات الزم . در قسمت خروجی آن فیلتر هواي سه الیه اي نانو قرار گرفته است
اندیشه شده است تا مصرف کننده بتوانند به آسانی از آن استفاده کند و دوست دار محیط زیست بودن از 

اتاق خواب، پذیرایی، آشپزخانه ، (با توجه به محیط داخلی مورد نظر .  می باشدمزایاي دیگر این دستگاه
  .گیاه مناسب انتخاب می شود) محیط اداري یا کارگاهی
  : ویژگی هاي بارز دستگاه

اثربخشی بیشتر با ایجاد جریان هوا در فضاي کانوپی ( تصفیه هواي داخلی بااستفاده از گیاهان ویژه -1
  نانو و فیلتر ) گیاهان

  استفاده از میکروارگانیزم هاي ویژه جهت تغذیه غیرشیمیایی گیاه  در بستر خاکی و آبی-2
  استفاده از ماهی در تغذیه غیرشیمیایی گیاه           -3
   استفاده از آکواریوم، سنسور رطوبتی و پمپ آب جهت آبیاري اتوماتیک گیاه-4
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   انسانی موجود در هواي داخلی حذف آالینده هاي هوا، ریزگرد و میکروب هاي-5
 آبیاري ایروپونیک براي اضافه کردن کارآیی ریشه در جهت تصفیه هوا با استفاده از محلول غذایی -6

  ارگانیک
   استفاده از سیستم هوشمند تهویه هوا و آبیاري گیاه-7
  )مصرف بهینه انرژي( استفاده از سنسور حرکتی و نوري جهت فعالسازي فن دستگاه -8
  استفاده از گیاه هوازي خزه اسپانیایی یا تیالندسیا جهت افزایش کارایی تصفیه  -9
  

  :اجزاي تشکیل دهنده دستگاه
این دستگاه شامل دو بخش می باشد که در بخش نخست آکواوریم جهت پرورش ماهی و رآکتور زیستی 

مانند پتوس، گندمی (ه هوا براي پرورش میکروارگانیسم هاي سودمند و  در بخش دیگر نیز گیاه تصفیه کنند
دستگاه مجهز به . کشت شده در بستر مخصوص و گیاه هوازي سرخس اسپانیایی یا تیالندسیا قرار دارند...) 

سنسور رطوبتی خاك، قطره چکان و مه پاش می باشد و منبع تغذیه گیاه آب آکواریوم حاوي مواد غذایی 
 می باشد که توسط پمپ آب به ناحیه ریزوسفر گیاه و میکروارگانیزم هاي پرورش یافته) آلی(ارگانیک 

در قسمت خروجی نیز هواکش و . این محلول کامال غیر شیمیایی مصنوعی می باشد. انتقال داده می شود
کار می ) قابل تنظیم(هواکش با استفاده از سنسور نوري یا حرکتی . فیلتر نانویی با سه سطح قرار گرفته است

دستگاه مذکور جهت تصفیه هواي داخلی .  صرف برق نیز صرفه جویی می کندکند و از این نظر در م
با توجه به نوع کاربري از گیاهان مختلفی ... (منازل، اداره جات، فروشگاه ها، هتل ها، سالن هاي ورزشی و 

  .مکنده اي در کنار دستگاه در تهویه بهتر هوا  نقش دارد. به کار می رود) استفاده می شود
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ی ن ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ۱۳۹۵     ماه    ۴  –اھد
   )مشترکاً (دوم  رتبه –  اختراع برگزیدهابداع و

  علیرضا رحمانی :نام و نام خانوادگی
  دکتراي مهندسی بهداشت محیط: آخرین مدرك تحصیلی 

  دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت :محل کار
  1340 -   تویسرکان: و سال تولدمحل

  
   :ابداع و اختراع عنوان

  رات میکر و مزو از تایرهاي فرسوده سواريتولید کربن فعال پودري داراي حف
  

  :چکیده
تولیـد کـربن فعـال از    . اي در فرآیندهاي جذب سطحی در انواع صـنایع دارد  کربن فعال کاربردهاي گسترده   

ماده اولیه مناسب، ارزان قیمت، در دسترس و عدم وابستگی از جمله مـوارد بـسیار تـاثیر گـذار بـر محـصول         
 تایرهاي فرسوده و مستعمل در ایران فراوان بوده و میـزان بازیافـت آن کمتـر از    .تولیدي و کیفیت آن هستند   

