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عضو محترم هيئت علمي بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشكي ایران و ریاست مرکز سالمت
محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
رئیس فوریتهای سالمت محیط و کار مرکزسالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
مسئول دبیرخانه ملی پیوست سالمت مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
سرپرست گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکزسالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و
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رییس اداره بهداشت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
رئیس گروه بهداشت آب و فاضالب مرکزسالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
کارشناس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکزسالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر احمد جنیدی جعفری

جناب آقای مهندس محراب آقازاده

جناب آقای مهندس مهران خائفی

جناب آقای دکتر عباس شاهسونی

جناب آقای مهندس سیدرضا غالمی

جناب آقای مهندس غالمرضا شقاقی

جناب آقای مهندس محسن فرهادی

سرکار خانم دکتر مریم قنبریان
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آموزش پزشکی
ئیس گروه بهداشت محیط بیمارستان ها و نظارت بر کنترل زباله های بیمارستانی مرکز
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
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ايپم رئیس جشنواره
دکتر علیرضا مصداقینیا

رییس انجمن علمی بهداشت محیط ایران
رییس جشنواره

بهداشت محیط سابقهای طوالنی داشته و در
سالمت جامعه نقش اساسی دارد و مانند محیط
زیست ،امری فرا بخشی است و ابعاد بسیار گسترده
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را شامل میشود.
امروزه بهداشت محیط براساس تجارب درخشان
گذشته در دامنه وسیعی از مباحث سالمت و
مهندسی ایفای نقش میکند.
در گذشته بهداشت محیط با در نظر گرفتن
اولویتهای اصلی سالمت و رفاه جامعه در زمینه
آبرسانی و بهسازی محیط خدمات شایانی به
جامعه کردهاست که نتیجه این خدمات در کاهش
چشمگیر بار بیماریهای مرتبط با آب و فاضالب،
نمود زیادی داشته است .بهداشت محیط با توجه
پویایی جامعه و تغییر الگوی زندگی مردم و پیچیده
شدن مباحث سالمت ناگزیر از ورود به مباحث و
چالشهای جدیدی از جمله عوامل اجتماعی ـ
روانی جامعه بوده و در این رهگذر بایستی جنبههای
دیگر موثر بر سالمت مردم و متاثر از الگوی زندگی
آنها را نیز مدنظر داشتهباشد.
روند فعالیتهای مرتبط با سالمت در جهان نشان
میدهد که توزیع خدمات بهداشت محیط در
برخی مواقع متناسب با نیازهای اولویت دار جوامع
نبودهاست .براین اساس جنبههای عدالت در سالمت
و ارائه خدمات بهداشتی و تعامل رسانه ای با مردم از

طرق مختلف ارتباطی و اخذ بازخورد آنان در اجرای
موفقیت آمیز خدمات بهداشت محیط اهمیت
پیدا کردهاست .ضمن اینکه مقیاس فعالیتهای
بهداشت محیط از یک سو به سمت همگرایی
جهانی و از دیگر سو به سمت فن آوری های نوین
مانند مباحث مولکولی و نانوساختار پیش میرود.
با این پیشینه و چشم انداز بهداشت محیط نیازمند
اتخاذ رهیافت نوینی است که در آن اثرگذاری
مطلوب و عادالنه بر سالمت جامعه با بهره گیری
هوشمندانه از تحوالت اجتماعی ،مقوله های سالمت
و فن آوری جهانی لحاظ شدهباشد.
جشنواره ملی بهداشت محیط تالش دارد با
شناسایی افراد برتر بهداشت محیط در حیطههای
علمی و اجرایی پیش زمینهای برای تدوین این
رهیافت فراهم آورده ،اکنون انجمن دهمین
جشنواره علمی و اجرایی بهداشت محیط را
همزمان با برگزاری سومین همایش بینالمللی و
بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط در
دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تاریخ هفتم اسفند
ماه برگزار مینماید تا از برگزیدگان بخش های
مختلف جشنواره تقدیر نماید .اینجانب پیشاپیش
تبریکات خود را به برگزیدگان جشنواره تقدیم
داشته و برای جامعه بهداشت محیط ایران موفقیت
بیش از پیش آرزومندم.
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ايپم هيئت داوران جشنواره

                              دکتر سیمین ناصری

نائب رییس انجمن علمی بهداشت محیط ایران

رییس هیئت داوران جشنواره

در سالهای اخیر ارتقاء امکانات دسترسی آسان به
اطالعات دقیق و روزآمد در زمینهی نقش بهداشت
محیط در زندگی مردم ،تأثیر رعایت شرایط بهداشتی
بر سالمت آحاد جوامع را در نقاط مختلف جهان بسیار
روشنتر ساخته است .تجربیات علمی نشان میدهند
که شاخصهای متنوعی مانند اخالق و فرهنگ رعایت
ضوابط بهداشت محیط در هر جامعه ،نوع فعالیتهای
صنعتی و کشاورزی ،کیفیت آب آشامیدنی ،کیفیت هوا
و تغییر اقلیم بر سالمت گروههای مختلف سنی مردم
بسیار تاثیرگذار هستند؛ همچنین چگونگی آموزش از
آغاز دورههای کودکستان و دبستان ،فقر و چالشهای
اقتصادی نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند .با
توجه به نکات فوق برنامهریزی صحیح در طراحی نقشه
راه پژوهش ،تولید علم ،انتشارات و فناوریهای نوآورانه
میتواند نقش موثری در کاهش بار بیماریهای ناشی از
آالیندههای محیطی داشته باشد.
انجمن علمی بهداشت محیط ایران از سال  1388با
هدف تشویق پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان به گام
برداشتن در مسیر تولید علم با تاکید بر نوآوری و رعایت
نیازهای جامعه ،اقدام به برگزاری سالیانه "جشنواره

علمی و اجرایی بهداشت محیط ایران" نموده است.
در سال  1397نیز هیئت محترم داوران متشکل از
فرهیختگان این رشته از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
و همچنین مرکز سالمت محیط وکار وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،آثار ارسالی به دبیرخانه
جشنواره را در محورهای مقاله ،کتاب (ترجمه و تالیف)،
ابداع و اختراع ،پایان نامه (دکتری و ارشد) ،فعالیتهای
اجرایی و پژوهشگر جوان ،مورد ارزیابی دقیق قرار دادند
که از آثار برگزیده در روز جشنواره تقدیر به عمل میآید.
برخود الزم میدانم از همهی کسانی که نتایج فعالیتهای
خود را به بخشهای مختلف جشنواره ارسال نموده اند
سپاسگزاری نمایم .همچنین از دقت نظر هیئت داوران
محترم و کلیه همکارانی که اجرای جشنواره را مورد
حمایت قرار دادهاند ،صمیمانه قدردانی می نمایم.
باتوجه به رتبهها و سرمایههای فهیم انسانی و زمینههای
متنوع علمی و پژوهشی بهداشت محیط ،انتظار دارم که
در سال آینده نیز روند رو به رشد متخصصان این رشته
را در این جشنواره در چارچوب تولید علم ،انتشارات و
اثرگذاری فعالیتهای اجرایی بر ارتقاء کیفیت سالم و
بهداشتی مردم شاهد باشیم.
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ايپم دبیر جشنواره
حسینیینیا
علیرضا مصداق
دکتر محمد

دبیر انجمن علمی بهداشت محیط ایران

و دبیر جشنواره

گنج
رخد ره کجا ی آرد پدید

خداوند بزرگ را شکرگزاریم که توفیق رفیق راه
نمود و یکبار دیگر فرصت خدمتگزاری به اعضای
جامعه بزرگ بهداشت محیط کشور در قالب
دهمین جشنواره علمی-اجرایی بهداشت محیط
ایران و این بار همزمان با سومین همایش بینالمللی
و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط
حاصل گردید .جشنواره علمی-اجرایی بهداشت
محیط ایران در حالی به ایستگاه دهم میرسد
که طی این یک دهه شاهد بالندگی و ارتقاء همه
جانبه در تمامی حیطههای بهداشت محیط در
سطح کشور بودهایم و در این میان این جشنواره
نیز با فراهم آوردن بستری برای بروز و به نمایش
گذاشتن توانمندیهای سترگ اعضای جامعه
بهداشت محیط بدون تردید نقش انکارناپذیری را
ایفا نموده است .این جشنواره که از ابتدای مسیر هر
ساله توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران در
شش محور شامل کتاب ،پایاننامه کارشناسی ارشد
و دکتری ،مقاله ،پژوهشگر جوان ،ابداع و اختراع و
فعالیتهای اجرایی برتر پذیرای آثار بوده است ،به
مرور زمان شاهد تغییراتی به منظور ارتقاء ساختار
و محتوا بوده که از جمله آنها میتوان به بازنگری

ز انم خدا سازد آن را کلید

آئیننامه و اضافه شدن بخشهای دیگری همچون
مجالت فارسی و انگلیسی زبان اشاره کرد و این
رویه انشاله با توجه به رشد حیطههای اولویتدار در
سالهای آتی با افزودن بخشهای جدید همچون
کارآفرین برتر نیز ادامه خواهد یافت .آنچه ناگفته
پیداست این است که طی این یک دهه برگزاری،
عزیزان و بزرگان زیادی تالش نمودهاند تا این
جشنواره هر سال پویاتر و پربارتر برگزار گردد و
اکنون به عنوان یک جشنواره ارزشمند و با جایگاه
رفیع در میان جامعه سالمت کشور بدرخشد.
بزرگانی که در رأس آنها ریاست محترم انجمن
علمی بهداشت محیط ایران استاد گرانقدر جناب
آقای دکتر مصداقی نیا بوده و حقیقتاً در این راه
با تمام وجود تالش نمودهاند .امید آنکه با همکاری
و همیاری بیش از پیش یکان یکان اعضای جامعه
بهداشت محیط کشور این رویداد ارزشمند هرساله
باشکوهتر برگزار شده و ادامه یابد .در انتها بر خود
الزم میدانم از هیئت مدیره محترم دورههای
پیشین و کنونی انجمن ،هیئت محترم داوران و نیز
کادر اجرایی جشنواره تقدیر و تشکر نموده و برای
همه این عزیزان آرزوی سعادت و سالمت نمایم.

