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اسامی هیئت داوران نهمین جشنواره علمی و اجرایی بهداشت محیط ایران
 جناب آقای دکتر محمدحسن احرام پوش -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم
پزشكي شهید صدوقي یزد
 جناب آقای دکتر اکبر اسالمي -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي شهید
بهشتي
 جناب آقای دکتر حسینعلي اصغرنیا  -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
بابل
 جناب آقای دکتر نعمت اله جعفر زاده حقیقي -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم
پزشكي جندی شاپور اهواز
 جناب آقای دکتر احمد جنیدی -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي ایران
 جناب آقای دکتر محمد حسیني  -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
شیراز
 جناب آقای دکتر سینا دوبرادران -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
بوشهر
 جناب آقای دکتر محمدهادی دهقاني -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
تهران
 سرکار خانم دکتر منصوره دهقاني  -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
شیراز
 سرکار خانم دکتر روشنک رضایي کالنتری  -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم
پزشكي ایران
 جناب آقای دکتر محمدعلي ززولي -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
مازندران
 جناب آقای دکتر محمدرضا سمایي  -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
شیراز
 جناب آقای دکتر مهرداد فرخي -عضو محترم هیأت علمي دانشگاه علوم بهزیستي
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 جناب آقای دکتر مهدی فرزادکیا  -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
ایران
 جناب آقای مهندس محسن فرهادی -نماینده محترم مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي
 جناب آقای دکتر انوشیروان محسني -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
شهید بهشتي
 جناب آقای دکتر مهدی مختاری -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
شهید صدوقي یزد
 سرکار خانم دکتر سیمین ناصری -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
تهران
 جناب آقای دکتر کاظم ندافي -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي تهران
 جناب آقای دکتر محمد نوری سپهر -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
البرز
 سرکار خانم دکتر مهناز نیک آیین  -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان
 جناب آقای دکتر محمدرضا یزدانبخش -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم
پزشكي شهید بهشتي
 جناب آقای دکتر کامیار یغماییان  -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
تهران
 جناب آقای دکتر ذبیح اله یوسفي -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
مازندران
 جناب آقای دکتر مسعود یونسیان -عضو محترم هیأت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي
تهران
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پیام رییس جشنواره

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امروزه بهداشت محیط براساس تجارب درخشان گذشته در دامنه وسیعي از مباحث سالمت و مهندسي ایفاای نقاش
ميکند .در گذشته بهداشت محیط با در نظر گرفتن اولویت های اصلي سالمت و رفااه جامعاه در زمیناه آبرسااني و
بهسازی محیط خدمات شایاني به جامعه کردهاست که نتیجه این خدمات در کاهش چشمگیر بار بیماریهای مرتبط
با آب و فاضالب ،نمود پیدا کردهاست.
بهداشت محیط با توجه پویایي جامعه و تغییر الگوی زندگي مردم و پیچیده شدن مباحث سالمت ناگزیر از ورود باه
مباحث و چالش های جدیدی از جمله عوامل اجتماعي ا رواني جامعه بوده و در این رهگذر بایستي جنبههای دیگر
موثر بر سالمت مردم و متاثر از الگوی زندگي آنها را نیز مدنظر داشتهباشد.
روند فعالیتهای مرتبط با سالمت در جهان نشان ميدهد که توزیع خدمات بهداشت محیط در برخي مواقع متناسب
با نیازهای اولویت دار جوامع نبودهاست .براین اساس جنبه های عدالت در سالمت و ارائه خدمات بهداشتي و تعامل
رسانه ای با مردم از طرق مختلف ارتباطي و اخذ بازخورد آنان در اجارای موفقیات آمیاز خادمات بهداشات محایط
اهمیت پیدا کردهاست .ضمن اینكه مقیاس فعالیت های بهداشت محیط از یک سو به سامت همگرایاي جهااني و از
دیگر سو به سمت فن آوری های نوین مانند مباحث مولكولي و نانوساختار پیش ميرود.
با این پیشینه و چشم انداز بهداشت محیط نیازمند اتخاذ رهیافت نویني است که در آن اثرگذاری مطلاوب و عادنناه
بر سالمت جامعه با بهره گیری هوشمندانه از تحونت اجتماعي ،مقوله های سالمت و فن آوری جهاني لحاظ شده-
باشد.
جشنواره ملي بهداشت محیط تالش دارد با شناسایي افراد برتر بهداشت محیط در حیطه های علمي و اجرایاي پایش
زمینه ای برای تدوین این رهیافت فراهم آورده  ،اکنون انجمن نهمین جشنواره علمي و اجرایاي بهداشات محایط را
همزمان با برگذاری دومین همایش بین المللي و بیستمین همایش ملي بهداشت محایط و توساعه پایادار در دانشاگاه
علوم پزشكي یزد در تاریخ نهم آذر ماه برگزار مي نماید تا از برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره تقدیر نماید.
اینجانب پیشاپیش تبریكات خود را باه برگزیادگان جشانواره تقادیم داشاته و بارای جامعاه بهداشات محایط ایاران
موفقیت بیش از پیش آرزومندم.

دکتر علیرضا مصداقی نیا
رییس انجمن علمی بهداشت محیط ایران
و رییس جشنواره
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پیام رییس هیئت داوران جشنواره

به نام خداوند بخشنده مهربان

در دهههای اخیر براساس نتایج مطالعات متعدد در سراسر جهان ،ارتباط میان سالمت مردم و آلودگيهاای محیطاي،
بیش از گذشته مورد تأکید قارار گرفتاه اسات .از ساوی دیگار نقاش آنینادهها در افازایش بیماریهاای ییرواگیار
( )NCDSهرسال شفافتر ميشود .آنچه در کشورهای مختلف جهان در برنامه هاای کنتارل بیماریهاا دیاده ماي
شود تأکید بیشتر بر پیشگیری از بروز بیماریها و رعایت دقیقتر اصول بهداشت محیط است که به نحاوی در برناماه
های توسعه همه کشورها (و از جملاه ایاران) و همچناین در پروتكال هاای باین المللاي ماننداهاداف توساعه پایادار
( )SDGSمطرح شده اند .بنابراین برای دستیابي به هدف کلي کاهش بیماریها (و کااهش هزیناههای درماان) و
رعایت مقررات ملي و بینالمللي ،ضروری است تا مطالعات و پژوهشهای مارتبط باه صاورت مانظم برناماهریزی و
اجرا شوند.
در دهه اخیر با افزایش میزان و تنوع آنینده ها در آب شرب و در هوا ،رویكرد ارزیابي خطار آنیناده هاا در باروز
بیماریهای ییرواگیار گساترش یافتاه اسات و ضاروری اسات کاه از پژوهشهاای مارتبط باا آنینادههای محیطاي
حمایتهای بیشتری صورت پذیرد.
انجمن علمي بهداشت محیط ایران از سال  8811با هدف تشویق داناش پژوهاان باه گاام برداشاتن در مسایر صاحیح
تولید علم و با تاکید بر ناوآوری و رعایات نیازهاای بنیاادی جامعاه ،اقادام باه برگازاری ساالیانه " جشانواره علماي
بهداشت محیط ایران " نموده است.
در سال جاری نیز هیئت داوران جشنواره متشكل از فرهیختگان این رشته از دانشاگاهها و مراکاز تحقیقااتي و بخاش
اجرایي بهداشت محیط ،آثار ارسالي به دبیرخانه جشنواره را در محورهای مقاله ،کتاب (تاألیف و ترجماه) ،اباداع و
اختراع ،پایان نامه (ارشد و دکتری) ،فعالیتهای اجرایي و پژوهشگر جوان مورد ارزیابي دقیق قرار دادند که از آثار
برگزیده در روز جشنواره تقدیر به عمل مي آید.
بر خود نزم مي دانم از کلیه کسانيکه نتایج فعالیت های خود را به بخش های مختلاف جشانواره ارساال نمودهاناد
سپاسگزاری نمایم .همچنین از دقت نظر هیئت داوران محترم و کلیه همكاراني که اجرای جشنواره را مورد حمایات
قرار دادهاند صمیمانه قدرداني مي نمایم.
آرزو ميکنم که در آینده نزدیک با دریافت نتایج فعالیتهای بیشتر پژوهشي ،علمي و اجرایي به ویژه در زمینههای
تاثیرگذار بر بهداشت محیط و سالمت جامعه شااهد توساعه مشاارکت و همكااری هماه اعضاای خاانواده بهداشات
محیط کشور در برگزاری این جشنواره باشیم.