همچنین وجود تایرهاي فرسوده در محیط و به ویژه اماکن دفـع زبالـه      . یک چهارم مقدارل تولیدي آن است     
در ایـن اختـراع  در شـرایط    . رود¬شهري خود یک معضل مدیریت زیست محیطی این مـواد بـه شـمار مـی          

اهی از تایرهاي فرسوده، کربن فعال پـودري بـا حفـرات در محـدوده مـزو تهیـه شـد و مشخـصات             آزمایشگ
 و طیـف  EDSساختاري کربن فعال تولید با استفاده از تکنیکهاي میکروسکوپ الکترونی پویشی مجهز بـه         

-Brunauer-Emmettسطح ویژه آن بـا اسـتفاده از ایزوترمهـاي      . آنالیز شد ) FTIR(سنجی مادون قرمز    
Teller (BET ( وBarret-Joyner-Halenda (BJH (بر اساس نتایج طیف سـنجی  . محاسبه گردید

عمده گروههاي عاملی موجود در کربن فعال تولید شده کربوکسیل، آلکـان، آلکـن،      ) FTIR(مادون قرمز   
 نشان دادند نتایج. ها هستند که در از میان آنها گروه عاملی کربوکسیل فراوانی بیشتري دارد¬آمیدها و آمین

سـاختار کـربن فعـال تهیـه شـده در ایـن       . باشد درصد می36 تا  32که بازده تولید کربن فعال از تایر فرسوده         
میزان سـطح ویـژه آن بـه روش    ).  درصد وزنی48/76(مطالعه بطور غالب از عنصر کربن تشکیل شده است           

BET و BJH بترتیب m2/gr 046/185 وm2/gr 446/146ر کلی تولید کربن فعال از به طو. باشد می
تواند داراي منافع اقتصادي و زیست محیطی بوده و به عنوان یـک روش مناسـب جهـت    تایرهاي فرسوده می  

کربن فعـال تولیـدي از تایرهـاي فرسـوده کـارآیی بـاالیی در حـذف         . بازیافت تایرهاي فرسوده مطرح باشد    
  .هاي آلی و معدنی از محیطهاي آبی داردآالینده

) در قالب دو پروژه تحقیقاتی(پژوهشی داخلی و بین المللی - مقاله تحقیقی در مجالت علمی4 اختراع از این 
  .همچنین در جشنواره رویش البرز جهت جذب سرمایه گذار ارائه شده است. منتشر شده است



 

٣٢ 
 

ین ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ھد  ۱۳۹۵     ماه    ۴      –ا 

  
    رتبه اول– برگزیده پژوهشگر جوان

  
  حسن هاشمی :نام و نام خانوادگی

  دکتراي تخصصی مهندسی بهداشت محیط :آخرین مدرك تحصیلی
  شیرازدانشگاه علوم پزشکی  :محل کار

   استادیار:رتبه علمی
   2136 - ممسنی : سال تولدمحل و

  
  :خالصه فعالیت هاي پژوهشی

 : هاي اطالعاتی معتبر  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک-

  ISI =18مقاله نمایه شده در
   Scopus =5ده در مقاله نمایه ش

 60= مقاله علمی پژوهشی داخلی

  : خلق کتاب-
  2:     تعداد ترجمه3:  تعداد تدوین

h-index - : 2  
 15: هاي تحقیقاتی  تعداد طرح-

  40: ها و سمینارها  ارایه مقاله در کنگره-
  3: هاي تحصیلی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه-
  20:  داوري مقاالت مجالت معتبر خارجی-
  

  



 

٣٣ 
  

ی ن ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ۱۳۹۵     ماه    ۴  –اھد
   رتبه دوم –پژوهشگر جوان برگزیده 

  
  زهرا درخشان :نام و نام خانوادگی

   بهداشت محیط مهندسی دکتراي تخصصیدانشجوي  :آخرین مدرك تحصیلی
  - :محل کار

  - :رتبه علمی 
  1363-ارسنجان :محل و سال تولد

  
  :خالصه فعالیت هاي پژوهشی

 : هاي اطالعاتی معتبر ه در بانک تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی نمایه شد-