انجمن علمی بهداشت محیط ایران
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ايپم دبیر ارجایی جشنواره
                              دکتر محمدرضا صائینی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
و رئیس مرکز بهداشت استان
دبیر اجرایی جشنواره علمی و اجرایی بهداشت محیط

داشتن زندگی سالم در گرو محیط سالم است .متأسفانه
امروزه عوامل مختلفی همچون توسعه شهرنشینی،
مهاجرت های غیرمنطقی ،توسعه صنایع ،استفاده
غیر صحیح از منابع طبیعی و  ...منجر به تولید انواع
آالیندهها و زائدات جامد ،مایع و گازی شده است که
به طور فزآیندهای باعث آلودگی محیط زیست گردیده
است .رویکرد جدید به محیط زیست در قرن حاضر و
در نظرگرفتن آن به عنوان جزئی از سرمایه ملی کشورها
و لزوم حفظ آن یکی از مهم ترین دغدغه های بشر
است .ضرورت کنترل و مدیریت مخاطرت ناشی از ورود
زائدات به محیط زیست به یکی از مهمترین چالشها
تبدیل شده است .باتوجه به پیچیدگیها و تنوع گسترده
انواع آالیندههای صنعتی و غیرصنعتی نوپدید ،راهکارها
و روشهای مدیریت آالیندههای زیست محیطی نیز

متناسب با نیازهای فزآینده این حوزه باید ارتقاء یابند.
اکنون که دهمین جشنواره علمی و اجرایی بهداشت
محیط همزمان با برگزاری سومین همایش بین المللی و
بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط به میزبانی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار میگردد امیدوارم که
با کمک خداوند متعال بتوانیم فرصت مناسبی را برای
گفتگو و تبادل نظر میان متخصصان این رشته و سایر
رشتههای مرتبط فراهم آورده و گامی هرچند کوچک در
جهت ارتقای علمی حوزه سالمت برداشته باشیم.
در پایان ضمن عرض تبریک به برگزیدگان جشنواره ،از
تمام عزیزان به خاطر محدودیتها و کمبودهای احتمالی
در برگزاری همایش پوزش خواسته و ایام خوب و خوشی
را در استان زنجان برایتان آرزومندم.
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درباره جشنواره علمی و اجرایی بهداشت
محیط ایران

مقدمه
به منظور ارتقاء سطح بهداشت محیط کشور و تجليل از مقام و منزلت اعضاي هیئت علمي،
پژوهشگران ،متخصصین ،کارشناسان و دانشجويان بهداشت محیط و زمینههای مرتبط با
بهداشت محیط مقیم داخل و یا خارج از کشور ،جشنواره علمی و اجرایی بهداشت محیط
ایران همهساله همزمان با ،روز ملی بهداشت محیط توسط انجمن علمی بهداشت محیط
ایران برگزار ميشود.

انجمن علمی بهداشت محیط ایران
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اهداف
تشويق محققين ،اعضای هیئت علمي ،دانشجويان و کارشناسان در زمينه انجام فعاليت هاي پژوهشي ،آموزشي
و اجرایی
تبادل دانش و اطالعات جدید بین اعضای هیئت علمي ،دانشجویان ،پژوهشگران و کارشناسان
تشويق و ترغيب اعضای هیئت علمي و دانشجويان در زمينه تاليف و ترجمه كتب
شناسايي و معرفي افراد مستعد در عرصه بهداشت محیط
هدايت استعدادها و خالقيتها در جهت رفع نيازهاي واقعی کشور

محورهای اصلی جشنواره ،انتخاب و معرفی برترین های بهداشت محیط در زمینه های:
مقاالت (انگلیسی و فارسی)
کتاب (تالیف و ترجمه)
پایان نامه ( ارشد و دکتری)
ابداع و اختراع
فعالیت اجرایی بهداشت محیطی
پژوهشگر جوان
مجله (انگلیسی و فارسی)
اركان جشنواره
الف) شورای عالی حامیان جشنواره
ب) هيئت داوران جشنواره
ج ) دبیر جشنواره
د) كميته اجرايي جشنواره
الف) شورای عالی حامیان جشنواره

شورای عالی حامیان جشنواره مرکب از :رییس انجمن علمی بهداشت محیط ایران ،دبیر انجمن و دبیر جشنواره،
معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،مدیر کل مرکز سالمت محیط و کار ،نماینده وزارت کشور،
نماینده سازمان حفاظت محیط زیست ،نماینده شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و نماینده شهرداری تهران،
می باشند .جلسات این شورا جهت هماهنگی و پشتیبانی های الزم برای اجرای جشنواره با برنامه ریزی و پیگیری
دبیر جشنواره برگزار می شود.
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ب) هيئت داوران

هيئت داوران جشنواره مرکب از  25نفر افراد حقیقی و حقوقی است .این هیئت باالترين نهاد علمي و تخصصي
جشنواره است و وظيفه آن بررسي مدارک ارسال شده به دبیرخانه جشنواره و انتخاب موارد برتر ميباشد.
اعضای هیئت داوران مرکب از رییس هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران ،دبیر انجمن و سایر اعضای
اصلی هیات مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ،معاون بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا
نماینده تام االختیار ایشان ،مدیر کل و یا نماینده تام االختیار مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی ،دو نفر از اعضای بورد تخصصی بهداشت محیط با معرفی رییس بورد و چهارده نفر از اعضای هیئت
علمی بهداشت محیط کشور که عضو پیوسته انجمن میباشند ،به انتخاب هیئت مدیره می باشد .ترکیب اعضای
هیئت داوران هر سال با نظر اعضای هیئت مدیره قبل از اعالم فراخوان جشنواره معرفی میگردد .جلسات این هیئت
با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصميمات با راي نصف بعالوه يك حاضرين مصوب ميشود.
رئیس هیئت داوران به انتخاب ریاست انجمن برای هر دوره از جشنواره تعیین می گردد و وظیفه تعیین داوری هر
بخش از جشنواره ،مدیریت داوری آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ،جمع بندی جلسه جهت ارائه گزارش به جلسه
هیات مدیره را داراست.
ج) دبیر جشنواره

دبیر جشنواره به انتخاب هیئت مدیره و با حکم رییس انجمن به مدت یک سال منصوب میشود .دبیر جشنواره به
منظور هماهنگي و حسن اجراي امور جشنواره كميته اجرایی را تشكيل مي دهد.
د )كميته اجرايى

این کمیته متشکل از مسئول کمیته اجرایی ،مسئول روابط عمومی انجمن ،خزانهدار انجمن ،مسئول دبیرخانه انجمن
و اعضای کمیته اجرایی خواهد بود.
ت نظارت
ب ميشود و تح 
ن و منصو 
س انجمن تعيي 
ي جشنواره ب ه پيشنهاد دبيرجشنواره و رئي 
مسئول کمیته اجراي 
ق دبيرخان ه جشنواره انجام
دبير ،امور محول ه همچون خرید لوح تقدیر و جوایز تعیین شده در جشنواره و  ...را از طري 
ميدهد.
مسئول دبیرخانه جشنواره :دریافت آثار و اعالم نواقص مدارک ارسالی ،مدیریت مکاتبات مربوط به جشنواره ،تهیه
ط ب ه كلي ه امور جشنواره ،تنظیم
ق مربو 
ي پرونده سواب 
لیست ها و فرم های مربوط به جلسه داوری ،تهيه و نگهدار 
متن دعوتنامه های مربوط به جلسات داور ی و مراسم جشنواره و برگزیدگان از وظایف مسئول دبیرخانه جشنواره
خواهد بود.
مسئول روابط عمومی :مسئول روابط عمومی جشنواره مسئولیت اطالع رسانی ،پوشش خبری ،درج نتایج و
اطالعات مربوط به جشنواره ،انتشار فراخوان همایش از طریق سایت انجمن و هماهنگی جهت پوشش خبری
همایش را بر عهده دارد.

انجمن علمی بهداشت محیط ایران
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وظایف کادر اجرایی
ارسال فراخوان جشنواره برای افراد ،شخصیتها ،سازمانها و مراکز علمی ،تهیه کلیپ های مورد نیاز روز برگزاری
جشنواره ،تهیه و نصب پالکارد جهت اطالع رسانی جشنواره ،تنظیم متن تقدیرنامه برای بر گزیدگان ،داوران و سایر
مواردی که به تشخیص رئیس و دبیر انجمن بایستی انجام شود.
روش اجرا
در اسفند ماه هر سال فراخوان جشنواره در سایت انجمن علمی بهداشت محیط ایران قرار گرفته و همچنین از
طریق سازمان های مرتبط و وسایل ارتباط جمعی فراخوان محورهای جشنواره اعالم می شود .به دنبال این فراخوان
عمومی کلیه اعضای هیئت علمی ،پژوهشگران ،مخترعان ،دانشجویان و کارشناسان فعال در زمینه بهداشت محیط
می توانند با تکمیل فرم مربوطه به همراه یک نسخه از آثار خود و نیز مدارک و مستندات الزم به طور مستقل و یا
با معرفی توسط نهادهای علمی و سازمان ها و ارسال آن به آدرس پستی دفتر انجمن علمی بهداشت محیط ایران
واقع در تهران :خیابان کارگر شمالی ،خیابان نصرت پالک  58طبقه چهارم -صندوق پستی  14185-789حداکثر
تا پایان مرداد ماه شرکت نمایند .هیئت داوران تا نیمه اول شهریورماه از بین داوطلبین ،اسامی افراد برگزیده را اعالم
می کند تا از آن ها برای حضور در جشنواره دعوت به عمل آید .متقاضیان میتوانند جهت دریافت فرم ثبت نام و
کسب اطالعات بیشتر به نشانی الکترونیکی انجمن مراجعه نمایند.