دکتر سیمین ناصری
نائب رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران
و رئیس هیات داوران جشنواره
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پیام دبیر جشنواره

که بی نام او نامه یکسر خطاست
سر آغاز هر نامه نام خداست
انجمن علمي بهداشت محیط ایران از سال  8811هر ساله به طاور مانظم و پیوساته جشانواره علماي بهداشات محایط
ایران را به منظور افزایش توانایي سیستم علمي و اجرایي بهداشت محیط کشاور و نیاز تكاریم و بزرگداشات جامعاه
علمي اعم از اعضای هیئت علمي ،محققین ،متخصصین ،کارشناسان ،دانشاجویان و کلیاه افارادی کاه باه نحاوی در
ارتقاء سیاستهای بهداشت محیطي در داخل و خارج کشور پویایي داشتهاند ،برگزار نموده است .پس از برگازاری
موفقیتآمیز دورههای پیشین این جشنواره که هر ساله در روز جهاني بهداشت محیط برگزار ميگردید ،آیین تقدیر
از برگزیدگان نهمین جشنواره علمي و اجرایي بهداشت محیط ایران امسال همزمان با دومین هماایش باین المللاي و
بیستمین همایش ملي بهداشت محیط و توسعه پایدار برگزار ميگردد .همزماني برگزاری ایان دو رویاداد ارزشامند
نویدبخش حرکت به سمت تحقق هر چه بیشتر و بهتر اهداف کالن بهداشت محایط ،کاه هماناا رسایدن باه آرماان-
شهری است که در آن انسانها به دور از مخاطرات بهداشتي و زیست محیطي زندگي ميکنند ،ميباشد .مخااطراتي
که امروزه از مهمترین آنها ميتوان به معضل آلودگي هوا اشاره داشات و از هماین رو اسات کاه شاعار امساال روز
جهاني بهداشت محیط نیز "کیفیت هوای آزاد و داخل ساختمان" انتخاب شده است .به واقع اختصاص این شعار باه
روز جهاني بهداشت محیط امسال ،بیانگر گذار نظام سالمت دنیا و تغییر الگوی بیماریها از بیماریهای واگیر به سمت
بیماریهای ییر واگیر و توجه به عوامل خطر محیطي متعدد دیگری است که آلودگي هوا در راس تمامي آنهاا قارار
دارد .این موضوع در حقیقت نشانگر گستره وسیع فعالیت هاای رشاته بهداشات محایط باوده و بناابراین میطلباد کاه
تماامي دانشاامندان ،متخصصاان و دسااتاناادرکاران عرصاه بهداشاات محایط در کنااار پاارداختن باه نقااش ارزشاامند
کالسیک و سابق خود به حیطه های اولویت دار جامعه امروزی همچون کنترل آلاودگي هاوا نیاز ورود کارده و باه
نقش آفریني بپردازد که در این راه یكي از ابزارها و بسترها ،جشنواره علمي بهداشت محیط ایران خواهد بود.
این جشنواره که در دورههای پیشین در شش محور شامل مقاله ،کتاب ،پایان نامه ،ابداع و اختراع ،پژوهشاگر جاوان
و فعالیت های اجرایي برتر برگزار ميگردید در این دوره شاهد اضافه شدن محور ویژهای به محورهای خود تحات
عنوان مجالت برتر بود که در آن مجالت برتر فعال در حوزه بهداشت محیط در دو بخش فارساي و انگلیساي زباان
انتخاب شدند .استمرار این جشنواره و پویایي آن مرهون تالشهای نخبگان و بزرگان جامعه علمي بهداشات محایط
ایران و بطور ویژه ریاست محترم انجمن علمي بهداشت محیط ایاران ،اساتاد گرانقادر و فرزاناه جنااب آقاای دکتار
مصداقي نیا ،هیئت محترم داوران جشنواره و نیز اعضای محترم هیئت مدیره دوره های پیشین و کنوني انجمان باوده
که جا دارد از تمامي این فرهیختگان و نیز کارشناسان و کادر اجرایي جشانواره قادرداني و تشاكر نماوده و از ایازد
یكتا برای ایشان آرزوی بهروزی ،سعادت و توفیقات روزافزون نمایم.

دکتر محمد حسینی
دبیر انجمن علمی بهداشت محیط ایران
و دبیر جشنواره
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درباره جشنواره علمی و اجرایی بهداشت محیط ایران
مقدمه
به منظور ارتقااء ساطح بهداشات محایط کشاور و تجلیال از مقاام و منزلات اعضاای هیئات علماي،
پژوهشگران ،متخصصین ،کارشناسان و دانشجویان بهداشت محیط و زمینههای مرتبط با بهداشت محیط
مقیم داخل و یا خارج از کشور ،جشنواره علمي و اجرایي بهداشات محایط ایاران همهسااله همزماان باا
چهارم مهر ماه ،روز ملي بهداشت محیط توسط انجمن علمي بهداشت محیط ایران برگزار ميشود.
اهداف
تشویق محققین ،اعضای هیئت علمي ،دانشجویان و کارشناسان در زمینه انجاام فعالیات هاای پژوهشاي،
آموزشي و اجرایي
تبادل دانش و اطالعات جدید بین اعضای هیئت علمي ،دانشجویان ،پژوهشگران و کارشناسان
تشویق و ترییب اعضای هیئت علمي و دانشجویان در زمینه تالیف و ترجمه کتب
شناسایي و معرفي افراد مستعد در عرصه بهداشت محیط
هدایت استعدادها و خالقیت ها در جهت رفع نیاز های واقعي کشور
محورهای اصلی جشنواره ،انتخاب و معرفی برترین های بهداشت محیط در زمینه های:








مقانت (انگلیسي و فارسي)
کتاب (تالیف و ترجمه)
پایان نامه
ابداع و اختراع
فعالیت اجرایي بهداشت محیطي
پژوهشگر جوان
مجله (انگلیسي و فارسي)

ارکان جشنواره
الف ا شورای عالي حامیان جشنواره
ب ا هیئت داوران جشنواره
ج ا دبیر جشنواره
د ا کمیته اجرایي جشنواره
الف ـ شورای عالی حامیان جشنواره
شورای عالي حامیان جشنواره مرکب از :رییس انجمن علمي بهداشات محایط ایاران ،دبیار
انجمن و دبیر جشنواره ،معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،مادیر
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کل مرکز سالمت محیط و کار ،نماینده وزارت کشاور ،نمایناده ساازمان حفاظات محایط
زیساات ،نماینااده شاارکت مهندسااي آب و فاضااالب کشااور و نماینااده شااهرداری تهااران،
مي باشند .جلسات این شورا جهت هماهنگي و پشتیباني های نزم برای اجرای جشنواره باا
برنامه ریزی و پیگیری دبیر جشنواره برگزار مي شود.
ب ـ هیئت داوران
هیئت داوران جشنواره مرکاب از  52نفار افاراد حقیقاي و حقاوقي ماي باشاد .ایان هیئات
بانترین نهاد علمي و تخصصي جشنواره است و وظیفه آن بررسي مدارک ارسال شاده باه
دبیرخانه جشنواره و انتخاب موارد برتر ميباشد.
اعضای هیئت داوران مرکب از رییس هیئت مدیره انجمن علمي بهداشات محایط ایاران،
دبیر انجمن و ساایر اعضاای اصالي هیاات مادیره انجمان علماي بهداشات محایط ،معااون
بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و یا نماینده تام انختیاار ایشاان ،مادیر
کل و یا نماینده تام انختیار مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشكي ،دو نفر از اعضای بورد تخصصي بهداشت محیط با معرفي رییس باورد و چهاارده
نفر از اعضای هیئت علمي بهداشت محیط کشور کاه عضاو پیوساته انجمان ميباشاند ،باه
انتخاب هیئت مدیره مي باشد .ترکیب اعضای هیئت داوران هر سال با نظار اعضاای هیئات
مدیره قبل از اعالم فراخوان جشنواره معرفي ميگردد .جلساات ایان هیئات باا حضاور دو
سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با رای نصف بعالوه یک حاضرین مصوب ميشود.
رئیس هیئت داوران به انتخاب ریاست انجمن برای هر دوره از جشنواره تعیین مي گاردد و
وظیفااه تعیااین داوری هاار بخااش از جشاانواره ،ماادیریت داوری آثااار رساایده بااه دبیرخانااه
جشنواره ،جمع بندی جلسه جهت ارائه گزارش به جلسه هیات مدیره را داراست.
ج ـ دبیر جشنواره
دبیر جشنواره به انتخاب هیئت مدیره و با حكم رییس انجمن به مادت یاک ساال منصاوب
مي شود .دبیر جشنواره به منظور هماهنگي و حسن اجرای امور جشنواره کمیتاه اجرایاي را
تشكیل مي دهد.
د ـ کمیته اجرایی
این کمیته متشكل از مسئول کمیته اجرایي ،مسئول روابط عمومي انجمن ،خزانهدار انجمن،
مسئول دبیرخانه انجمن و اعضای کمیته اجرایي خواهد بود.
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مسئول کمیته اجرایي جشنواره به پیشنهاد دبیرجشنواره و رئایس انجمان تعیاین ومنصاوب
ميشود و تحت نظارت دبیر ،امور محوله همچون خرید لوح تقدیر و جوایز تعیین شاده در
جشنواره و  ...را از طریق دبیرخانه جشنواره انجام ميدهد.
مسئول دبیرخانه جشنواره :دریافت آثار و اعاالم ناواقم مادارک ارساالي ،مادیریت
مكاتبات مربوط به جشنواره ،تهیه لیست ها و فارم هاای مرباوط باه جلساه داوری ،تهیاه و
نگهداری پرونده سوابق مربوط به کلیه امور جشنواره ،تنظیم متن دعوتنامه هاای مرباوط باه
جلسات داور ی و مراسام جشانواره و برگزیادگان از وظاایف مسائول دبیرخاناه جشانواره
خواهد بود.
مسئول روابط عمومی :مسئول روابط عمومي جشنواره مسئولیت اطالع رساني ،پوشش
خبری ،درج نتایج و اطالعات مربوط به جشنواره ،انتشار فراخوان همایش از طریاق ساایت
انجمن و هماهنگي جهت پوشش خبری همایش را بر عهده دارد.
وظایف کادر اجرایی:
ارسال فراخوان جشنواره برای افراد ،شخصیتها ،سازمانها و مراکز علمي ،تهیه کلیپ های
مورد نیاز روز برگزاری جشنواره ،تهیه و نصاب پالکاارد جهات اطاالع رسااني جشانواره،
تنظیم متن تقدیرنامه برای بر گزیدگان ،داوران و سایر مواردی که به تشخیم رئیس و دبیر