  ISI   :    7مقاله نمایه شده در 
  Scopus  :  10مقاله نمایه شده در 

 20: مقاله علمی پژوهشی داخلی 

  : خلق کتاب-
  3:      تعداد ترجمه2:   تعداد تدوین

h-index - : 2  
 8: هاي تحقیقاتی  تعداد طرح-

  20: ها و سمینارها  ارایه مقاله در کنگره-
  -:  هاي تحصیلی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه-
  :  داوري مقاالت مجالت معتبر خارجی-

 - Desalination and Water Treatment  

 
  



 

٣۴ 
 

ین ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ھد  ۱۳۹۵     ماه    ۴      –ا 

  تقدیر هیئت داوران –پژوهشگر جوان برگزیده 
  حافظ گلستانی فر :نام و نام خانوادگی

   مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشد :آخرین مدرك تحصیلی
   مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت : کارمحل

   5136 -اسوجی :محل و سال تولد
  
  

  :خالصه فعالیت هاي پژوهشی
 : هاي اطالعاتی معتبر  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک-

   عددISI :  5مقاله نمایه شده در
  -: Scopusمقاله نمایه شده در 

 دد ع16 : مقاله علمی پژوهشی داخلی

  : خلق کتاب-
   عدد4:   عدد  تعداد ترجمه4:  تعداد تدوین

h-index - : 2 

  عدد4:  هاي تحقیقاتی  تعداد طرح-

   عدد44: ها و سمینارها  ارایه مقاله در کنگره-
  -: هاي تحصیلی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه-
  -:  داوري مقاالت مجالت معتبر خارجی-
  نعت نفت صHSE برگزیده علمی در بخش -



 

٣۵ 
  

ی ن ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ۱۳۹۵     ماه    ۴  –اھد

   تقدیر ویژه -ایی برگزیدهفعالیت اجر
 

  کاظم ندافی :نام و نام خانوادگی
  طی بهداشت محی مهندسيدکترا :آخرین مدرك تحصیلی

   استاد:یرتبه علم
   سال 25 :سابقه خدمت

   تهرانیدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک :محل کار
    1339  -یزد :محل و سال تولد

  
  )مشترکاً( رتبه دوم -گزیدهفعالیت اجرایی بر

  
  عبدالرزاق پاکزاد :نام و نام خانوادگی

   برنامه ریزي شهري ارشدیکارشناس :آخرین مدرك تحصیلی
   HSE و دانشجوي ترم آخر 

   سال24 :سابقه خدمت
  ي و حرفه اطی گروه بهداشت محریمد :محل کار

    1350  -مشهد :محل و سال تولد
  

   شاطر زادهمد اعظممح :نام و نام خانوادگی
   طیبهداشت مح  مهندسی  ارشدیکارشناس :آخرین مدرك تحصیلی

   سال29 :سابقه خدمت
  رجندی بی دانشگاه علوم پزشکیمعاونت بهداشت :محل کار

  ي و حرفه اطی گروه بهداشت محریمد 
   1343 - بیرجند :محل و سال تولد

  
  )مشترکاً( رتبه سوم -فعالیت اجرایی برگزیده

 
  يبهروز آهنگر : و نام خانوادگینام

  طی بهداشت مح مهندسییکارشناس :آخرین مدرك تحصیلی
    سال27 :سابقه خدمت

  زی تبری دانشگاه علوم پزشکیمعاونت بهداشت :محل کار
  1345 – ملکان: محل و سال تولد

  
  



 

٣۶ 
 

ین ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ھد  ۱۳۹۵     ماه    ۴      –ا 

  نواب رازمند :نام و نام خانوادگی
  ستیز طی محی ارشد مهندسیشناسکار:آخرین مدرك تحصیلی

   آب و فاضالب  شی گرا
    سال34 :سابقه خدمت

  مرکز بهداشت استان هرمزگان :محل کار
  ي و حرفه اطی گروه بهداشت محسیرئ

  1336- نودژ کرمان: محل و سال تولد
  
  

  تقدیر هیئت داوران -فعالیت اجرایی برگزیده
   

  يحاویجعفر رب :نام و نام خانوادگی
   طی بهداشت محی مهندسیکارشناس :آخرین مدرك تحصیلی

   سال20 :سابقه خدمت
   دانشکده آبادانیمعاونت بهداشت :محل کار

  1349 - آبادان: محل و سال تولد
  
 
 

  محمد صادق اسالمی :نام و نام خانوادگی
  ستی زطی محی ارشد مهندسیکارشناس :آخرین مدرك تحصیلی