مقررات
کلیه گزارشات و مکاتبات توسط رئیس انجمن و یا دبیر جشنواره انجام خواهد پذیرفت.
افرادی که به عنوان داور انتخاب می شوند ،نمی توانند در دوره مربوطه در هیچ یک از محورهای جشنواره داوطلب
شوند.
برگزیدگان جشنواره به مدت سه دوره نمی توانند داوطلب شرکت در این جشنواره شوند .تنها در بخش پژوهشگر
جوان فرد می تواند در صورت برگزیده شدن در این بخش ،سال آینده در بخش های دیگر جشنواره شرکت نماید.
موارد برگزیده در سایر جشنواره های داخلی ،مادامی که امتیاز رسمی برای این جشنواره کسب نشده باشد ،مجاز
به شرکت می باشند.
آیین نامه داوری و نحوه محاسبه امتياز در بخشهای مختلف جشنواره پس از تدوین به تصویب هیئت مدیره میرسد.
در صورتی که فرد شرکت کننده در جشنواره تخلف پژوهشی داشته و این موضوع محرز شده باشد آن اثر از چرخه
داوری حذف خواهد شد.
اين آيين نامه در جلسه مورخ  95/06/02هیئت مديره انجمن علمي بهداشت محيط ايران مطرح و به اتفاق آرا به
تصويب رسيد.
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فهرست

برگزیدگان

 .1بخش مقاله
ب) کارشناسی ارشد
دهمین جشنواره علمی و اجرایی
رتبه اول :مهندس
در بخش پايان نامه کارشناسی ارشد
بهداشت محیط ایران
ساسان فریدی
هیچ یک از آثار حائز رتبه اول شناخته
رتبه دوم :دکتر محمدصادق
نشد.
حسنوند
رتبه دوم :مهندس حکیمه طیری
رتبه سوم :دکتر مهدی احمدی مقدم
رتبه سوم مشترک ًا :مهندس الهام درخشانی -
شایسته تقدیر :دکتر منصوره دهقانی
مهندس ملیحه موذنی
 .2بخش کتاب

 .4بخش ابداع و اختراع

در بخش کتاب هیچ یک از آثار حائز رتبه اول و دوم
و سوم شناخته نشد.
الف) تاليف کتاب
شایسته تقدیر :مهندس امین اله زارعی سنگانی

در بخش ابداع و اختراع هیچ یک از آثار حائز رتبه اول
و دوم و سوم شناخته نشد.
شایسته تقدیر مشترک ًا :دکتر محمد تقی قانعیان -
دکتر عبدالمجید قلیزاده

ب) ترجمه کتاب
شایسته تقدیر :دکتر عماد دهقانی فرد

 .5پژوهشگر جوان

 .3بخش پايان نامه

الف) دکتری
در بخش پايان نامه دکتری هیچ یک از آثار حائز رتبه
اول شناخته نشد.
رتبه دوم :دکتر زهرا درخشان
رتبه سوم مشترک ًا :دکتر مهدی وثوقی نیری -
دکتر فرشید قنبری

در بخش پژوهشگر جوان هیچ یک از آثار حائز رتبه
اول و دوم شناخته نشد.
رتبه سوم :دکتر سکینه شکوهیان
 .6بخش اجرایی

رتبه اول مشترک ًا :مهندس خاطره سرمدی-
مهندس ایوب بیکی
رتبه دوم :مهندس امیر کرمی
رتبه سوم مشترک ًا :مهندس علی اوجاقی-
مهندس شاهین نوشین

مشخصات برگزیدگان جشنواره دهم
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مقالهبرگزیده(رتبهاول)

نام و نام خانوادگي :ساسان فریدی

آخرين مدرك تحصيلي :دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط
محل و سال تولد :فارس1367 -

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر17 :
H-INDEX: 9

عنوان مقاله برگزيده
Long-term trends and health impact of PM2.5 and O3 in Tehran, Iran,
2006–2015

نشانی مقاله
Environment International, (2018), 114, 37-49
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چكيده
The main objectives of this study were (1) investigation of the temporal variations of ambient
fine particulate matter (PM2.5) and ground level ozone (O3) concentrations in Tehran megacity,
the capital and most populous city in Iran, over a 10-year period from 2006 to 2015, and (2)
estimation of their long-term health effects including all-cause and cause-specific mortality. For
the first goal, the data of PM2.5 and O3 concentrations, measured at 21 regulatory monitoring network stations in Tehran, were obtained and the temporal trends were investigated. The
health impact assessment of PM2.5 and O3 was performed using the World Health Organization
(WHO) AirQ+ software updated in 2016 by WHO European Centre for Environment and Health.
Local baseline incidences in Tehran level were used to better reveal the health effects associated
with PM2.5 and O3. Our study showed that over 2006–2015, annual mean concentrations of
PM2.5 and O3 varied from 24.7 to 38.8 μg m−3 and 35.4 to 76.0 μg m−3, respectively, and were significantly declining in the recent 6 years (2010–2015) for PM2.5 and 8 years (2008–2015) for O3.
However, Tehran citizens were exposed to concentrations of annual PM2.5 exceeding the WHO
air quality guideline (WHO AQG) (10 μg m−3), U.S. EPA and Iranian standard levels (12 μg m−3)
during entire study period. We estimated that long-term exposure to ambient PM2.5 contributed to between 24.5% and 36.2% of mortality from cerebrovascular disease (stroke), 19.8% and
24.1% from ischemic heart disease (IHD), 13.6% and 19.2% from lung cancer (LC), 10.7% and
15.3% from chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 15.0% and 25.2% from acute lower
respiratory infection (ALRI), and 7.6% and 11.3% from all-cause annual mortality in the time
period. We further estimated that deaths from IHD accounted for most of mortality attributable
to long-term exposure to PM2.5. The years of life lost (YLL) attributable to PM2.5 was estimated to
vary from 67,970 to 106,706 during the study period. In addition, long-term exposure to O3 was
estimated to be responsible for 0.9% to 2.3% of mortality from respiratory diseases.
Overall, long-term exposure to ambient PM2.5 and O3 contributed substantially to mortality in
Tehran megacity. Air pollution is a modifiable risk factor. Appropriate sustainable control policies
are recommended to protect public health.
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مقالهبرگزیده(رتبهدوم)

نام و نام خانوادگي :محمدصادق حسنوند

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسی بهداشت محیط

محل كار :پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمي :دانشیار

محل و سال تولد :لرستان1361-

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر53 :
H-INDEX: 16

عنوان مقاله برگزيده
Source-specific lung cancer risk assessment of ambient PM2. 5
-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in central Tehran

نشانی مقاله
Journal of Environment International, (2018), 120, 321-332
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چكيده
In this study, source-specific cancer risk characterization of ambient PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) was performed in central Tehran. The positive matrix factorization
(PMF) model was applied for source apportionment of PAHs in the area from May 2012 through
May 2013. The PMF runs were carried out using chemically analyzed PAHs mass concentrations.
Five factors were identified as the major sources of airborne PAHs in central Tehran, including
petrogenic sources and petroleum residue, natural gas and biomass burning, industrial emissions, diesel exhaust emissions, and gasoline exhaust emissions, with approximately similar
contributions of around 20% to total PAHs concentration from each factor. Results of the PMF
source apportionment (i.e., PAHs factor profiles and contributions) were then used to calculate the source-specific lung cancer risks for outdoor and lifetime exposure, using the benzo[α]
pyrene (BaP) equivalent method. Our risk assessment analysis indicated that the lung cancer
risk associated with each specific source is within the range of 10−6–10−5, posing cancer risks
exceeding the United States Environmental Protection Agency's (USEPA) guideline safety values
(10−6). Furthermore, the epidemiological lung cancer risk for lifetime exposure to total ambient
PAHs was found to be (2.8 ± 0.78) × 10−5. Diesel exhaust and industrial emissions were the two
sources with major contributions to the overall cancer risk, contributing respectively to 39% and
27% of the total risk associated with exposure to ambient PAHs. Results from this study provide
an estimate of the cancer risk caused by exposure to ambient PAHs in highly crowded areas in
central Tehran, and can be used as a guide for the adoption of effective air quality policies in
order to reduce the human exposure to these harmful organic species.
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انجمن علمی بهداشت محیط ایران

مقالهبرگزیده(رتبهسوم)

نام و نام خانوادگي :مهدی احمدی مقدم

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسی بهداشت محیط
محل كار :دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه علمي :دانشیار

محل و سال تولد :شیراز1358 -

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر145 :
H-INDEX: 20

عنوان مقاله برگزيده
A novel salt-tolerant bacterial consortium for biodegradation of saline and recalcitrant petrochemical wastewater

نشانی مقاله
Journal of Environmental Management, (2017), 191, 198-208
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چكيده

Treatment of a saline petrochemical wastewater with BOD5/COD ratio of less than 0.1 was investigated using a consortium consisted of three isolated salt-tolerant bacteria namely, Kocuria
turfanesis, Halomonas alkaliphila and Pseudomonas balearica. Selected bacteria were isolated
from petrochemical wastewater containing mineral salt mediums of 3% salinity. A lab-scale activated sludge bioreactor was used for startup in batch mode operation and after obtaining the
MLSS concentration of about 3000 mg/L, the operation was changed to continuous flow mode
to determine the biokinetic coefficients under different organic loading rates of 0.33–1.21 kg
CODm−3 d−1. The COD removal efficiency of 78.7%–61.5% was observed for treatment of real
saline wastewater with a decreasing trend along with increasing the organic loading rate. In
addition, results of kinetic investigation demonstrated that the yield(Y), endogenous decay coefficient (kd), maximum reaction rate (Kmax), maximum specific growth rate (μmax) and saturation
constant (Ks) were 0.54 mg VSS mg COD−1, 0.014 day−1, 1.23 day−1, 0.66 day−1, and 1315 mg L−1,
respectively.
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مقالهشایستهتقدیر