انجمن بایستي انجام شود.
روش اجرا:
در اسفند ماه هر سال فراخوان جشنواره در سایت انجمن علمي بهداشت محیط ایاران قارار
گرفته و همچنین از طریق سازمان های مرتبط و وسایل ارتباط جمعاي فراخاوان محورهاای
جشانواره اعاالم ماي شاود .باه دنباال ایان فراخاوان عماومي کلیاه اعضاای هیئات علماي،
پژوهشگران ،مخترعان ،دانشجویان و کارشناسان فعال در زمینه بهداشت محیط مي توانند با
تكمیل فرم مربوطه به همراه یک نسخه از آثار خود و نیز مدارک و مستندات نزم به طاور
مستقل و یا با معرفي توسط نهاد های علمي و سازمان ها و ارسال آن به آدرس پساتي دفتار
انجمن علمي بهداشت محیط ایران واقع در تهران :خیابان کاارگر شامالي ،خیاباان نصارت
پالک  21طبقه چهارم -صندوق پستي  88812-917حاداکرر تاا پایاان مارداد مااه شارکت
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نمایند .هیئت داوران تا نیمه اول شهریورماه از بین داوطلبین ،اسامي افراد برگزیده را اعاالم
مي کند تا از آن ها برای حضور در جشنواره دعوت به عمل آید .متقاضیان ميتوانند جهت
دریافت فرم ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به نشاني الكترونیكي انجمن مراجعه نمایند.
مقررات:
کلیه گزارشات و مكاتبات توسط رئیس انجمن و یا دبیر جشنواره انجام خواهد پذیرفت.
افرادی که به عنوان داور انتخاب مي شوند ،نماي توانناد در دوره مربوطاه در های یاک از
محورهای جشنواره داوطلب شوند.
برگزیدگان جشنواره به مدت سه دوره نمي توانند داوطلب شرکت در این جشنواره شاوند.
تنها در بخش پژوهشگر جوان فرد مي تواند در صورت برگزیده شدن در این بخاش ،ساال
آینده در بخش های دیگر جشنواره شرکت نماید.
موارد برگزیده در سایر جشنواره های داخلي ،مادامي که امتیاز رسمي بارای ایان جشانواره
کسب نشده باشد ،مجاز به شرکت مي باشند.
آیین نامه داوری و نحوه محاسبه امتیاز در بخشهای مختلاف جشانواره پاس از تادوین باه
تصویب هیئت مدیره ميرسد.
در صورتي که فرد شرکت کننده در جشنواره تخلف پژوهشي داشته و این موضوع محارز
شده باشد آن اثر از چرخه داوری حذف خواهد شد.
این آیین نامه در جلسه مورخ  72/20/25هیئت مدیره انجمن علمي بهداشت محایط ایاران
مطرح و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
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فهرست برگزیدگان نهمین جشنواره علمی و اجرایی بهداشت محیط ایران

 -1بخش مقاله
در بخش مقاله هی یک از آثار حائز رتبه سوم شناخته نشد.
رتبه اول :دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقي فرد
رتبه دوم :دکتر بابک کاکاوندی

 -2بخش کتاب
الف :تالیف کتاب
رتبه اول :دکتر عباس رضایي
رتبه دوم :مهندس حمید زارعي
رتبه سوم :مهندس حافظ گلستاني فر
ب -ترجمه کتاب
در بخش ترجمه کتاب هی یک از آثار حائز رتبه اول و سوم شناخته نشد.
رتبه دوم :مهندس جالل الدین مونیي

 -3بخش پایان نامه
الف -دکتری
در بخش پایان نامه دکتری هی یک از آثار حائز رتبه اول و دوم و سوم شناخته نشد.
ب -کارشناسی ارشد
رتبه اول :مهندس سمانه شاهسوني
رتبه دوم :مهندس زهرا شمسي زاده
رتبه سوم :مهندس سعید رستمي

 -4بخش ابداع و اختراع
در بخش ابداع و اختراع هی یک از آثار حائز رتبه اول و دوم و سوم شناخته نشد.
تقدیر هئیت داوران از :دکتر حسین معصوم بیگي
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 -5پژوهشگر جوان
رتبه اول :دکتر محمدصادق حسنوند
رتبه دوم :دکتر محمد شیرمردی
رتبه سوم :دکتر محسن حیدری

 -6بخش مجله برتر
الف -مجالت انگلیسی زبان
در بخش مجالت انگلیسي زبان هی یک از آثار حائز رتبه شناخته نشد.
ب -مجالت فارسی زبان
در بخش مجالت فارسي زبان هی یک از آثار حائز رتبه اول و دوم شناخته نشد.
رتبه سوم :مجله فارسي سالمت و بهداشت

 -7فعالیت اجرایی بهداشت محیطی
در فعالیت اجرایي بهداشت محیطي هی یک از آثار حائز رتبه اول شناخته نشد.
رتبه دوم مشترکاً:



مهندس علي نیكونهاد
مهندس مریم تناور

رتبه سوم مشترکاً:



مهندس سیدمهدی میرجهانیان
مهندس هوشنگ طاهری
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مشخرات برگزیدگان جشنواره نهم
مقاله برگزیده – رتبه اول
 نعمت اله جعفرزاده حقيقي فرد:نام و نام خانوادگي
 دکتری مهندسي بهداشت محيط:آخرين مدرك تحصيلي
 دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز:تحصيل/محل کار
 دکتری:رتبه علمي
4331 - شيراز:محل و سال تولد
92 بیش از:تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر
89 :h-index

: عنوان مقاله برگزيده

Efficient integrated processes for pulp and paper wastewater
treatment and phytotoxicity reduction: Permanganate, electroFenton and Co3O4/UV/peroxymonosulfate
Chemical Engineering Journal 308, )2017(, 142-150

:نشاني مقاله
:چكيده

Pulp and paper wastewater (PPW) is a high strength effluent which requires
advanced treatments for achieving the discharge standards. Integrated processes
were used for the first time to treat PPW including permanganate (PM), electroFenton (EF) and Co3O4/Peroxymonosulfate/UV (sulfate radical, SR). The main
operating parameters of each process were investigated on chemical oxygen
demand (COD) removal. The results showed that the combination of PM, EF and
SR processes could provide the discharge standard in a way that COD was
reduced from 1450 to 62 mg/L. Moreover, the biodegradability of effluents
obtained from EF and SR was improved. As an important result, pH of the
wastewater was adjusted for one time at first process (PM) and final effluent
reached neutral condition. Phytotoxicity of the effluents obtained in each process
was evaluated by germination index. Their results showed that phytotoxicity was
dramatically reduced for four plants species in final effluent. The sequence of the
processes was assessed in case of COD removal. The results indicated that the
sequence of processes (PM + EF + SR) was the best choice for PPW treatment.
The sludge of PM and EF was evaluated by FTIR analysis. Finally, these
combinations of the chemical, electrochemical and photochemical processes
were proposed as an excellent option for treatment of PPW.
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مقاله برگزیده – رتبه دوم
 بابک کاکاوندی:نام و نام خانوادگي
 دکتری مهندسي بهداشت محيط:آخرين مدرك تحصيلي
 دانشگاه علوم پزشكي البرز:محل کار
 استادیار:رتبه علمي
4331- کرمانشاه:محل و سال تولد
14 :تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي معتبر
43 : h-index
:عنوان مقاله برگزيده

A novel combination of oxidativeIIdegradation
for benzotriazole
removal using TiO2 loaded on Fe Fe2IIIO4@C as an efficient
activator of peroxymonosulfate

:نشاني مقاله
Applied Catalysis B: Environmental 219 (2017), 216-230

:چكيده
A heterogeneous photocatalyst,TiO2-functionalized magnetic activated carbon
(T@MPAC), was fabricated as a novel peroxymonosulfate (PMS) activator for
improving the oxidative degradation of benzotriazole (BTA) in aqueous media.
For characterization of the features of the synthesized catalyst, XRD, FESEM,
EDS, BET, TEM, PL and UV-vis DRS techniques were applied. Influence of
operating parameters namely solution pH, reaction time and catalyst dosages,
PMS and BTA was studied in a batch environment. A plausible oxidation
mechanism and reaction pathway for BTA degradation was proposed. Potential
catalytic, recyclability, durability and quenching studies were performed. The
catalytic activity of T@MPAC in the activation of different oxidants also
evaluated. Under optimized conditions, the degradation and mineralization rates
of BTA were found to be 71.6 and 38.7%, respectively, after the fifth cycles. The
catalytic activity of T@MPAC on BTA degradation was improved with the
suitability in order of PMS > persulfate > ozone > H2O2. The trapping
experiments confirmed the participation of ●OH, SO4●-, O2-• radicals as reactive
species in the system. Among the reactive species (i.e. ●OH, SO4●-, O2-• and
holes) included in T@MPAC/PMS/UV system, SO4●- radicals had dominant role
in controlling the oxidation reaction. Decreasing the degradation rate in the
presence of scavenger agents was as IPA > BQ > t-BuOH > KI. The catalytic
performance dropped in the presence of chloride ions, while it was less affected
by phosphate, nitrate and sulfate anions. The catalyst showed a good
recyclability and stability after five consecutive uses. To conclude, coupling of
T@MPAC/UV and PMS can be successfully applied as a novel and effective
technique to degrade organic substances in wastewater, due to easy recoverable,
high catalytic activity and the cogeneration of different reactive species.
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پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده – رتبه
اول
نام و نام خانوادگي :سمانه شاهسوني
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسي ارشد مهندسي
بهداشت محيط
محل کار :دانشگاه علوم پزشكي شيراز
محل تولد :ني ریز4331 -
تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر9 :
عنوان پايان نامه برگزيده:
بررسي ميزان مواجهه دانش آموزان دبستاني در دو منطقه شهر شيراز با
هيدروکربن های آروماتيک چندحلقه ای ( )PAHsبا استفاده از نشانگر زیستي
 -4هيدروکسي پایرن و ارتباط آن با غلظت این آالینده در هوای آزاد
چكيده:

هيدروکربن های آروماتيک چندحلقه ای ( )PAHsبه علت خصوصياتي همچون سميت ،جهش
زایي و سرطان زایي ،در ردیف آالینده های اوليه توسط  USEPAقرار گرفته اند .وسائل نقليه
موتوری ،دود سيگار و غذاهای کبابي از جمله مهم ترین منابع این ترکيبات مي باشد .مجموعا 34
نمونه های محيطي جهت سنجش غلظت  PAHsدر طول فصل بهار سال  5441از هوای آزاد
منطقه ی پارامونت و شهرک صدرا جمع آوری گردید .جهت اندازه گيری غلظت متابوليت ادراری
-4هيدروکسي پایرن 441 ،نفر از دانش آموزان دبستاني ساکن در این دو منطقه به صورت تصادفي
انتخاب شده و از آنها نمونه ی ادراری جمع آوری گردید .در کل دوره نمونه برداری ميانگين مجموع
 PAHsمرتبط با ذرات  PM10در منطقه ی پارامونت و شهرک صدرا به ترتيب  49/51±7/11و
 47/14±9/47نانو گرم بر متر مكعب بوده است .غلظت بنزو] [aپابرن در هوای هر دو منطقه کمتر
از حد استاندارد یكساله ی ایران مي باشد .غالب ترین منبع انتشار ترکيبات  PAHsدر هوای شهر
شيراز و حومه ،وسایل نقليه ی موتوری ،به خصوص خودروهای بنزیني مي باشد .ميانگين غلظت -4
هيدروکسي پایرن برای کل جمعيت برابر با  5475/93±4354/75 ng/g Creatinineبود .نتایج
نشان داد که ميزان مواجهه کودکان با این ترکيب از طریق هوای آزاد قابل مالحظه نبوده است.
مصرف مواد غذایي کبابي و دودی بيش از سه بار در هفته باالترین سهم را در ازدیاد این ترکيب
دارد و مواجهه با دود سيگار و دخانيات در رتبه دوم قرار مي گيرد .همچنين ميزان  PAHsموجود
در هوای مناطق مورد مطالعه مي تواند خطربالقوه ی ابتال به سرطان را در بين کودکان زیر  44سال
افزایش دهد .با توجه به حضور همه جانبه ی  PAHsدر محيط زیست و اثرات نامطلوب آن بر
عموم مردم به خصوص کودکان ،تحقيقات وسيع وگسترده ای جهت شناسایي مقادیر هرچند اندک
آن و بررسي روش های کاهش انتشارات آن در شيراز ضروری مي باشد.
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پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده – رتبه دوم
نام و نام خانوادگي :زهرا شمسي زاده
آخرين مدرك تحصيلي :دانشجوی دکتری مهندسي
بهداشت محيط
محل کار- :
محل و سال تولد :الرستان4339-
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي معتبر1 :
عنوان پايان نامه برگزيده:
بررسي الگوی مقاومت آنتي بيوتيكي و ژنهای مقاوم به آنتي بيوتيک درگونه
اسينتوباکتر بوماني جدا شده از هوای محيط بيمارستاني
چكيده:

عفونت بيمارستاني با حدود  4/1ميليون نفر مبتال بعنوان یک نگراني عمده بهداشتي در سراسر
جهان محسوب ميشود .مقاومت آنتي بيوتيكي اسينتوباکتر بوماني به عنوان یكي از مهمترین
مشكالت مربوط به عفونت بيمارستاني در سراسر دنيا شناخته شده است .در طي دو دهه گذشته
گزارشهایي از پدیدار شدن مشكلي به نام اسينتوباکتر بوماني مقاوم به چند دارو در مجموعههای
بيمارستاني در بسياری از نواحي دنيا موجب نگرانيهایي گردیده است .اسينتوباکتر بوماني به
عنوان عامل بسياری از عفونتها به خصوص عفونتهای مربوط به بخش مراقبتهای ویژه شناخته
شده است .این ميكروارگانيسم ميتواند برای مدت زمان طوالني زنده باقي بماند و به آساني در
محيط بيمارستان پخش شود .در هر حال انتقال هوابرد نقش مهمي در انتقال عفونتهای
اسينتوباکتر بوماني ایفا ميکند .پيشگيری و کنترل عفونتهای بيمارستاني نيازمند اطالعاتي در
مورد منبع و مخزن عوامل عفوني است .به بياني دیگر شناسایي منبع اسينتوباکتر بوماني در محيط
بيمارستان آگاهي در زمينه راههای بالقوهی انتقال اسينتوباکتر بوماني را ارتقاء مي بخشد .با توجه به
این گفتهها این تحقيق با هدف تعيين وجود اسينتوباکتر بوماني در هوا ،آب و سطوح بيجان در
بخشهای مختلف  1بيمارستان آموزشي ،تخمين مقاومت آنتي بيوتيكي ایزولههای اسينتوباکتر
بوماني ،تخمين فراواني  3ژن کارباپنماز ( (OXA-typeدر ایزولههای مقاوم و تجزیه و تحليل تنوع
مولكولي ایزولههای اسينتوباکتر بوماني توسط  REP-PCRانجام گردید.این مطالعه طي سال
 4393در چهار بيمارستان آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده است.
نمونههای هوا ،آب و سطح در  1بخش از هر بيمارستان شامل بخشهای مراقبت ویژه (،)ICU
جراحي( ،)SWداخلي ( )IMو اتاق عمل ( )OTبرداشت شد .تعداد  31نمونهی هوا با استفاده از
ایمپينجر حاوی بافر فسفات با دبي  45/1 l/minگرفته شد .همچنين  15نمونه از سطح تخت
بيماران در بخشهای جراحي ،داخلي و  ICUبا سواب کردن تخت بيمار با استفاده از سواب
مرطوب شده با آب نمک برداشت شد .نمونهبرداری از آب با استفاده از بطریهای  514 mlحاوی
تيوسولفات از بخشهای جراحي ،داخلي و  ICUانجام شد .تمام نمونهها به سرعت به آزمایشگاه
منتقل ميشدند .جهت شناسایي گونه اسينتوباکتر بوماني در نمونههای هوا ،مقادیر مساوی از
محتوای هر ایمپينجر بعد از شيک کردن ،روی محيط کشت مک کانكي و بالد آگار کشت داده
شدند .محلول نمک نمونههای محيطي به مدت یک شبانه روز در محيط کشت (Brain )BHI