   آب و فاضالبشی گرا
   سال30 :سابقه خدمت

  النی گی دانشگاه علوم پزشکینت بهداشتمعاو :محل کار
  طیکارشناس مسئول بهداشت مح

  1340 -لنگرود: محل و سال تولد
 



 

٣٧ 
  

ی ن ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ۱۳۹۵     ماه    ۴  –اھد
  در بخش دخانیات تقدیر هیئت داوران

   ولی زادهبهزاد :نام و نام خانوادگی
  کارشناس ارشد :آخرین مدرك تحصیلی

    سال18 :سابقه خدمت
  ستاد وزارت بهداشت :محل کار

  1349 – شهرکرد :محل و سال تولد
  
  
  

  
  هاله احمد نیا :نام و نام خانوادگی

  طیبهداشت مح مهندسی  یکارشناس :آخرین مدرك تحصیلی
    سال27 :سابقه خدمت

  زی تبری دانشگاه علوم پزشکیمعاونت بهداشت :محل کار
  1345 – ملکان: محل و سال تولد

  
  

  
   شریفی عربغالمعلی :نام و نام خانوادگی

  Mph بهداشت محیط :ك تحصیلیآخرین مدر
    سال21 :سابقه خدمت

  معاونت بهداشتی دانشگاه شاهرود :محل کار
  1348 – شاهرود: محل و سال تولد

  
  



 

٣٨ 
 

ین ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ھد  ۱۳۹۵     ماه    ۴      –ا 

  
    امانتشهین :نام و نام خانوادگی

  طی بهداشت مح مهندسییکارشناس :آخرین مدرك تحصیلی
    سال27 :سابقه خدمت

  معاونت بهداشتی دانشگاه شیراز: محل کار
  1346 – نآبادا: محل و سال تولد

  
  
  
   ابراهیم زادهلیال :ام و نام خانوادگین

  Mph بهداشت محیط :آخرین مدرك تحصیلی
    سال20 :سابقه خدمت

  معاونت بهداشتی کردستان :محل کار
  1354 – سنندج: محل و سال تولد



 

٣٩ 
  

ی ن ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ۱۳۹۵     ماه    ۴  –اھد

  درباره انجمن علمی بهداشت محیط ایران
  

 ایران، موسسه اي غیر انتفاعی است که در زمینه هاي علمی،     انجمن علمی بهداشت محیط
انجمن براساس . نماید تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوط به حوزه هاي بهداشت محیط فعالیت می

ها داراي شخصیت حقوقی است و  مصوبات قانونی شورایعالی انقالب فرهنگی و ثبت شرکت
مرکز انجمن در شهر تهران بوده و . باشد  مدیره آن نماینده قانونی انجمن میهیئترئیس 

  .انجمن داراي تابعیت ایرانی است. هاي آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود شعبه
  :بر پایه اساسنامه، حوزه اصلی وظایف و اهداف انجمن، شامل موارد زیر می باشد

ان، متخصصان و سایر  ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محقق- 
  .کارشناسانی که بنحوي با شاخه هاي گوناگون بهداشت محیط سروکار دارند

ها و موسسات آموزشی و   همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه- 
  .پژوهشی در برنامه ریزي امور آموزشی، پژوهشی و برگزاري گردهمائی ها و بازآموزي

ي برنامه هاي آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهاي الزم در مسائل  ارزیابی و بازنگر- 
  .مذکور

  . ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی- 
 ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهاي علمی پژوهشی - 

  .و آموزشی
ردهمائی هاي بازآموزي  تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاري گ- 

  .آموزشی و پژوهشی درسطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات  جاري کشور
  

 تبصره در 16 ماده و 27اساسنامه انجمن علمی بهداشت محیط ایران مشتمل بر شش فصل و 
  . به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است10/7/78تاریخ 

  :مه عبارتند ازارکان انجمن مبتنی بر مفاد اساسنا
 گردهمایی اعضاء پیوسته انجمن : مجمع عمومی) 1
 هفت نفر  و دو نفر علی البدل :  مدیرههیئت) 2
  یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل: بازرس) 3
  

  آئین نامه تشکیل شعب
به منظور تحقق اهداف انجمن علمی بهداشت محیط در سراسر کشور و گسترش فعالیت و ارتقاء 