نام و نام خانوادگي :منصوره دهقانی

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسی بهداشت محیط
محل كار :دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمي :استاد

محل و سال تولد :شیراز1337 -

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر48 :
H-INDEX: 10

عنوان مقاله شایسته تقدیر
Characterisation and potential source identification of polycyclic aromatic hydrocarbons in
atmospheric particles (PM10) from urban and suburban residential areas in Shiraz, Iran

نشانی مقاله

Chemosphere, (2017), 183, 557-564
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چكيده

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a generally hazardous class of organic compounds
that are identified as toxic, carcinogenic, mutagenic, and teratogenic, and are considered to
be a concern for human health because of their potential for causing adverse health effects.
The present study aims to determine the atmospheric concentration and potential sources of
particulate-bound PAHs in urban and suburban atmospheric particulate matter (PM10) in Shiraz,
Iran. Ambient air samples were collected from urban and suburban areas using a SKC sampling
pump equipped with a size-selective air intake during the spring of 2015. The mean PM10 concentration at the urban station (62.73 ± 23.38 mgm-3) was higher than that at the suburban station (60.88 ± 31.03 mgm-3). The mean (±SD) concentrations of the 16 total PAHs in the particulate phase were 19.28 ± 7.48 ng m-3and 17.80 ± 9.17 ng m-3 at the urban and suburban stations,
respectively. Among different types of PAHs, phenanthrene had the highest concentration in
both stations. Various diagnostic ratios have been suggested, which were used in this study for
identification of PAHs’ sources. The results of these diagnostics showed that in Shiraz, the most
dominant sources of PAHs were traffic emissions, especially vehicle emissions and petroleum
automobiles emissions.
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پایاننامهدکتریبرگزیده(رتبهدوم)
نام و نام خانوادگي :زهرا درخشان

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسی بهداشت محیط
محل و سال تولد :ارسنجان1363 -

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر 43 :مقاله در مجالت علمی نمایه شده در بانکهای
اطالعاتی معتبر و  37مقاله در همایش های ملی و بین المللی
عنوان پایان نامه برگزیده
بررسی کارایی سیستم تلفیقی  - HIFASفتوبیوراکتور جلبکی در حذف همزمان آترازین ،ازت و فسفر از
محیطهای آبی
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چكيده

با کمبود زمينهاي زراعي و از بين رفتن محصوالت بوسيلة آفات استفاده از آفتکشهايي مانند آترازين افزايش يافته
است .روشهای فيزيکي و شيميايي بسياري براي حذف اين علفکش از محيطهاي آبي و خاکي پيشنهاد گرديده،
اما اين روشها داراي هزينههاي بسيار و همراه با توليد محصوالت جانبي سمي ديگري هستند ،از طرفي سیستمهای
تلفیقی بیولوژیکی به سبب ماهيت روش تصفيهشان کمک شايان توجهي در پايين آوردن هزينهها نمودهاند .هدف
از مطالعه حاضر حذف همزمان علفکش آترازین و مواد مغذی از محیطهای آبی توسط سیستم بیولوژیکی بود.
مواد و روشها :اين مطالعه از نوع تجربي مداخلهاي بود .در مطالعۀ حاضر با هدف حذف همزمان علفکش آترازین
و مواد مغذی از محیطهای آبی کاربرد ترکیبی (تلفیقی) از بیوراکتور  HIFASو فتوبیوراکتور جلبکی با استفاده از
یک مدل فیزیکی در مقیاس پایلوت در ابتدا توسط فاضالبی مصنوعی در  3سطح زمان ماند هیدرولیکی و  4غلظت
آترازین مورد بارگذاری و بررسی قرار گرفتند و پس از تعیین شرایط بهینه ،توسط فاضالبهای واقعی شهری و
کشاورزی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
نتایج نشان دادند که حداکثر راندمان حذف آترازين ،COD، BOD5، TOC ،آمونیوم ،نیتریت ،نیترات و ارتوفسفات در
بیوراکتور  HIFASبه ترتيب برابر  30/56 ،46/56 ،97/49 ،95/31 ،98/04 ،97/59 ،97/49و  94/32درصد و در
فتوبیوراکتور جلبکی به ترتيب برابر  98/83 ،99/99 ،99/99 ،83/75 ،84/53 ،84/38 ،98/56و  98/58درصد بود.
همچنین بیشینه راندمان حذف آترازين ،COD، BOD5، TOC ،آمونیوم ،نیتریت ،نیترات و ارتوفسفات در سیستم
تلفیقی به ترتیب برابر  98/54 ،99/99 ،99/99 ،98/43 ،99/26 ،99/10 ،99/96و  99/87درصد بود.
در این مطالعه مشخص گردید که سیستم تلفیقی مورد بررسی قادر خواهد بود بطور همزمان علفکش آترازین و
مواد مغذی را از محیطهای آبی حذف نماید به حدود استانداردهای تعیین شده دست یابد .نتایج آزمایشها نشان
دادند که مکانیزم حذف آترازین در این سیستم متابولیسم همراه (کومتابولیسم) میباشد .همچنین ضرایب کینیتیکی
حذف آترازین توسط مدل استور-کينکنن اصالح شده تخمین زده شد و یافتههای حاصله مؤید این مطلب بودند که
این مدل بر بارگذاري اين بيوراکتورها با آترازين برازش بسيار خوبي دارد.)R2 <0/99( .
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پایاننامهدکتریبرگزیده(رتبهسوم(مشترکًا))
نام و نام خانوادگي :فرشید قنبری

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسی بهداشت محیط
محل كار :دانشکده علوم پزشکی آبادان
محل و سال تولد :تهران1364-

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر2 :
عنوان پایان نامه برگزیده
بررسی کارایی ازن/پروکسی مونوسولفات/کاتالیست برای حذف -4،2دی کلروفنوکسی استیک اسید از آب حاصل
از شستشو خاک و محلول مایی
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چكيده
-4،2دیکلروفنوکسی استیک اسید یکی از پر کاربردترین علف کش ها در دنیا می باشد .بنابراین باقی مانده ها در
محیط های آبی سالمت انسان و اکوسیستم را به شدت تهدید می کند .در این مطالعه از فرایند ازن/کاتالیست/پروکسی
مونوسولفات برای تجزیه  2,4-Dدر خاک و آب استفاده شد .برای آب آلوده از فرایند ازن/نانوفریت مس/پروکسی
مونوسولفات استفاده گردید درحالیکه برای خاک آلوده فرایند ازن/یون فرو/پروکسی مونوسولفات استفاده شد .ذرات
نانو فریت مس به شکل موفقیت آمیزی با استفاده از روش ترسیب شیمیایی سنتز شد و سازنده های آن اکسید مس
و اکسید آهن به روش هیدروترمال سنتز شدند .خصوصیات نانوذرات به دست آمده با استفاده از انکسار اشعه ایکس
( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی ( ،)FESEMاسپکتروسکوپی مادون قرمز فوریه ( )FTIRو  BETمشخص
شد .فعالیت کاتالیستی نانوفریت مس برای فعال سازی ازن و پروکسی مونوسولفات برای تجزیه  2,4-Dمورد ارزیابی
قرار گرفت .اثر پارامترهای موثر بر فرایند شامل  ،pHغلظت پروکسی مونوسولفات ،ازن و نانوفریت مس ،غلظت اولیه و
دما بررسی شد .محصوالت جانبی واکنش با استفاده از آنالیز  LC/MSتعیین گردید .قابلیت تجزیهپذیری زیستی نیز با
استفاده آزمون  ZAHN & WELLENSمورد ارزیابی قرار گرفت .در مورد خاک آلوده ،خاک آلوده بتدا با آب لوله کشی
شهری برای استخراج  2,4-Dشست و شو داده شد .پارامترهای موثر مورد ارزیابی قرار گرفتند .عملکرد دیگر فلزات
واسطه در حضور ازن و پروکسی مونوسولفات با یون فرو مقایسه گردید .عملکرد فرایند در عامل شست و شو TX100
نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت شاخص جوانه زنی برای سمیت گیاهی پسابها نیز مورد نیز استفاده قرار گرفت.
درمورد ازن /نانوفریت مس/پروکسی مونوسولفات تجزیه کامل2,4-Dدر شرایط 2،pH=6میلیمول پروکسی
مونوسولفات 16 ،میلیگرم بر لیتر ازن0/2 ،گرم نانوفریت مس و زمان  40دقیقه اتفاق افتاد .نانوفریت مس در مقایسه با
اکسید مس و اکسید آهن عملکرد بهتری از خود نشان داد .نتایج آزمایشات اسکونج کنندهها نشان داد که رادیکالهای
سولفات ،هیدروکسیل ،سوپر اکساید و اکسیژن سینگلت در تجزیه 2,4-Dمشارکت دارند67 /3 % .از کربن آلی و %
 42/7از کلر در طول اکسیداسیون  2,4-Dحذف شدند .میزان تجزیه پذیری زیستی 2,4-Dبعد از تصفیه به شکل
قابل توجهای افزایش یافت .در نهایت  7محصول جانبی در طول اکسیداسیون 2,4-Dبا فرایند ازن/نانوفریت مس/
پروکسی مونوسولفات شناسایی شد .در مورد ازن/یون فرو/پروکسی مونوسولفات برای تصفیه خاک آلوده %87/3 ،از
2,4-Dبا استفاده از آب لولهکشی شهری استخراج یافت .آب حاصل از شست و شو با استفاده از فرایند ازن/یون فرو/
پروکسی مونوسولفات مورد تصفیه قرار گرفت %88 .از  2,4-Dاز پساب حاصل از شست و شو خاک با آب لولهکشی
شهری حذف گردید در حالیکه تنها  %40آن در محلول  TX100به عنوان حالل استخراج کننده تصفیه شد.
عملکرد فلزات واسطه در حذف  2,4-Dبه صورت  CO>FE>CU>MNحاصل شد TX100 .باعث افزایش بار
آلی محلول شستو شو گردید .در همین راستا عملکرد فرایند ازن/یون فرو/پروکسی مونوسولفات در حذف  CODدر
محلول  TX100کاهش یافت .آزمون سمیت گیاهی نشان داد که حضور  TX100سمیت را افزایش می دهد ،در
حالیکه2,4-Dدر آب شهری لوله کشی برای گیاه گوجه فرنگی غیر سمی بود .براساس نتایج به دست آمده فرایند
ازن/کاتالیست/پروکسی مونوسولفات توانست به شکل موفقیت آمیزی 2,4-Dرا از آب و خاک تصفیه نماید .در همین
راستا  2,4-Dبه شکل قابل قبولی در آب و خاک توسط به ترتیب توسط ازن/نانوفریت مس/پروکسی مونوسولفات و
ازن/یون فرو/پروکسی مونوسولفات سمزدایی و تصفیه گردید .می توان اذعان کرد که این فرایند اکسیداسیون پیشرفته
هیبریدی می تواند به عنوان یک ایند نوظهور و نوید بخش برای تصفیه آالینده های مقاوم مورد استفاده قرار گیرد.
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تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر 3 :مقاله ISI