21

نهمین جشنواره علمی و اجرایی بهداشت محیط اریان –  9آرذماه 9396
 heart infusion brothدر دمای  37 °Cقرار داده شد و سپس  4/3ميلي ليتر از مایع به
هرکدام از محيطهای کشت مک کانكي و بالد آگار انتقال یافت .نمونههای آب با استفاده از
فيلترهای غشایي فيلتر شدند سپس فيلتر روی محيط کشت مک کانكي قرار داده شد .انكوباسيون
تمام محيط کشتهای بالد و مک کانكي آگار در  37 °Cبه مدت  75ساعت انجام شد .سپس از
باکتریهای رشد یافته ایزوله باکتریایي تهيه شد و بر روی ایزولههای تهيه شده تستهای تشخيصي
بيوشيميایي صورت گرفت .روی کلنيهای مشكوک با استفاده از پرایمرهای اختصاصي  Ac436Fو
 Ac676Rتست  PCRصورت گرفت .جهت شناسایي گونهی اسينتوباکتر بوماني از ژن اختصاصي
 OXA-51استفاده شد .ایزولههای تایيد شدهی اسينتوباکتر بوماني جهت تعيين الگوی مقاومت
آنتيبيوتيكي و سپس ژنهای کارباپنماز )OXA-23, OXA-24, OXA-58( OXA-type
مورد بررسي قرار گرفتند .تجزیه و تحليل حساسيت آنتي بيوتيكي ایزولهها با روش دیسک انتشاری
روی محيط کشت مولر هينتون آگار و با استفاده از آنتي بيوتيکهای سفتازیدیم ( ،)34μgایميپنم
( )44μgو جنتامایسين ( )44μgطبق دستورالعمل  CLSIانجام شد .سپس ایزولههای
اسينتوباکتر بوماني جهت شناسایي ژنهای کارباپنماز  OXA-typeشاملOXA-23, OXA-
 24, OXA-58مورد بررسي قرار گرفت .همچنين مقایسهی ژنوتایپ برای ارزیابي کلوناليته
ایزولهها صورت گرفت.در کل  14ایزولهی اسينتوباکتر بوماني ردیابي شد که از این تعداد (45 )%34
ایزوله مربوط به نمونههای هوا 57 )%37/1( ،ایزوله مربوط به نمونههای سطح تخت بيماران و
( 4 )%5/1ایزوله مربوط به آب بود .اسينتوباکتر بوماني در  %44از نمونههای هوا ردیابي شد و
باالترین ميزان ردیابي مربوط به بخش  ICUبود .این ميكروارگانيسم در  %47از نمونههای سطح و
 %5از نمونههای آب نيز ردیابي شد .آناليز تستهای حساسيت آنتي بيوتيكي نشان داد که %444
ایزولههای هوا به سفتازیدیم ،جنتامایسين و ایميپنم مقاوم بودند .همچنين تنها ایزولهی
اسينتوباکتر بوماني جدا شده از آب نسبت به سفتازیدیم و جنتامایسين مقاوم بود ولي نسبت به
ایميپنم حساسيت نشان داد %74 .ایزولههای سطح نسبت به جنتامایسين مقاوم بود و به ترتيب
 %14و  %19این ایزولهها نسبت به ایميپنم و سفتازیدیم مقاوم نشان دادند 34 )%77/1( .سویه
حامل ژن  5 )%1( ،OXA-23سویه حامل ژن  OXA-24بود و  OXA-58در هيچكدام از
سویهها ردیابي نشد.
در طول دو دههی گذشته اسينتوباکتر بوماني مقاوم به آنتي بيوتيک به عنوان یكي از مشكل
سازترین عوامل بيماریزا در بيمارستان شناخته شده است .نتایج این مطالعه نشان دهندهی
اسينتوباکتر بوماني مقاوم به چند دارو در محيطهای مختلف بيمارستاني شامل هوا ،سطح و آب بود.
بر اساس نتایج حاصل از  PCRژن  OXA-23عامل اصلي مقاومت آنتي بيوتيكي اسينتوباکتر
بوماني شناخته شد .بنابراین تشخيص زود هنگام و اجرای اقدامات کنترلي مناسب در جلوگيری از
انتقال عفونتهای اسينتوباکتر بوماني در محيطهای بيمارستاني به ویژه بخش مراقبتهای ویژه
بسيار حائز اهميت است.
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پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده – رتبه سوم
نام و نام خانوادگي :سعيد رستمي
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسي ارشد مهندسي
بهداشت محيط
محل کار :دانشجوی دکتری مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
محل و سال تولد :بروجن 4331-
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي معتبر5 :
عنوان پايان نامه برگزيده:
بررسي تاثير ایندول استيک اسيد ( )IAAبر ميزان حذف پایرن از خاک ،توسط
گياه سورگوم بيكالر ()Sorghum bicolor
چكيده:

هيدروکربنهای آروماتيک چند حلقهای دسته بزرگي از آالیندههای خاک به شمار مي آیند که
حضورشان در محيط زیست بسيار نگران کننده است .هدف از این مطالعه بررسي تاثير استفاده از
تنظيم کننده رشد ایندول استيک اسيد ( )IAAبر فعاليت گياه پاالیي سورگوم بيكالر و افزایش
راندمان حذف پایرن در محيط خاک ميباشد .غلظتهای اوليه پایرن در این آزمایش  414و 344
ميلي گرم بر کيلو گرم انتخاب شد .تيمارهای آزمایشي به ترتيب -T0 :خاک کشت نشده -T1
خاک کشت شده با سورگوم  -T2خاک کشت شده همراه با کاربرد  -T3 IAAخاک کشت شده
همراه با کاربرد باکتری سودوموناس آئروژینوزا  -T4خاک کشت شده همراه با کاربرد همزمان
 IAAو باکتری سودوموناس آئروژینوزا .ميزان حذف پایرن در خاک هر  34روز یكبار اندازه گيری
شد .پس از دوره  94روزه آزمایش ،بيومس گياهي اندازه گيری شد و باکتریهای خاک نيز شمارش
شدند .نتایج نشان داد ،تعداد باکتری های ریزوسفری درتيمار های کشت شده  T1-T4با غلظت
اوليه پایرن  414ميلي گرم بر کيلوگرم در محدوده  7/41 -9/13×447 cfu/gr dry soilبود
همچنين تعداد باکتری های ریزوسفری در تيمار های کشت شده  T1-T4با غلظت اوليه پایرن
 344ميلي گرم بر کيلو گرم در محدوده  3/51 - 44/53 ×447 cfu/gr dry soilبود در حالي که
تعداد باکتری در خاک های کشت نشده در غلظت  414و  344ميلي گرم بر کيلوگرم در محدوده
 1/51 -3/51×447 cfu/gr dry soilبود .راندمان حذف پایرن در تيمارهای کشت شده در مقایسه
با تيمار کشت نشده به صورت معني داری افزایش یافت .راندمان حذف پایرن پس از  94روز برای
تيمارهای  T1-T4در محدوده غلظت  344 -414ميلي گرم بر کيلوگرم ( )95-13درصد و در
تيمار کشت نشده  )17-31( T0درصد بود استفاده از  IAAباعث شد بيومس گياهي و تعداد
باکتریهای خاک و همچنين ميزان حذف پایرن در  T4,T3,T2نسبت به  T1به طور معني داری
افزایش یابد .بنابراین استفاده از  IAAدر تيمار کشت شده با گياه سورگوم مي تواند تاثير قابل
توجهي بر افزایش راندمان حذف پایرن داشته باشد.
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پژوهشگر جوان برگزیده – رتبه اول
نام و نام خانوادگي :محمدصادق حسنوند
آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسي مهندسي
بهداشت محيط
محل کار :پژوهشكده محيط زیست دانشگاه علوم
پزشكي تهران
رتبه علمي :استادیار
محل تولد :استان لرستان4334-
خالصه فعاليت هاي پژوهشي:
مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمایه شده در مجالت علمي معتبر13 :
مقاله نمایه شده در 31 :ISI
مقاله نمایه شده در 31 :Scopus
مقاله علمي پژوهشي داخلي1 :
تدوین کتاب4 :
ترجمه کتاب3 :
9 :h-index
طرحهای تحقيقاتي14 :
ارایه مقاله در کنگرهها و سمينارها41 :
راهنمایي و مشاوره پایان نامههای تحصيلي47 :
داوری مقاالت مجالت معتبر خارجي3 :
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پژوهشگر جوان برگزیده – رتبه دوم
نام و نام خانوادگي :محمد شيرمردی
آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسي
بهداشت محيط
محل کار :دانشگاه علوم پزشكي بابل – دانشكده
پيراپزشكي
رتبه علمي :استادیار
محل تولد :استان چهار و محال بختياری 4333 -
خالصه فعاليت هاي پژوهشي:
مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمایه شده در مجالت علمي معتبر:
مقاله نمایه شده در 49 :ISI
مقاله نمایه شده در 49 :Scopus
مقاله علمي پژوهشي داخلي1 :
تدوین کتاب- :
ترجمه کتاب3 :
:h-index
مقاله نمایه شده در 9 :Scopus
مقاله نمایه شده در 7 :Google Scholar
طرحهای تحقيقاتي44 :
ارایه مقاله در کنگرهها و سمينارها47 :
راهنمایي و مشاوره پایان نامههای تحصيلي- :
داوری مقاالت مجالت معتبر خارجي1 :
داوری مقاالت طرح های تحقيقاتي1 :
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پژوهشگر جوان برگزیده – رتبه سوم
نام و نام خانوادگي  :محسن حيدری
آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسي
بهداشت محيط
محل کار :دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
رتبه علمی :استادیار
محل و سال تولد :استان اصفهان -اردستان8808-
خالصه فعالیت های پژوهشی:
مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمایه شده در بانکهای اطالعاتي معتبر35 :
مقاله نمایه شده در 1 : ISI
مقاله نمایه شده در 44 :Scopus
مقاله علمي پژوهشي داخلي54 :
 خلق کتاب:تعداد تدوین5 :
تعداد ترجمه5 :
- :h-index
مقاله نمایه شده در 8:Scopous
مقاله نمایه شده در1 :Google Scholar
 تعداد طرحهای تحقيقاتي1 : ارایه مقاله در کنگرهها و سمينارها7 : راهنمایي و مشاوره پایان نامههای تحصيلي:* راهنمایي پایان نامه کارشناسي ارشد7 :
* مشاوره پایان نامه کارشناسي ارشد3 :
 -داوری مقاالت مجالت معتبر خارجي3 :
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ابداع و اختراع برگزیده – تقدیر هیات داوران
نام و نام خانوادگي :حسين معصوم بيگي
آخرين مدرك تحصيلي  :دکتری مهندسي بهداشت
محيط
محل کار :دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا( ...عج)
محل و سال تولد :تهران 4311 -
عنوان ابداع و اختراع:
طرح جامع مدیریت پسماند در سپاه
چکیده:
برای اولين بار در سطح نيروهای مسلح طرح تحقيقاتي " طرح جامع مدیریت
پسماند در سپاه " با هدف کمک به ارتقاء سطح بهداشت محيط و حفظ محيط
زیست و کاهش هزینه های مدیریت پسماند مراکز استقراری سپاه و در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتي ،انجام شد تا با به روز رساني سامانه مدیریت پسماند در
سپاه تا مرز دانش مدیریت پسماند و سطح تراز برتر از ارتش های جهان ،شرایط
تحقق اهداف مذکور فراهم شود .در چشم انداز آرماني قابل دسترس طرح جامع
پانزده سال دیگر ( )4144سپاه یک نيروی نظامي برخوردار از پادگان¬ها و مراکز
استقراری سبز دوست¬دار سالمت و محيط زیست ،بدون پسماند دور ریز
ارزشمند و بدون دفع و دفن پسماند ارزشمند خواهد بود .ان شااهلل
بعد از تصویب گزارش نهائي طرح ،بالفاصله به صورت پایلوت در یكي از مراکز
اجرا شد که نتایج بسيار ارزشمندی به همراه داشت .همزمان جهت تسهيل ابالغ
طرح به صورت الكترونيک برای اجرا با رویكرد پيشگيری از توليد پسماند ،کل
محتوای طرح طي مدت شش ماه در غالب یک نرم افزار چند رسانه ای طراحي و
آماده بهره برداری شد .سپس دستاوردهای قابل ابالغ طرح در برنامه پنج ساله
ششم افزوده و با تخصيص اعتبار الزم برای اجرا در تاریخ  4391/44/51به صورت
الكترونيک از طریق سامانه اتوماسيون اداری به کل سپاه ابالغ و همراه با ساز
وکار نظارتي بسيار قوی که در غالب طرح پيش بيني شده بود اجرای آن شروع
شد.
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تالیف کتاب برگزیده – رتبه اول
نام و نام خانوادگي :عباس رضایي
آخرين مدرك تحصيلي :دکتری
محل تحصيل :دانشگاه علوم پزشكي تربيت مدرس
محل کار :دانشگاه علوم پزشكي تربيت مدرس
محل تولد :تهران 4311 -
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي معتبر474 :
عنوان کتاب برگزیده :الكتروشيمي و کاربردهای آن در تصفيه آب و فاضالب
چکیده:
گسترش روزافزون جوامع بشری و توسعه صنعتي هرچند
امتيازات ویژه ای را به ارمغان آورده است ،اما یكي از نتایج این
فعاليتها افزایش مصرف آب و توليد بيشتر فاضالب مي باشد.
آب از جمله عوامل مورد نياز جوامع انساني است که دسترسي
به آن توسعه اقتصادی -اجتماعي ،صنعتي و ارتقاء بهداشت
جوامع را تحت تأثير قرار ميدهد .آلودگيهای منابع آب و
محيطزیست ،سالمت و بهداشت جوامع بشری را به خطر
انداخته و استفاده مناسب از منابع محيطزیست را دچار
اختالل مي نماید .از این رو در بسياری از کشورهای دنيا
قوانين خاصي برای مقابله با این مشكل تدوین شده و استانداردهای مشخصي برای
جلوگيری از اثرات سوء احتمالي فاضالبها وضع گردیده است .به منظور اخذ
استانداردهای زیست محيطي پيشنهادی ،استفاده از روشهای نوین تصفيه ای اجتناب
ناپذیر مي باشد .در سالهای اخير فن آوری های تصفيه فاضالب با یک تحول عميق به
علت تغييرات اساسي در مقررات حاکم بر دفع آالینده های خطرناک روبرو شده است .
یكي از فن آوری های نوین پيشنهادی ،فرآیندهای الكتروشيميایي مي باشد .فن آوری
های الكتروشيميایي بصورت سنتي جهت تصفيه فاضالب حاوی فلزات سنگين مطرح شده
اند .با این وجود ،اکسيداسيون آالینده های آلي مقاوم آلي نيز از راهبردهای مطرح در این
فرآیند است .در حال حاضر ،روشهای اکسيداسيون الكتروشيميایي به عنوان یک فرایند
اکسيداسيون پيشرفته مطرح گردیده اند .توسعه روشهائي که توسط آنها اکسيداسيون
آالینده های آلي از طریق تسریع تشكيل رادیكالهای هيدروکسيل فعال صورت مي پذیرد
تحول اساسي را در این خصوص ایجاد کرده است .لذا شناخت اصول و کليات فرآیندهای
الكتروشيميائي و مسائل و مشكالت مرتبط با آن در حوزه آب و فاضالب از جمله مباحثي
است که الزم است کارشناسان مختلف فعال در این زمينه ،با آن آشنایي الزم را داشته
باشند.
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تالیف کتاب برگزیده – رتبه دوم
نام و نام خانوادگي :حميد زارعي
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسي مهندسي بهداشت محيط
محل تحصيل :دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي یزد
محل کار :دانشگاه علوم پزشكي شيراز
محل تولد :آبادان – 4311
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي معتبر5 :
عنوان کتاب برگزیده :نظریه های فقهي در زمينه بهداشت محيط
چکیده:
از آنجاکه به صرف وجود قانون نميتوان همۀ افراد را به رعایت
قوانين مجبور کرد ،با تلفيق آميزه های دیني با آیين نامه ها و
قوانين کشوری و آموزش و فرهنگ سازی در این زمينه ،بسياری
از مشكل های شهروندی ریشه کن و حل نمود ،هدف از این
کتاب آشنایي دانشجویان ،مهندسين بهداشت محيط ،اداره های
مرتبط ،مردم به ویژه کسبه و ...با مشكالت و چالش ها و بعضي
قوانين دست و پا گير بهداشت محيطي است که با استفتاعات
راه گشای مراجع عالي قدر شيعه این موانع بر طرف گردیده
است .در این کتاب با بررسي مشكالت و جمع آوری شبهاتي که
به مرور زمان برای همكاران ،دانشجویان ،کسبه و آهاد مردم
بوجود آمده بود با طرح سوال هایي بصورت حضوری و غير حضوری از محضر شریف مراجع
عالي قدر و بزرگوار شيعه ،درفصول ذیل مطرح و پاسخ های آن به مرور زمان دریافت و پس از
مطابقت با پاسخهای مشابه دیگر مراجع بزرگوار و نظرخواهي از اساتيد ،ریاست ،معاونين،
مسئولين ،کارشناسان محترم دانشگاه علوم پزشكي شيراز و سایر صاحب نظران به رشته تحریر
درآمده و ارائه گردیده است.
فصل اول :مسائل اخالقي و رفتاری بازرسان بهداشت محيط و مخاطبان آن ها
فصل دوم :مسائل و احكام مواد غذایي ،آشاميدني ،آرایشي ،بهداشتي
فصل سوم :مسائل بهداشت فردی و عمومي
فصل چهارم :مسائل آب و فاضالب
فصل پنجم :مسائل مربوط به پسماندها
فصل ششم :مسائل موجود در اماکن عمومي
فصل هفتم :مسائل مربوط به بهداشت هوا ،پرتوها ،حرفه ای ،مسكن
فصل هشتم :مسائل نجاست و طهارت لوازم و وسایل و ظروف