ها، شعب انجمن در خارج از تهران  اشت محیطی در سایر نقاط به ویژه در مراکز استان بهددانش
که با عنوان انجمن علمی بهداشت محیط همان استان یا شهرستان نامیده خواهد شد، بر اساس 

  .گردد  اساسنامه انجمن و مطابق ضوابط و مقررات این آیین نامه تشکیل و اداره می4مفاد ماده 
  .  و فعالیت هاي شعب به قرار زیر می باشدوظایف 



 

۴٠ 
 

ین ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ھد  ۱۳۹۵     ماه    ۴      –ا 

 تشویق وحمایت از تحقیقات و پژوهش هاي بهداشت محیط در حوزه فعالیت شعب به - الف
ویژه پشتیبانی از فعالیتهاي تحقیقاتی قشر جوان ودانشجویان در زمینه بهداشت محیط و کمک به 

  .اینگونه  افراد براي تکمیل تحقیقات و انتشار آنها
اري و مشارکت در ارتقاء سطح دانش متخصصان بهداشت محیط در حوزه فعالیت  همک-ب

  .شعب از طریق چاپ و نشر گزارشات و تحقیقات و تبادل اطالعات علمی و فنی 
 هیئتهاي بهداشت محیط با کسب مجوز از  ها، سمینارها و گردهمایی  برگزاري کنفرانس- ج

وزه فعالیت شعب طی جهت تنویر افکار عمومی حمدیره و انتشار اخبار و اطالعات بهداشت محی
  .، بروشور و یا انتشار در مجله و بولتن انجمن و رسانه هاي گروهیاز طریق نشر کتاب

 شناسایی نوآوران، مبتکران و بطور کلی اشخاصی که در زمینه بهداشت محیط فعالیت -د
  .چشمگیر و موثر داشته اند و معرفی آنان به انجمن 

اسایی مسائل و مشکالت و نارسائی هاي موجود در زمینه بهداشت محیط در ابعاد  بررسی وشن-ه
مختلف تحقیقاتی ، اجرائی و برنامه ریزي و آموزشی و حقوقی و ارائه راه حل ها و پیشنهادات 

  .ها و ارائه گزارش و پیشنهاد به هیئت مدیره انجمن براي پیگیري  الزم به مراجع ذیربط استان
  مکاري با موسسات آموزشی و پژوهشی و اجرایی و برنامه ریزي استان ها مشارکت و ه-و
  

  ها فعالیت
  :هاي فعالیت انجمن عبارتند از  مهمترین و اصلی ترین حیطه

 
  برگزاري همایش ساالنه ملی بهداشت محیط-1

 بار در مراکز مختلف استانی در حیطه 18 تاکنون 77این همایش ها کشوري بوده و از سال 
 و هم اندیشی مسایل و مشکالت و دست آوردهاي زیست محیطی ملی و بین المللی بررسی

  .برگزار شده است
 
  انتشارات-2

  پژوهشی _انتشار فصلنامه علمی  (JEHSE)  
Journal of Environmental Health Science & Engineering  

  به زبان فارسیزیست انتشار فصلنامه سالمت ومحیط  
 ار فصلنامه انتشJAPHی  به زبان انگلیس  

Journal of Air Pollution and  Health  
 

  :تدوین کتاب
 روشهاي گندزدایی آب و فاضالب به سفارش شرکت مهندسی آب و فاضالب کرمان

  دکتر سیمین ناصري و دکتر رامین نبی زاده: مولفین 
  



 

۴١ 
  

ی ن ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ۱۳۹۵     ماه    ۴  –اھد
  :ترجمه کتاب

  ترجمه کتابRecycling شهرداري  به سفارش سازمان بازیافت و تبدیل مواد
 . تهران که تاکنون یک جلد از آن به اتمام رسیده است

  ترجمه کتاب آلودگی هوا)Air Pollution (  
 دکتر کاظم ندافی و همکاران:مترجم 

  ترجمه کتاب بهسازي محیط در شرایط اضطراري  
  دکتر کاظم ندافی و همکاران: مترجم 

  ترجمه کتاب بهره برداري ساده از تصفیه خانه فاضالب  
  دکتر محمد ملکوتیان: ترجمم

  
 :ها و گرد همایی هاي علمی  برگزاري همایش- 3

  میزگردهاي علمی  
 هاي استانی  کارگاه  
 هاي یک روزه  همایش  
 هاي سراسري دانشجویی همایش  
 هاي بین المللی  گردهمایی  