عنوان پایان نامه برگزیده
 FEF25-75%و نشانگر زیستی
،
بررسی ارتباط میان آلودگی هوا با شاخصهای اسپیرومتری ،
التهابی نیتریک اکساید ( )FENOدر دانش آموزان سه منطقه شهرستان اهواز (آلودگی باال ،متوسط و پایین از نظر
ترافیکی)
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اثرات مضر آلودگی هوا بر در اکثر مطالعات اپیدمیولوژی مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از این مطالعه بررسی
اثرات آلودگی هوا بر روی عملکرد ریوی و نشانگر زیستی التهابی در کودکان مدارس ابتدایی اهواز بود.
در این مطالعه مقطعی 105 ،نفر از دانش آموزان ابتدایی از سه منطقه نادری و کمپلو (منطقه شهری) و عین
دو (منطقه روستایی) در شهرستان اهواز انتخاب شدند تا درمطالعه مورد نظر شرکت کنند .برای آنالیز دادهها
از آزمونهای تی تست ،آنوا و مدل خطی تعمیم یافته برای بررسی ارتباط آالیندهها و تستهای ریوی استفاده
شد .تستهای روی شامل شاخصهای اسپیرومتری FVC ،FEV1،FEV1/FVC ،FEF25-75%و نشانگر زیستی التهابی
نیتریک اکساید ( )FENOبود .نمونهگیری در دو فصل سرد و گرم انجام شد .همچنین در این مطالعه اثرات فاکتورهای
دیگرکه از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده بود تعدیل شد.
یافته ها نشان داد که اختالف آماری معناداری در مقدار آالینده های سه منطقه وجود داشت .منطقه روستایی
میزان کمتری از آالیندهها را نسبت به منطق شهری داشت و میزان تاثیر منفی آن بر روی شاخصهای ریوی نیز
مشهود بود .همچنین به این نتیجه رسیدیم که مقدار آالیندهها در فصل سرد بیشتر از فصل گرم بود .نتایج نشان
داد که ذرات با  FENOارتباط معنادارمستقیم و با تستهای حجمی ریوی ارتباط معنادار معکوس در تاخیرهای
بیشترنسبت به آالینده های گازی داشت .بیشترین تاثیر آالیندههای هوا مربوط به ذرات بودند که با ضریب تاثیری
 0/7مشخص شده اند.
در این مطالعه ما به این نتیجه رسیدیم که تماس با آالینده های هوا میتوانند باعث التهاب ریوی در تماسهای کوتاه
مدت در شهر اهواز شوند .همچنین برخی از عملکردهای ریوی می تواند متاثر از تماس کوتاه مدت با آالیندهها باشد.
استفاده از شاخص  FENOدر کنار سایر تستهای ریوی میتواند یک بیومارکر مناسب برای مواجهه با آالیندههای
هوا باشد.
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انجمن علمی بهداشت محیط ایران

پایاننامهکارشناسیارشدبرگزیده(رتبهدوم)
نام و نام خانوادگي :حکیمه طیری

آخرين مدرك تحصيلي :دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط
محل كار :دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محل و سال تولد :تبریز1358 -

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر2 :
عنوان پایان نامه برگزیده
حذف فرمالدئید از هوای داخل ساختمانی توسط گیاهان سرخس برگ شمشیری و نخل شامادورا

انجمن علمی بهداشت محیط ایران
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چكيده
فرمالدئید یکی از معمولترین آالیندههای خطرناک هوای داخل است  .این ماده شیمیایی اخیرا" به خاطر اثرات
مضر سالمتی که برای انسان دارد نگرانی و توجه عموم را به خود جلب کرده است  .هدف از این مطالعه بررسی
قابلیت گیاهان آپارتمانی در حذف فرمالدئید از هوای آلوده داخل است .برای رسیدن به این اهداف ،ما از دو گیاه
آپارتمانی رایج یکی از گونه سرخسها به نام  Nephrolepis Obliterataیا سرخس برگ شمشیری و یکی دیگر از
گونه نخلها به نام  Chamaedorea elegansیا نخل سالن درداخل یک محفظه پلکسی گلس مقاوم در برابر نفوذ
هوا تحت شرایط کنترل شده محیطی ودر دو مرحله جداگانه استفاده کردیم .راندمان حذف کل گیاهان وهمچنین
مشارکت خاک داخل گلدانها به همراه ریشهها با وارد کردن غلظتهای متفاوتی از بخارات فرمالدئید ،حدود mg
0/6-12 m-3برای گیاه سرخس برگ شمشیری و  0/66- 16/4 mg m-3برای گیاه نخل شامادورا ،به صورت پیوسته
به داخل محفظه با یک دوره تماس  48ساعته برای هر غلظت تعیین شد .در طول دوره آزمایشات نمونه برداری از
ورودی و خروجی محفظه هر روز صبح و نزدیک غروب انجام شد ومیانگین نتایج هر روز گزارش شد.
نتایج نشان داد که گیاه سرخس برگ شمشیری و گیاه نخل شامادورا قادرند در یک مواجهه طوالنی مدت به طور
موثری فرمالدئید را از هوای آلوده حذف نمایند .راندمان حذف برای گیاه سرخس و نخل بسته به غلظتهای ورودی
فرمالدئید به ترتیب حدود  % 90 - % 100و % 65 - % 100بدست آمد  .همچنین مشارکت خاک گلدان به همراه
ریشههای آن برای گیاه سرخس برگ شمشیری و نخل شامادورا به ترتیب حدود  % 26و  % 31بدست آمد .ارزیابی
شاخصهای رشد گیاه نشان داد که مواجهه با فرمالدئید نتوانست رشد این گیاهان را متوقف کند ،هرچند در مورد
نخل شامادورا آهنگ رشد زیاد محسوس نبود.
محتوی کلروفیل ،کارتنوئید و میانگین ارتفاع گیاه سرخس برگ شمشیری در طول آزمایشات افزایش یافت به
استثناء محتوی آب گیاه که اندکی کاهش را بعد از این مدت نشان داد .در مورد گیاه نخل شامادورا به جزء افزایش
میانگین ارتفاع گیاه سایر شاخصها در طول آزمایشات کاهش یافتند.
با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه ،گیاه پاالیی هوای داخل آلوده شده به انواع  VOCها بوسیله گیاهان
گلدانی آپارتمانی یک روش بسیار موثر و اقتصادی است که میتواند در خانهها و ادارات و به طور کلی در محیطهای
بسته به کار رود .گونه سرخسها و نخلهای آزمایش شده در این مطالعه پتانسیل باالیی را برای بهبود هوای
محیطهای داخلی جایی که انتشار فرمالدئید یک نگرانی محسوب میشود نشان دادند.
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انجمن علمی بهداشت محیط ایران

پایاننامهکارشناسیارشدبرگزیده(رتبهسوم(مشترکًا))
نام و نام خانوادگي :الهام درخشانی

آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محل و سال تولد :خراسان رضوی -خواف1370 -

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر10 :
عنوان پایان نامه برگزیده
بررسی کارایی ،سینتیک و ترمودینامیک حذف اسیدهیومیک توسط نانوذرات بنتونیت و مونت موریلونیت از
محلولهای آبی
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چكيده
حضور اسید هیومیک در آب منجر به مشکالتی از جمله افت کیفیت آب ،افزایش مقدار کوآگوالنت و مواد گندزدا
مصرفی ،افزایش رشد بیولوژیکی در شبکه توزیع و افزایش سطح فلزات سنگین پیچیده و آالیندههای آلی میشود.
بنابراین حذف آن از آب ضروری است .در این مطالعه کارایی نانوذرات ارزان قیمت بنتونیت و مونت موریلونیت در
حذف اسیدهیومیک از آب مورد مطالعه قرار گرفته است.
این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام شد .مشخصات جاذبها توسط آنالیزهای  SEMو
 XRDتعیین گردید و تاثیر پارامترهای مختلفی از جمله  ،pHzpc، pHزمان تماس ،غلظت اولیه اسیدهیومیک و
جرم جاذب مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین واکنش جذب سطحی از نظر تبعیت از ایزوترمهای مختلف از جمله
فروندلیچ و النگمویر و همچنین سینتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم مورد مطالعه قرار گرفته و فرآیند به لحاظ
ترمودینامیکی بررسی شد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نانوذرات مورد مطالعه در  pHمعادل  3بیشترین کارایی را در حذف
اسیدهیومیک دارند .همچنین ظرفیت جذب سطحی با افزایش غلظت اسید هیومیک افزایش یافت به گونه ای
که ظرفیت جذب سطحی برای نانوذرات بنتونیت و مونت موریلونیت در غلظت اسیدهیومیک  40 mg/Lبه ترتیب
به  21/58و  20/48 mg/gرسید .بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که جذب اسیدهیومیک از ایزوترم
فروندلیچ و همچنین سینتیک شبه درجه دوم تبعیت میکنند .نتایج بررسی دما و ترمودینامیک فرآیند نشان داد که
مقادیر  ΔSبرای هر دو جاذب مثبت و مقادیر  ΔHمنفی بود ولی مقادیر  ΔGبا کاهش دما منفی تر شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نانوذرات بنتونیت و مونت موریلونیت با توجه به ارزان و در دسترس بودن،
جاذبهای مناسبی برای حذف اسیدهیومیک از محلولهای آبی هستند.
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انجمن علمی بهداشت محیط ایران