28

نهمین جشنواره علمی و اجرایی بهداشت محیط اریان –  9آرذماه 9396
تالیف کتاب برگزیده  -رتبه سوم
نام و نام خانوادگي :حافظ گلستاني فر
آخرررين مرردرك تحصرريلي :کارشناسییي ارشیید مهندسییي
بهداشت محيط
محل تحصيل :دانشگاه علوم پزشكي تهران
محل کار :مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران
محل و سال تولد :یاسوج4331 -
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي معتبر 3 : ISI :و علمي پژوهشي54 :

اده :مییدیریت آب همییراه نفییت بییرای کارشناسییان HSE
ااب برگزیا
اوان کتا
عنا
(بهداشت،ایمني و محيط زیست) و متخصصين صنعت نفت و گاز
چکیده:
یكي از بزرگترین مشكالتي که صنایع مرتبط با نفت و گاز با آن مواجه
هستند مدیریت آب همراه نفت ميباشد .آب همراه آبي است که در
مخزن با منبع هيدروکربني وجود دارد و در زمان توليد نفت و گاز از یک
مخزن ،به همراه آنها توليدشده و به سطح زمين آورده ميشود .استخراج
نفت و گاز از مخازن زیرزميني همواره با توليد مقادیر نسبتاً زیادی آب
موجود در مخزن همراه است .آب توليدی به همراه سياالت هيدروکربني
عالوه بر هيدروکربن و ذرات جامد دارای شوری ،فلزات سنگين و مواد
آلي محلول فراوان بوده که هرکدام از این مواد ميتوانند بهتنهایي و یا در
کنار دیگر ترکيبات بر روی محيط پذیرنده خود از جمله آبهای سطحي،
رودخانهها و دریاها ،زمينهای کشاورزی ،گياهان و جانوران اثرات نامطلوبي داشته باشد .مدیریت
زیستمحيطي آب همراه نفت به دليل حجم و آلودگي قابلتوجه آن ،یكي از چالشهای جدی در صنایع
باالدستي نفت ميباشد .بنابراین مدیریت آب همراه توليدی از مخازن نفتي و گازی کشورهای نفتخيز
جهان بهویژه ایران که دارای مقدار آب توليدی باالیي ميباشند در جهت حفظ محيطزیست امری کامالً
مهم و ضروری ميباشد .جهت جلوگيری از آلودگيهای زیستمحيطي ناشي از آب همراه نفت از مخازن
نفتي و گازی اعمال روشهای مدیریتي مفيد و کارا در جهت کاهش اثرات منفي و مخرب آب همراه
ميتواند از طرفي سبب صرفهجویيهای اقتصادی شده و از سویي دیگر باعث به وجود آمدن محيطي
پاک و سالم شود .این کتاب برای استادان و پژوهشگران در زمينههای مهندسي محيطزیست ،مهندسي
نفت ،مهندسي مخازن نفت ،مهندسي بهداشت محيط ،متخصصين  HSEو رشتههای غيرمهندسي
مرتبط با علوم زیستمحيطي و نفت مفيد ميباشد.
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کتاب برگزیده (بخش ترجمه) :رتبه دوم
نام و نام خانوادگي :جالل الدین موالیي
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسي ارشد مهندسي
بهداشت محيط
محل کار :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني ایران  /دانشگاه تربيت مدرس
محل و سال تولد :تهران4335 -
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي معتبر5 :
عنوان کتاب برگزیده :آلودگي خاک (منشاء ،پایش و پاالیش)
چکیده:
خاک یكي از منابع ارزشمند طبيعت است که در حدود  93درصد
مواد غذایي موردنياز انسان از آن تأمين ميگردد .در نبود خاک
سالم حيات نيز روی کره زمين امكانپذیر نخواهد بود .خطر آلودگي
خاک کمتر از خطر آلودگي هوا نيست ،از دیدگاه جهاني پس از
آبوهوا ،خاک سومين جزء عمده محيطزیست تلقي ميشود .ورود
مواد ،ارگانيسمهای زیستي یا انرژی به درون خاک سبب تغيير
کيفيت خاک ميشود .همين مسئله باعث ميشود که خاک از حالت
طبيعي خود خارج شود .بنابراین مدیریت صحيح برای داشتن خاکي سالم الزمه بقای انسان
است .خاکها دارای مزیت ویژهای به نام خود پاالیي هستند و پاالینده طبيعت بشمار ميروند.
عالوه بر مغذی بودن خاک  ،خاصيت دیگری بنام تصفيهکنندگي در آن وجود دارد که به علت
خواص شيميایي و فيزیكي آن ميباشد .خداوند بزرگ را سپاس که توفيق داد تا کتاب آلودگي
خاک ،منشأ ،پایش و پاالیش را ترجمه نمایيم این کتاب شامل فصولي ازجمله منشأ خاک،
اجزای خاک ،آالیندههای اصلي خاک،منابع و مكانيزم های اصلي خاک ،پایش و پاالیش خاک
ميباشد .این کتاب برای استادان و پژوهشگران در زمينههای مهندسي محيطزیست ،مهندسي
بهداشت محيط،مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي ،متخصصين  HSEو رشتههای غير
مهندسي مرتبط با علوم زیستمحيطي مفيد ميباشد.
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مجالت برگزیده
الف -مجالت انگلیسی زبان
در بخش مجالت انگلیسي زبان هی یک از آثار حائز رتبه دوم و سوم شناخته نشد.