 
   ایجاد شعب-4
 :از استان داراي شعبه می باشد که عبارتند14درحال حاضر شعب انجمن در مراکز  

   اصفهان ، همدان ، اهواز، سنندج ، خراسان، ساري، کرمان، زاهدان ، بوشهر ، ارومیه، یزد، 
  گیالن، چهار محال وبختیاري و سبزوار

  
  فعالیتهاي تحقیقاتی و مطالعاتی -5

طرح تحقیقاتی وضعیت موجود دفع فاضالب در بیمارستانهاي کشور و ارائه راه حلهاي 
 )مجري طرح دکتر یزدانبخش(  آن مناسب براي دفع بهداشتی

 
  
  همایش ها و گردهمایی هاي علمی  - 6

  1379آذر  (آن بر سالمت انسان و جامعه تهرانمیزگرد آلودگی هوا و اثرات( 
 اسفند ( کرمان - مدیریت مواد زائد جامد قبل و بعد از زلزله راهکاري اساسی در

1380( 
 هاي آموزشی  برگزاري کارگاه 
 1380دي ( یزد تانی یک روزه شاخص کیفیت هواه اسبرگزاري کارگا( 
  اولین همایش یک روزه دستاوردي پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط 
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ین ره  و ع  ی ا ان ا و ا ط ا ت  ھد  ۱۳۹۵     ماه    ۴      –ا 

 ژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط دومین همایش یک روزه دستاوردهاي پ
 )1380تهران (

 1381آذر (انرژي از زباله هاي شهري برگزاري همایش مدیریت بازیافت مواد و( 
 تیر (ایش یکروزه دستاوردهاي پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط سومین هم

1382( 
  گردهمایی یک روزه انجمن علمی بهداشت محیط ایران ارزیابی و بازنگري برنامه

 )1382خرداد (هاي آموزشی دوره هاي بهداشت محیط 
  1382دي (چالش هاي کیفیت هوا در کالن شهر تهران ( 
  1382مهر (همایش آب شیرین کرمان( 
  82خرداد (خودروها اهواز همکاري با برگزاري همایش یک روزه گازسوز کردن ( 
  مشارکت در برگزاري سخنرانی هاي و نمایشگاههاي زیست محیطی با اداره کل

 )81- 82(ان و دبیرخانه غیردولتی خوزستان حفاظت محیط زیست خوزست
 82-83( زباله و آموزش محیط زیست اهواز چاپ بروشورهاي بازیافت و( 
 83اسفند (ن اهوازهمایش سراسري دانشجویی بهداشت محیط ایرا( 
  برگزاري همایش روز جهانی بهداشت با همکاري سازمان هاي غیر دولتی خوزستان

 )83فروردین (
 و راهکارها  ها چالش :ندهاي مراکز بهداشتی درمانی کشورمیزگرد مدیریت پسما

 )1384اسفند (
 ست محیطی در سواحل دریاي خزر و گارگاه برگزاري سمپوزیوم چالشهاي زی

تدوین زمینه هاي گردهمایی مشترك با وزارت علوم آلمان  به زبان انگلیسی 
 1385 )شهریور(

 اردیبهشت  (هاي پیش رو برنامه هاي کنترل و چالش :میزگرد آلودگی هواي تهران
1385( 

 یط زیست مللی سالمت، ایمنی و محهمکاري با برگزاري دومین کنفرانس بین ال
 )1388آبان (

  89 دي ماه 29(هم اندیشی کاهش معضالت آلودگی هواي شهري اولین جلسه( 
  برگزاري اولین دوره آزمون صالحیت فنی کارشناسان،کارکنان و مسئولین فنی

 )1392 بهمن ماه 4(خودکنترلی و خوداظهاري بهداشتی صنوف 
  مسئولین فنی برگزاري دومین دوره صالحیت فنی کارشناسان،کارکنان و

 )1393 اردیبهشت ماه 19(خودکنترلی و خوداظهاري بهداشتی صنوف 
  برگزاري سومین دوره آزمون صالحیت فنی کارشناسان،کارکنان و مسئولین فنی

 )1393مردادماه 16(خودکنترلی و خوداظهاري بهداشتی صنوف 
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 فنی  دوره آزمون صالحیت فنی کارشناسان،کارکنان و مسئولینچهارمینرگزاري ب 