پایاننامهکارشناسیارشدبرگزیده(رتبهسوم(مشترکًا))
نام و نام خانوادگي :ملیحه موذنی

آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محل كار :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محل و سال تولد :اصفهان1369 -

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر1 :

عنوان پایان نامه برگزیده
ردیابی انتروویروسها و کلیفرمهای کل و مدفوعی در پساب واحدهای تصفیه فاضالب شهر اصفهان
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چكيده
انترویروس ها از جمله معروف ترین گروه ویروسی عفونت زای انسان هستند و باعث ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها
می شوند .فاضالب اصلی ترین منبع جداسازی انتروویروس ها است .این ویروسها توسط فرایند های متداول تصفیه
فاضالب قابل حذف نیستند و به دلیل تخلیه پساب ناشی از فاضالب تصفیه شده به محیط ،عفونت انتروویروسی به
محیط زیست منتقل میگردد .متاسفانه امروزه به علت کاربرد پساب فاضالب تصفیه شده با اهداف مختلفی مانند
آبیاری زمین های کشاورزی ،فضای سبز ،پرورش آبزیان و استفاده تفریحی باعث انتقال انتروویروسها میگردد.
افرادی که با این منابع در تماس هستند در معرض خطر عفونت زایی انتروویروس ها هستند .بنابراین بررسی خطر
ناشی از انتقال و عفونت زایی انتروویروس ها از طریق این منابع امری ضروری است .لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی
انتروویروسها در پساب واحدهای تصفیه فاضالب شهر اصفهان بود.
در این مطالعه  93نمونه به صورت دو بار در ماه بین تیرماه  4933تا اسفندماه  4933از پساب خروجی دو تصفیه
خانه فاضالب لجن فعال متداول برداشت شد و از نظر حضور انتروویروس ها مورد بررسی قرار گرفت .درجه حرارت،
 PHو کلیفرم کل و مدفوعی ،مطابق روش استاندارد سنجش شد.
انتروویروسها در  % 33نمونه های تصفیه خانه الف و ب به ترتیب با میانگین  62 pfu/mlو  43یافت شدند .نتایج
آزمونهای آماری نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین باکتریهای کلیفرم کل و مدفوعی و انتروویروس ها بود .ارتباط
بین متغیر های محیطی و فصل با انتروویروس ها مثبت بود.
براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر شاخص های باکتریایی شاخص های مناسب حضور ویروس در منابع محیطی
نیستند .به دلیل وجود انتروویروس ها در فاضالب ،پخش پساب فاضالب در محیط زیست می تواند مخاطره آمیز
باشد .بنابر این الزم است اقدامات مناسب جهت بهبود روش های تصفیه به منظور حذف کارامدتر ویروسها صورت
گیرد.
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انجمن علمی بهداشت محیط ایران

پژوهشگرجوانبرگزیده(رتبهسوم)
نام و نام خانوادگي :سکینه شکوهیان

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسی بهداشت محیط
محل كار :دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمي :استادیار

محل و سال تولد :فسا1362 -

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

خالصه فعاليت هاي پژوهشي

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي نمايه شده در بانكهاي اطالعاتي معتبر
مقاله نمايه شده در 14 :ISI

مقاله نمايه شده در 19 :SCOPUS
مقاله علمی پژوهشی داخلی2 :
خلق كتاب:

تعداد تدوین2 :

تعداد ترجمه1 :

8 : H-INDEX
تعداد طرحهای تحقیقاتی6 :
ارایه مقاله در کنگرهها و سمینارها10 :
راهنمایی و مشاوره پایان نامههای تحصیلی 3 :نفر دانشجوی کارشناسی ارشد
داوری مقاالت مجالت معتبر خارجی8 :
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انجمن علمی بهداشت محیط ایران

ابداعواختراعشایستهتقدیر(مشترکًا)
نام و نام خانوادگي :عبدالمجید قلیزاده

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسی بهداشت محیط
محل كار :دانشکده علوم پزشکی اسفراین
محل و سال تولد :اسفراین1366 -
عنوان ابداع و اختراع
پیل نمکزدایی میکروبی ازنی

انجمن علمی بهداشت محیط ایران
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چكيده
از مشکالت اصلی سیستمهای بیوالکتروشیمیایی متداول تولید بیوالکتریسیته و راندمان پایین آنها است .اما در
اختراع ادعایی در اینجا ،سلول نمک زدایی میکروبی ازنی ،که به طور همزمان عمل شیرین سازی آب ،تصفیه فاضالب
و تولید بیوالکتریسیته همه در یک راکتور انجام می شود ،برای اولین بار با تلفیق سیستم با فرایندهای ازناسیون و
اعمال اولتراسونیک ،راندمان سیستم بهبود یافته است .اختراع ادعایی دارای سه اتاقک؛ آند ،یونزدایی میانی و کاتد
میباشد .غشای تبادل آنیونی بین اتاقک آند و میانی و غشای تبادل کاتیونی بین اتاقک میانی و کاتد قرار میگیرد.
در آند میکروارکانیسمهای فعال مواد آلی فاضالب را اکسید نموده ،الکترون آزاد میکنند .کاتد به طور مستقیم تحت
دمش با ازن قرار دارد و الکترون ها را دریافت می کند ،لذا اختالف پتانسیل بین دو الکترود ایجاد میشود که سبب
الکترولیز یونهای محلول میانی می شود .سیستم میتواند شیرینسازی آب دریا را با هزینه کم انجام دهد .همچنین
در اتاقک میانی بجای آب شور هرگونه فاضالب حاوی آنیون و کاتیون نیز میتواند وارد شود ،بنابراین این فرایند
قابلیت تصفیه فاضالب های صنعتی حاوی یون نظیر صنایع آبکاری ،پتروشیمی ،ریخته گری ،ذوب آهن و  ...نیز دارد.
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انجمن علمی بهداشت محیط ایران

ابداعواختراعشایستهتقدیر(مشترکًا)
نام و نام خانوادگي :محمدتقی قانعیان

آخرين مدرك تحصيلي :دکتري مهندسی بهداشت محیط
محل كار :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل و سال تولد :یزد 1353 -

عنوان ابداع و اختراع
نمایشگاه تخصصی مجازي بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست و انرژي
نمایشگاه مجازي با ما ()HSEE