در این بخش مجله  JEHSEحائز رتبه اول شناخته شاد ،اماا باه دلیال اینكاه ایان
مجله از انتشارات انجمن بهداشت محیط ایران مي باشد برای حفظ موازین اخالقي و
رعایت عدالت از شرکت در جشنواره خارج گردید.

ب -مجالت فارسی زبان
در بخش مجالت فارسي زبان هی یک از آثار حائز رتبه دوم شناخته نشد.


در این بخش مجله سالمت و محیط حائز رتبه اول شناخته شد ،اما به دلیال اینكاه
این مجله از انتشارات انجمن علمي بهداشت محیط ایران مي باشد برای حفظ موازین
اخالقي و رعایت عدالت از شرکت در جشنواره خارج گردید.

مجله برگزیده فارسی -رتبه سوم
عنوان مجله :مجله علمي پژوهشي سالمت و بهداشت
مدیر مسئول :دکتر ناطق عباسقلي زاده
سردبیر :دکتر فرهاد پورفرضي
مدیر اجرائی :دکتر داود ادهم
ویراستار فارسی :دکتر ناطق عباسقلي زاده
ویراستار انگلیسی :دکتر صادق حضرتي
صاحب امتیاز و ناشر :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبیل

31

نهمین جشنواره علمی و اجرایی بهداشت محیط اریان –  9آرذ ماه 9396
فعالیت اجرایی برگزیده -رتبه دوم (مشترکاً)
نام و نام خانوادگی :علي نیكونهاد
آخرین مدرك تحصیلی :کارشناس ارشد مهندسي محیط زیست
سابقه خدمت 52 :سال
محل کار :کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي استان
ایالم
محل و سال تولد :ایالم 8828 -

نام و نام خانوادگی :مریم تناور
آخرین مدرك تحصیلی :کارشناس مهندسي بهداشت محیط
سابقه خدمت 27 :ماه
محل کار :مرکز بهداشت شهرستان ریگان
محل و سال تولد :بم 8802 -

فعالیت اجرایی برگزیده -رتبه سوم (مشترکاً)
نام و نام خانوادگی :سیدمهدی میرجهانیان
آخرین مدرك تحصیلی :کارشناس ارشد مهندسي بهداشت محیط
سابقه خدمت 52 :سال
محل کار :گروه مهندسي بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان
محل و سال تولد :اصفهان 8882 -

نام و نام خانوادگی :هوشنگ طاهری
آخرین مدرك تحصیلی :کارشناس مهندسي بهداشت محیط
سابقه خدمت 52 :سال
محل کار :کارشناس مسئول مرکز بهداشت شماره  5اصفهان
محل و سال تولد :استان چهارومحال وبختیاری – 8887
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درباره انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمي بهداشت محیط ایران ،موسسه ای ییر انتفاعي است که در زمینه های علمي،
تحقیقاتي ،تخصصي و فني مربوط به حوزه های بهداشت محیط فعالیت مينماید .انجمن براساس
مصوبات قانوني شورایعالي انقالب فرهنگي و ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقي است و
رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانوني انجمن ميباشد .مرکز انجمن در شهر تهران بوده و
شعبههای آن مي تواند در هر منطقه از کشور تشكیل شود .انجمن دارای تابعیت ایراني است.
بر پایه اساسنامه ،حوزه اصلي وظایف و اهداف انجمن ،شامل موارد زیر مي باشد:
 ایجاد ارتباط علمي ،فني ،تحقیقاتي ،آموزشي و تبادل نظر بین محققان ،متخصصان و سایرکارشناساني که بنحوی با شاخه های گوناگون بهداشت محیط سروکار دارند.
 همكاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و موسسات آموزشي وپژوهشي در برنامه ریزی امور آموزشي ،پژوهشي و برگزاری گردهمائي ها و بازآموزی.
 ارزیابي و بازنگری برنامه های آموزشي ،پژوهشي و ارائه پیشنهادهای نزم در مسائلمذکور.
 ارائه خدمات آموزشي ،علمي ،پژوهشي و فني. ترییب و تشویق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمي پژوهشيو آموزشي.
 تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمي ،آموزشي و برگزاری گردهمائي های بازآموزیآموزشي و پژوهشي درسطوح داخلي و خارجي با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
اساسنامه انجمن علمي بهداشت محیط ایران مشتمل بر شش فصل و  59ماده و  80تبصره در
تاریخ  91/9/82به تصویب مجمع عمومي موسس رسیده است.
ارکان انجمن مبتني بر مفاد اساسنامه عبارتند از:
 )8مجمع عمومي :گردهمایي اعضاء پیوسته انجمن
 )5هیئت مدیره :هفت نفر و دو نفر علي البدل
 )8بازرس :یک نفر بازرس اصلي و یک نفر علي البدل
آئین نامه تشکیل شعب
به منظور تحقق اهداف انجمن علمي بهداشت محیط در سراسر کشور و گسترش فعالیت و ارتقاء
دانش بهداشت محیطي در سایر نقاط به ویژه در مراکز استانها ،شعب انجمن در خارج از تهران
که با عنوان انجمن علمي بهداشت محیط همان استان یا شهرستان نامیده خواهد شد ،بر اساس
مفاد ماده  8اساسنامه انجمن و مطابق ضوابط و مقررات این آیین نامه تشكیل و اداره ميگردد.
وظایف و فعالیت های شعب به قرار زیر مي باشد.
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الف -تشویق وحمایت از تحقیقات و پژوهش های بهداشت محیط در حوزه فعالیت شعب به
ویژه پشتیباني از فعالیتهای تحقیقاتي قشر جوان ودانشجویان در زمینه بهداشت محیط و کمک به
اینگونه افراد برای تكمیل تحقیقات و انتشار آنها.
ب -همكاری و مشارکت در ارتقاء سطح دانش متخصصان بهداشت محیط در حوزه فعالیت
شعب از طریق چاپ و نشر گزارشات و تحقیقات و تبادل اطالعات علمي و فني .
ج -برگزاری کنفرانسها ،سمینارها و گردهمایيهای بهداشت محیط با کسب مجوز از هیئت
مدیره و انتشار اخبار و اطالعات بهداشت محیطي جهت تنویر افكار عمومي حوزه فعالیت شعب
از طریق نشر کتاب ،بروشور و یا انتشار در مجله و بولتن انجمن و رسانه های گروهي.
د -شناسایي نوآوران ،مبتكران و بطور کلي اشخاصي که در زمینه بهداشت محیط فعالیت
چشمگیر و موثر داشته اند و معرفي آنان به انجمن.
ه -بررسي وشناسایي مسائل و مشكالت و نارسائي های موجود در زمینه بهداشت محیط در ابعاد
مختلف تحقیقاتي  ،اجرائي و برنامه ریزی و آموزشي و حقوقي و ارائه راه حل ها و پیشنهادات
نزم به مراجع ذیربط استانها و ارائه گزارش و پیشنهاد به هیئت مدیره انجمن برای پیگیری.
و -مشارکت و همكاری با موسسات آموزشي و پژوهشي و اجرایي و برنامه ریزی استان ها