 )1393ماه  آبان29(خودکنترلی و خوداظهاري بهداشتی صنوف 
 مین دوره آزمون صالحیت فنی کارشناسان،کارکنان و مسئولین فنی پنجرگزاري ب

 )1394مردادماه 15(خودکنترلی و خوداظهاري بهداشتی صنوف 
  برگزاري ششمین دوره آزمون صالحیت فنی کارشناسان،کارکنان و مسئولین فنی

 )1394 بهمن 15(ی و خوداظهاري بهداشتی صنوف خودکنترل
  شهریور 11(برگزاري آزمون فوق العاده تعیین صالحیت فنی ممیزان بهداشتی

1395( 
 

 
   بهداشت محیطی همایش ساالنه مليبرگزار - 7
 1377آبان  (   تهران        بهداشت محیط                    ياولین همایش کشور(  
 1378آبان    (         تهران شت محیط                  بهدايدومین همایش کشور(  
 1379آبان   (  کرمان                         بهداشت محیط يسومین همایش کشور(  
 1380آبان    (          یزد                    بهداشت محیطيچهارمین همایش کشور   (  
 1381آبان   (       تهران                    بهداشت محیطيپنجمین همایش کشور(  
  1382آبان  (     ي سار                     بهداشت محیطيششمین همایش کشور(  
 1383آبان (     شهرکرد                    بهداشت محیطيهفتمین همایش کشور(  
 1384آبان  (     تهران                      بهداشت محیطيهشتمین همایش کشور(  
 1385آبان ( اصفهان                   بهداشت محیط         يورنهمین همایش کش( 
 1386آبان  ( همدان        بهداشت محیط                    يدهمین همایش کشور(  
 1387آبان   ( بهداشت محیط                  زاهدان     يیازدهمین همایش کشور(  
             1388آبان  (     تهران      دوازدهمین همایش کشوري بهداشت محیط (  
       1389آبان  (سیزدهمین همایش کشوري بهداشت محیط                 کرمان (  
       1390آبان  (  چهاردهمین همایش کشوري بهداشت محیط                 یزد (  
                1391آبان  (  رشت       پانزدهمین همایش کشوري بهداشت محیط (  
 1392مهر   (   تبریز      زهمین همایش کشوري بهداشت محیط                شان(  
 1393  يد(   بوشهر         همایش کشوري بهداشت محیط              نیهفدهم( 
  1394آذر (           شیراز  همایش کشوري بهداشت محیطهیجدهمین( 
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  هیئت مدیره

از .  نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند2  نفر است که7 مدیره مرکب از هیئتاعضاي 
 نفر از بین دارندگان مدرك کارشناسی عضو پیوسته به 2 مدیره انجمن حداکثر هیئت نفر عضو 7

 نفر باقیمانده باید از دارندگان مدرك کارشناسی 5 مدیره پذیرفته خواهند شد و هیئتعضویت 
اعضاي مذکور در جلسه مجمع عمومی . می شوندارشد و یا باالتر عضو پیوسته انجمن انتخاب 

 سال یکبار با راي مخفی از میان اعضاي پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب 2عادي هر 
  . مدیره افتخاري استهیئتمجدد آنان بالمانع است عضویت در 

ضاء  مدیره حداقل هریک ماه یکبار تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعهیئتجلسات : تبصره
  .یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود رسمیت می

 
  :اعضاي هیئت مدیره عبارتند از 

 
 رییس هیات مدیره -نیا  مصداقی دکتر علیرضا  
 نایب رییس هیات مدیره   - ناصري دکتر  سیمین  
  دبیر انجمن -  حسینیدکتر  محمد   
  خزانه دار انجمن-  محمد علی ززولیدکتر   
  عضو هیات مدیره انجمن-نسینا دوبرادرادکتر   
  عضو هیات مدیره انجمن- محمد رضا سماییدکتر   
  عضو هیات مدیره انجمن- دکتر مهدي مختاري   
 عضو علی البدل هیات مدیره-  ایمنی حسینعلی اصغرنیادکتر   
  عضو علی البدل هیات مدیره - نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرددکتر  
 انجمن اصلی بازر س -دکتر منصوره دهقانی 
 س علی البدل انجمن بازر- مهندس زهرا درخشان  

  
  