انجمن علمی بهداشت محیط ایران
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چكيده
حیطههای کاربرد :توسعه اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و فارغ التحصیالن بیش از  15رشته تحصیلی مرتبط
مانند گرایش های مختلف رشته مهندسی بهداشت محیط ،مهندسی بهداشت حرفه ای ،HSE ،ارگونومی ،گرایشهای
مختلف محیط زیست ،ایمنی صنعتی ،مدیریت بحران ،سالمت در بالیا ،مهندسی انرژی ،عمران آب و عمران محیط
زیست ،آموزش بهداشت ،اکولوژی و  ...از طریق تبیین و ارتباط بین واحدهای درسی گذرانده شده در مقاطع مختلف و
شرکتهای فعال متناظر با این واحدها در جامعه ،توسعه بازار برای شرکتها و اشخاص فعال در حوزه  HSEEاز طریق
ایجاد یک صفحه تبلیغاتی رایگان ،دسترسی سریع ،آسان و با هزینه کمتر برای گیرندگان خدمات  HSEEاز طریق
دسترسی به این نمایشگاه جامع و تخصصی.
سایت با ما  HSEEیک نمایشگاه تخصصی مجازی برای ارائه توانمندیها و نیازمندیهای بخشهای مختلف بهداشت،
ایمنی ،محیط زیست و انرژی میباشد .بالغ بر  60گروه شرکت مرتبط با  HSEEدر نمایشگاه مجازی باما معرفی
میگردد که حدود  30گروه از آنها مرتبط با مهندسی بهداشت محیط می باشد.
این نمایشگاه در مجموع برای سه گروه هدف زیر منافعی را در بر خواهد داشت.
 .1شرکتها و مؤسسات فعال در حوزههای بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و انرژی :این شرکتها از طریق ارائه تبلیغات
و معرفی خود و محصوالتشان امکان توسعه بازار و افزایش فروش را خواهند داشت.
.2کلیه صنایع و اماکن اداری و تجاری :این شرکتها جهت تأمین نیازهای حوزه بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و
انرژی خود گزینههای متعددی را پیش روی داشته و لذا میتوانند سریع و مطمئن ،کاالی موردنیاز خود را با هزینهای
کمتر تهیه نمایند.
 .3دانشجویان و دانشآموختگان کلیه رشتههای مرتبط
اعتقاد ما بر این است که اگر دانشجویان و دانشآموختگان گرایشهای مختلف رشته مهندسی بهداشت محیط و
سایر رشته ها به نحوی مطلوب با این سایت ،محتویات و اهداف آن آشنا شوند ،میتوانند دانش تئوری خود را از
طریق ارتباط با شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات (گروه اول) و گیرندگان خدمات (گروه دوم) به تجربه و
ارتباطات کاری تبدیل نمایند .در واقع دانشجویان و دانشآموختگان میتوانند به عنوان کارشناس تحقیق و توسعه،
خدمات پس از فروش ،کارشناس فرآیند تولید و یا نمایندگان شرکتهای ارائهدهنده خدمت ،مشغول به کار شوند
و یا در شرکتهای گیرنده خدمات به عنوان کارشناس بهرهبردار فعالیت نمایند .لذا استفاده مطلوب دانشجویان و
دانشآموختگان رشتههای مرتبط از این سایت میتواند به توسعه اشتغال این عزیزان کمک نماید.
جهت استحضار منوهای اصلی و طبقهبندی شرکتهای مرتبط با مهندسی بهداشت محیط ،در نمایشگاه مجازی با
ما به شرح زیر میباشد:
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 .1بهداشت (شرکتهای تأمینکننده مواد ضدعفونی کننده ،گندزدایی و شوینده ،شرکتهای تأمین-کننده وسایل
نظافت محیط ،بهداشت محیط بیمارستانها ،بهداشت اماکن عمومی ،آزمایشگاههای ارزیابی کیفی آب و مواد
غذایی ،شرکتهای سم پاشی و خدمات بهداشت محیط ،آموزشگاههای بهداشت اصناف ،شرکتهای خود کنترلی و
خوداظهاری بهداشتی)
.2محیط زیست -آب و فاضالب (شرکتهای مهندسین مشاور آب و فاضالب ،شرکتهای پیمانکار اجرا و ساخت
تصفیهخانهها و تأسیسات آب و فاضالب ،پیمانکاران بهرهبرداری از تأسیسات آب و فاضالب ،شرکتهای سازنده و
تأمینکننده تجهیزات آب و فاضالب ،شرکتهای سازنده و تأمینکننده لوازم آزمایشگاه آب و فاضالب ،شرکتهای
تولیدکننده و تأمینکننده مواد شیمیایی مصرفی در آب و فاضالب ،آزمایشگاههای معتمد محیط زیست در آب و
فاضالب ،شرکتهای مجری تأسیسات آب و فاضالب صنعتی ،استخرهای شنا و بیمارستان)
 .3محیط زیست -آلودگی هوا (شرکتهای مشاور در حوزه آلودگی هوا ،شرکتهای سازنده ،تأمینکننده و مجری
تجهیزات کنترل آلودگی هوا ،شرکتهای سازنده و تأمینکننده آناالیزرها و دستگاههای نمونهبرداری و پاالیش
آالیندههای هوا ،آزمایشگاههای معتمد محیط زیست در آلودگی هوا)
 .4محیط زیست -مدیریت پسماند (شرکتهای سازنده و تأمینکننده تجهیزات مدیریت و بازیافت و آزمایشگاه
پسماند ،شرکتهای مجری و بهرهبرداری خدمات شهری ،شرکتهای تولیدکننده کمپوست ،شرکتهای بازیافت
پسماند ،شرکتهای مدیریت پسماند شهری ،صنعتی و ویژه ،شرکتهای سازنده و تأمینکننده تجهیزات امحاء زباله)
.5محیط زیست -آلودگی خاک ،صوتی و پرتوها (شرکتهای تأمینکننده تجهیزات ،سنجش و کنترل آلودگی صوتی
و پرتوها ،شرکتهای تأمینکننده تجهیزات و پاالیش خاکهای آلوده )
.6محیط زیست -منابع طبیعی و فضای سبز (شرکتهای فعال در تأمین کود ،سم و سایر خدمات کشاورزی ،طراحی
و اجرای فضای سبز ،طراحی و نصب سیستمهای آبیاری)
.7مدیریت انرژی (شرکتهای فعال در حوزه ارزیابی و کاهش مصرف انرژی ،شرکتهای تولیدکننده و تأمینکننده
پنلهای خورشیدی ،شرکتهای فعال در زمینه هوشمندسازی ساختمانها)
.8ارزیابی اثرات زیست محیطی
.9مدیریت بحران و شرایط اضطراری (شرکتهای مشاور در حوزه مدیریت بحران و شرایط اضطراری ،شرکتهای
تأمینکننده تجهیزات و وسایل مرتبط با بهداشت محیط ،ایمنی و انرژی در شرایط اضطراری)
 HSEE.10در منازل ،مجتمعهای اداری و تجاری (بهداشت ،ایمنی و آتشنشانی ،محیط زیست و انرژی در منازل،
اماکن اداری و تجاری)
.11کارآفرینی ،کاریابی ،کارجویان
.12سازمانهای مردم نهاد ()NGO
.13انجمن ها و کانونهای بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و انرژی
شایان ذکر است در حال حاضر بالغ بر  700شرکت و فروشگاه مرتبط با حوزه های مختلف بهداشت ،ایمنی ،محیط
زیست و انرژی در این سایت معرفی شده است.
این نمایشگاه از طریق وب سایت به آدرس  WWW.BAMAHSE.COMبصورت رایگان قابل بهره برداری میباشد.

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

کتابشایستهتقدیر(بخشتالیف)
نام و نام خانوادگي :امین اله زارعی سنگانی

آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محل تحصیل :دانشگاه تربيت مدرس

محل کار :دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
محل تولد :شهر سنگان1366 -
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر30 :
عنوان کتاب شایسته تقدیر
مکانیک سیاالت و هیدرولیک
(براساس سرفصلهای مهندسی بهداشت محیط)
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مکانیک سیاالت و هیدرولیک از جمله واحدهای پایه ای و اصلی رشته مهندسی بهداشت محیط می باشد .در کتاب
پیش رو که با عنوان مکانیک سیاالت و هیدرولیک تقدیم حضور می گردد ،رویکرد کلی بر مبنای نگارش جامع و
متوازن مطالب جهت ایجاد تسلط بر مفاهیم پایه بوده که این مهم با ارائه مجموعه ای متنوع از مثال ها و مسئله
های علمی و کاربردی فراهم شده است .این کتاب مشتمل بر  9فصل می باشد که عالوه بر تشریح تئوری عناوین
منطبق بر سرفصل دروس رشته مهندسی بهداشت محیط ،جهت آشنایی فراگیران با نمونه سواالت کنکور و آمادگی
هر چه بیشتر دانشجویان جهت شرکت در آزمون ،در هر فصل سواالت کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مربوطه به
همراه پاسخ تشریحی آورده شده است .در زیر عناوین فصول کتاب آورده شده است:
فصل اول :کلیات و خواص سیاالت
فصل دوم :استاتیک سیاالت
فصل سوم :نیروهای هیدرواستاتیک وارد بر سطوح
فصل چهارم :تعادل اجسام مستغرق و شناور
فصل پنجم :تعادل نسبی
فصل ششم :مفاهیم و معادالت اساسی جریان سیاالت
فصل هفتم :حرکت سیاالت در لوله ها و مجاری تحت فشار
فصل هشتم :حرکت سیاالت در کانالها و مجاری باز
فصل نهم :پمپ و پمپاژ

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

کتابشایستهتقدیر(بخشترجمه)
نام و نام خانوادگي :عماد دهقانی فرد

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری مهندسی بهداشت محیط
محل تحصیل :دانشگاه علوم پزشکی تهران

محل کار :دانشگاه علوم پزشکی البرز
محل تولد :تهران1360 -
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی معتبر25 :
عنوان کتاب شایسته تقدیر
مهندسی پسماند جامد
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امروزه پسماند جامد به عنوان یکی از معظالت مهم زیست محیطی بشر مطرح است و به دلیل آلودگی های مختلف
شیمیایی و بیولوژیکی ،منابع آب ،خاک و هوا را مورد تهدید قرار داده است .مهندسی پسماند جامد با توجه به
جنبههای مختلف مدیریتی پسماند شامل تولید ،ذخیره سازی و پردازش اولیه ،جمع آوری ،حمل و نقل ،پردازش
نهایی و دفع نهایی توانسته است راهکارهایی اصولی را در جهت کاهش مشکالت و مخاطرات زیست محیطی ناشی
از عدم مدیریت صحیح پسماند جامد را ارائه نماید.
در کشور ایران ،به دلیل توسعه شهرها و ازیاد جمعیت شهری ،تولید پسماندهای جامد روند افزایشی داشته و به
عنوان یکی از چالشهای اصلی شهرهای کشور تبدیل شده است .متاسفانه علیرغم وجود قوانین مناسب و تالشهای
مستمر ،به دلیل نبود دانش و تجربه کافی ،مدیریت پسماند شهری در ایران با نواقص و کاستی هایی همراه است که
استفاده از دانش و تجربه متخصصین امر می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
کتاب حاضر با تکیه بر جنبه های مختلف اصول مدیریت پسماند جامد ،به اصول مهندسی عناصر مدیریت پسماند
جامد پرداخته است که امید است برای دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی و نیز کارشناسان رشته های
مختلف مهندسی محیط زیست و بهداشت محیط ،مفید واقع شود.

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

فعاليت اجرايي برگزيده -رتبه اول
)مشتركاً(

نام و نام خانوادگي :خاطره سرمدی
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط
سابقه خدمت 18 :سال
محل كار :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
محل و سال تولد :نجف آباد اصفهان1357 -

نام و نام خانوادگي :ایوب بیکی
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط
سابقه خدمت 22 :سال
محل كار :مرکز سالمت محیط و کار
محل و سال تولد :علی آباد کتول1353 -

فعاليت اجرايي برگزيده -رتبه دوم

نام و نام خانوادگي :امیر کرمی
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد مهندسی
بهداشت محیط
سابقه خدمت 24 :سال
محل كار :دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محل و سال تولد :گیالنغرب1351 -
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فعاليت اجرايي برگزيده -رتبه سوم
(مشتركاً)

نام و نام خانوادگي :علی اوجاقی
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد محیط زیست
سابقه خدمت 20 :سال
محل كار :دانشکده علوم پزشکی سراب
محل و سال تولد :سراب1353 -