فعاليتها
مهمترین و اصلي ترین حیطههای فعالیت انجمن عبارتند از:
 -8برگزاری همایش ساالنه ملی بهداشت محیط
این همایش ها کشوری بوده و از سال  99تاکنون  52بار در مراکز مختلف استاني در حیطه
بررسي و هم اندیشي مسایل و مشكالت و دست آوردهای زیست محیطي ملي و بین المللي
برگزار شده است.
 -5انتشارات
 انتشار فصلنامه علمي پژوهشي
Journal of Environmental Health Science & Engineering
)(JEHSE
 انتشار فصلنامه سالمت و محیط زیست به زبان فارسي
 انتشار فصلنامه  JAPHبه زبان انگلیسي
Journal of Air Pollution and Health
تدوین کتاب:
روشهای گندزدایي آب و فاضالب به سفارش شرکت مهندسي آب و فاضالب کرمان
مولفین  :دکتر سیمین ناصری و دکتر رامین نبي زاده
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ترجمه کتاب:
 ترجمه کتاب  Recyclingبه سفارش سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری
تهران که تاکنون یک جلد از آن به اتمام رسیده است.
 ترجمه کتاب آلودگي هوا ()Air Pollution
مترجم :دکتر کاظم ندافي و همكاران
 ترجمه کتاب بهسازی محیط در شرایط اضطراری
مترجم  :دکتر کاظم ندافي و همكاران
 ترجمه کتاب بهره برداری ساده از تصفیه خانه فاضالب
مترجم :دکتر محمد ملكوتیان
 -3برگزاری همایشها و گرد همایی های علمی:
 میزگردهای علمي
 کارگاههای استاني
 همایشهای یک روزه
 همایشهای سراسری دانشجویي
 گردهمایيهای بین المللي
 -8ایجاد شعب
درحال حاضر شعب انجمن در مراکز  88استان دارای شعبه مي باشد که عبارتنداز:
اصفهان ،همدان ،اهواز ،سنندج ،خراسان ،ساری ،کرمان ،زاهدان ،بوشهر ،ارومیه ،یزد ،گیالن،
چهار محال و بختیاری و سبزوار
 -2فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی
طرح تحقیقاتي وضعیت موجود دفع فاضالب در بیمارستانهای کشور و ارائه راه
حل های مناسب برای دفع بهداشتي آن ( مجری طرح دکتر یزدانبخش)
 -6همایش ها و گردهمایی های علمی
 میزگرد آلودگي هوا و اثرات آن بر سالمت انسان و جامعه تهران (آذر )8897
 راهكاری اساسي در مدیریت مواد زائد جامد قبل و بعد از زلزله -کرمان (اسفند
)8812
 برگزاری کارگاه استاني یک روزه شاخم کیفیت هوا یزد (دی )8812
 اولین همایش یک روزه دستاوردی پژوهشي گروه مهندسي بهداشت محیط
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دومین همایش یک روزه دستاوردهای پژوهشي گروه مهندسي بهداشت محیط
(تهران )8812
برگزاری همایش مدیریت بازیافت مواد و انرژی از زباله های شهری (آذر)8818
سومین همایش یكروزه دستاوردهای پژوهشي گروه مهندسي بهداشت محیط (تیر
)8815
گردهمایي یک روزه انجمن علمي بهداشت محیط ایران ارزیابي و بازنگری برنامه
های آموزشي دوره های بهداشت محیط (خرداد )8815
چالش های کیفیت هوا در کالن شهر تهران (دی )8815
همایش آب شیرین کرمان (مهر )8815
همكاری با برگزاری همایش یک روزه گازسوز کردن خودروها اهواز (خرداد )15
مشارکت در برگزاری سخنراني های و نمایشگاههای زیست محیطي با اداره کل
حفاظت محیط زیست خوزستان و دبیرخانه ییردولتي خوزستان ()18-15
چاپ بروشورهای بازیافت و زباله و آموزش محیط زیست اهواز ()15-18
همایش سراسری دانشجویي بهداشت محیط ایران اهواز (اسفند )18
برگزاری همایش روز جهاني بهداشت با همكاری سازمان های ییر دولتي خوزستان
(فروردین )8818
میزگرد مدیریت پسماندهای مراکز بهداشتي درماني کشور :چالشها و راهكارها
(اسفند )8818
برگزاری سمپوزیوم چالش های زیست محیطي در سواحل دریای خزر و گارگاه
تدوین زمینه های گردهمایي مشترک با وزارت علوم آلمان به زبان انگلیسي
(شهریور )8812
میزگرد آلودگي هوای تهران :برنامه های کنترل و چالشهای پیش رو (اردیبهشت
)8812
همكاری با برگزاری دومین کنفرانس بین المللي سالمت ،ایمني و محیط زیست
(آبان )8811
اولین جلسه هم اندیشي کاهش معضالت آلودگي هوای شهری ( 57دی ماه )8817
برگزاری کارگاه تخصصي ارزیابي اثرات زیست محیطي (آبان ماه )8870
برگزاری اولین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 8بهمن ماه )8875
برگزاری دومین دوره صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 87اردیبهشت ماه )8878
برگزاری سومین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 80مرداد ماه )8878
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برگزاری چهارمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 57آبان ماه )8878
برگزاری پنجمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 82مرداد ماه )8878
برگزاری ششمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 82بهمن ماه )8878
برگزاری آزمون فوق العاده تعیین صالحیت فني ممیزان بهداشتي ( 88شهریور ماه
)8872
برگزاری هفتمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 57مهر ماه )8872
برگزاری هشتمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 51آبان ماه )8872
برگزاری نهمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 9بهمن ماه )8872
برگزاری دهمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 87اسفند ماه )8872
برگزاری یازدهمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین فني
خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 58اردیبهشت ماه )8870
برگزاری دوازدهمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین
فني خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 55تیر ماه )8870
برگزاری سیزدهمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین
فني خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 80شهریور ماه )8870
برگزاری چهاردهمین دوره آزمون صالحیت فني کارشناسان ،کارکنان و مسئولین
فني خودکنترلي و خوداظهاری بهداشتي صنوف ( 52آبان ماه )8870

 -7برگزاری همایش ساالنه ملی و بین المللی بهداشت محیط
تهران (آبان )8899
 اولین همایش کشوری بهداشت محیط
تهران (آبان )8891
 دومین همایش کشوری بهداشت محیط
کرمان (آبان )8897
 سومین همایش کشوری بهداشت محیط
(آبان )8812
یزد
 چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط
تهران (آبان )8818
 پنجمین همایش کشوری بهداشت محیط
ساری (آبان )8815
 ششمین همایش کشور ی بهداشت محیط
شهرکرد (آبان)8818
 هفتمین همایش کشوری بهداشت محیط
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تهران (آبان )8818
هشتمین همایش کشوری بهداشت محیط
اصفهان (آبان )8812
نهمین همایش کشوری بهداشت محیط
همدان (آبان )8810
دهمین همایش کشوری بهداشت محیط
زاهدان (آبان )8819
یازدهمین همایش کشوری بهداشت محیط
تهران (آبان )8811
دوازدهمین همایش کشوری بهداشت محیط
کرمان (آبان )8817
سیزدهمین همایش کشوری بهداشت محیط
(آبان )8872
یزد
چهاردهمین همایش کشوری بهداشت محیط
رشت (آبان )8878
پانزدهمین همایش کشوری بهداشت محیط
(مهر )8875
تبریز
شانزهمین همایش کشوری بهداشت محیط
بوشهر (دی )8878
هفدهمین همایش کشوری بهداشت محیط
شیراز (آذر )8878
هیجدهمین همایش کشوری بهداشت محیط
اولین همایش بین المللي و نوزدهمین همایش ملي بهداشت محیط و توسعه پایدار
تهران (آبان )8872
دومین همایش بین المللي و بیستمین همایش ملي بهداشت محیط و توسعه پایدار
یزد ( آذر )8870
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هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره مرکب از  9نفر است که  5نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند .از
 9نفر عضو هیئت مدیره انجمن حداکرر  5نفر از بین دارندگان مدرک کارشناسي عضو پیوسته به
عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد و  2نفر باقیمانده باید از دارندگان مدرک کارشناسي
ارشد و یا بانتر عضو پیوسته انجمن انتخاب مي شوند .اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومي
عادی هر  5سال یكبار با رای مخفي از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب
مجدد آنان بالمانع است عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
تبصره :جلسات هیئت مدیره حداقل هریک ماه یكبار تشكیل مي شود و با حضور دوسوم اعضاء
رسمیت ميیابد و تصمیمات با اکرریت آراء خواهد بود.
اعضای هیئت مدیره عبارتند از:












دکتر علیرضا مصداقي نیا  -رییس هیات مدیره
دکتر سیمین ناصری -نایب رییس هیات مدیره
دکتر محمد حسیني  -دبیر انجمن
دکتر محمد علي ززولي  -خزانه دار انجمن
دکتر سینا دوبرادران -عضو هیات مدیره انجمن
دکتر محمد رضا سمایي -عضو هیات مدیره انجمن
دکتر مهدی مختاری  -عضو هیات مدیره انجمن
دکتر حسینعلي اصغرنیا ایمني  -عضو علي البدل هیات مدیره
دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقي فرد -عضو علي البدل هیات مدیره
دکتر منصوره دهقاني -بازرس اصلي انجمن
مهندس زهرا درخشان -بازرس علي البدل انجمن
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