نام و نام خانوادگي :شاهین نوشین
آخرين مدرك تحصيلي :کارشناسی مهندسی بهداشت
محیط
سابقه خدمت 28 :سال
محل كار :دانشگاه علوم پزشکی گلستان
محل و سال تولد :بندرترکمن1345 -
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درباره انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمي بهداشت محيط ايران ،موسسه اي غير انتفاعي است كه در زمينه هاي علمي ،تحقيقاتي ،تخصصي
و فني مربوط به حوزه هاي بهداشت محيط فعاليت مينمايد .انجمن براساس مصوبات قانوني شورايعالي انقالب
فرهنگي و ثبت شركتها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هیئت مديره آن نماينده قانوني انجمن ميباشد.
مركز انجمن در شهر تهران بوده و شعبههاي آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود .انجمن داراي تابعيت
ايراني است.
بر پايه اساسنامه ،حوزه اصلي وظايف و اهداف انجمن ،شامل موارد زير مي باشد:
ايجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقيقاتی ،آموزشی و تبادل نظر بين محققان ،متخصصان و ساير کارشناسانی که
بهنحوی با شاخه های گوناگون بهداشت محيط سروکار دارند.
همکاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ريزی
امور آموزشی ،پژوهشی و برگزاری گردهمائیها و بازآموزی.
ارزيابی و بازنگری برنامه های آموزشی ،پژوهشی و ارائه پيشنهادهای الزم در مسائل مذکور.
ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،پژوهشی و فنی.
ترغيب و تشويق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت های علمی پژوهشی و آموزشی.
تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمی ،آموزشی و برگزاری گردهمائی های بازآموزی آموزشی و پژوهشی درسطوح
داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور.
اساسنامه انجمن علمي بهداشت محيط ايران مشتمل بر شش فصل و  27ماده و  16تبصره در تاريخ  78/7/10به
تصويب مجمع عمومی موسس رسيده است.
اركان انجمن مبتني بر مفاد اساسنامه عبارتند از:

 )1مجمع عمومی :گردهمايي اعضاء پيوسته انجمن
 )2هیئت مديره :هفت نفر و دو نفر علي البدل
 )3بازرس :يك نفر بازرس اصلي و يك نفر علي البدل

آئين نامه تشکيل شعب
به منظور تحقق اهداف انجمن علمی بهداشت محيط در سراسر کشور و گسترش فعاليت و ارتقاء دانش بهداشت
محيطی در ساير نقاط به ويژه در مراکز استانها ،شعب انجمن در خارج از تهران که با عنوان انجمن علمی بهداشت
محيط همان استان يا شهرستان ناميده خواهد شد ،بر اساس مفاد ماده  4اساسنامه انجمن و مطابق ضوابط و مقررات
اين آيين نامه تشكيل و اداره ميگردد.
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وظايف و فعاليت های شعب به قرار زير می باشد:
الف) تشويق و حمايت از تحقيقات و پژوهش های بهداشت محيط در حوزه فعاليت شعب به ويژه پشتيبانی از
فعاليتهای تحقيقاتی قشر جوان و دانشجويان در زمينه بهداشت محيط و کمک به اينگونه افراد برای تکميل
تحقيقات و انتشار آنها.
ب) همکاری و مشارکت در ارتقاء سطح دانش متخصصان بهداشت محيط در حوزه فعاليت شعب از طريق چاپ و
نشر گزارشات و تحقيقات و تبادل اطالعات علمی و فنی.
ج) برگزاری کنفرانسها ،سمينارها و گردهمايیهای بهداشت محيط با کسب مجوز از هیئت مديره و انتشار اخبار و
اطالعات بهداشت محيطی جهت تنوير افکار عمومی حوزه فعاليت شعب از طريق نشر کتاب ،بروشور و يا انتشار در
مجله و بولتن انجمن و رسانه های گروهی.
د) شناسايی نوآوران ،مبتکران و بطور کلی اشخاصی که در زمينه بهداشت محيط فعاليت چشمگير و موثر داشته
اند و معرفی آنان به انجمن.
ه ) بررسی و شناسايی مسائل و مشکالت و نارساییهای موجود در زمينه بهداشت محيط در ابعاد مختلف تحقيقاتی،
اجرائی و برنامهريزی و آموزشی و حقوقی و ارائه راه حلها و پيشنهادات الزم به مراجع ذيربط استانها و ارائه گزارش
و پيشنهاد به هيئت مديره انجمن برای پيگيری.
و) مشاركت و همكاري با موسسات آموزشي و پژوهشي و اجرايي و برنامه ريزي استانها
فعاليتها
مهمترين و اصلي ترين حيطههاي فعاليت انجمن عبارتند از:
 )1برگزاری همايش ساالنه ملی بهداشت محيط

اين همايش ها كشوري بوده و از سال  77تاكنون  21بار در مراكز مختلف استاني در حيطه بررسي و هم انديشي
مسايل و مشكالت و دست آوردهاي زيست محيطي ملي و بين المللي برگزار شده است .همچنین از سال 1395
همایش ها به صورت بین المللی در حال برگزاری است.
 )2انتشارات

انتشار فصلنامه علمی پژوهشی
)Journal of Environmental Health Science & Engineering (JEHSE
انتشار فصلنامه سالمت و محيط زیست به زبان فارسی
انتشار فصلنامه JAPH
Journal of Air Pollution and Health

همچنین انجمن با مجالت زیر همکاری دارد:
مجله  JOHEدانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
Journal of Occupational Health and Epidemiology
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مجله  EHEMJدانشگاه علوم پزشكي كرمان
Engineering and Management Health Environmental

مجله  IJHLSدانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه
International Journal of Health and Life Sciences

مجله  JAEHRدانشگاه علوم پزشكي کردستان
Jornal of Advances in Environmental Health Research

مجله  JHEHPدانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد
Journal of Human, Environment and Health Promotion

فصلنامه بازیافت آب دانشکده فنی دانشگاه تهران ،به زبان فارسی
تدوین کتاب:
روش های گندزدايی آب و فاضالب به سفارش شرکت مهندسی آب و فاضالب کرمان
مولفين :دکتر سيمين ناصری و دکتر رامين نبی زاده
ترجمهکتاب:
ترجمه کتاب  Recyclingبه سفارش سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری تهران
ترجمه کتاب آلودگی هوا (( )Air Pollutionمترجم :دکتر کاظم ندافی و همکاران)
ترجمه کتاب بهسازی محيط در شرايط اضطراری (مترجم :دکتر کاظم ندافی و همکاران)
ترجمه کتاب بهره برداری ساده از تصفيه خانه فاضالب (مترجم :دکتر محمد ملکوتيان)
 )3برگزاری همايشها و گرد همايی های علمی

yyميزگردهاي علمي
yyكارگاههاي استاني
yyهمايشهاي يك روزه
yyهمايشهاي سراسري دانشجويي
yyگردهماييهاي بين المللي
 )4ايجاد شعب

درحال حاضر شعب انجمن در مراکز  14استان دارای شعبه می باشد که عبارتند از:
اصفهان ،همدان ،اهواز ،سنندج ،خراسان ،ساری ،کرمان ،زاهدان ،بوشهر ،اروميه ،يزد ،گيالن ،چهار محال و بختياری
و سبزوار
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 )5فعاليت های تحقيقاتی و مطالعاتی

طرح تحقيقاتی وضعيت موجود دفع فاضالب در بيمارستانهای کشور و ارائه راه حل های مناسب برای دفع بهداشتی
آن (مجری طرح دکتر يزدانبخش)
 )6همايش ها و گردهمايي هاي علمي

ميزگرد آلودگی هوا و اثرات آن بر سالمت انسان و جامعه تهران (آذر )1379
راهکاری اساسی در مديريت مواد زائد جامد قبل و بعد از زلزله -کرمان (اسفند )1380
برگزاری کارگاه استانی يک روزه شاخص کيفيت هوا يزد (دی )1380
اولين همايش يک روزه دستاوردی پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محيط
دومين همايش يک روزه دستاوردهای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محيط (تهران )1380
برگزاری همايش مديريت بازيافت مواد و انرژی از زباله های شهری (آذر)1381
سومين همايش يکروزه دستاوردهای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محيط (تير )1382
گردهمايی يک روزه انجمن علمی بهداشت محيط ايران ارزيابی و بازنگری برنامه های آموزشی دوره های
بهداشت محيط (خرداد )1382
چالش های کيفيت هوا در کالن شهر تهران (دی )1382
همايش آب شيرين کرمان (مهر )1382
همکاری با برگزاری همايش يک روزه گازسوز کردن خودروها اهواز (خرداد )82
مشارکت در برگزاری سخنرانی های و نمايشگاههای زيست محيطی با اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان
و دبيرخانه غيردولتی خوزستان ()81-82
چاپ بروشورهای بازيافت و زباله و آموزش محيط زيست اهواز ()82-83
همايش سراسری دانشجويی بهداشت محيط ايران اهواز (اسفند )83
برگزاری همايش روز جهانی بهداشت با همکاری سازمان های غير دولتی خوزستان (فروردين )1383
ميزگرد مديريت پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی کشور :چالشها و راهکارها (اسفند )1384
برگزاری سمپوزيوم چالش های زيست محيطی در سواحل دريای خزر و گارگاه تدوين زمينه های گردهمايی
مشترک با وزارت علوم آلمان به زبان انگليسی (شهريور )1385
ميزگرد آلودگی هوای تهران :برنامه های کنترل و چالشهای پيش رو (ارديبهشت )1385
همكاري با برگزاري دومين كنفرانس بين المللي سالمت ،ايمني و محيط زيست (آبان )1388
اولين جلسه هم انديشي كاهش معضالت آلودگي هواي شهري ( 29دي ماه )1389
برگزاري اولين دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 4بهمن ماه )1392
برگزاري دومين دوره صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي
صنوف ( 19ارديبهشت ماه )1393
برگزاري سومين دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
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بهداشتي صنوف ( 16مرداد ماه )1393
برگزاري چهارمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 29آبان ماه )1393
برگزاري پنجمين دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 15مرداد ماه )1394
برگزاري ششمين دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 15بهمن ماه )1394
برگزاري آزمون فوق العاده تعیین صالحیت فنی ممیزان بهداشتي ( 11شهریور ماه )1395
برگزاری هفتمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 29مهر ماه )1395
برگزاری هشتمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 28آبان ماه )1395
برگزاری نهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 7بهمن ماه )1395
برگزاری دهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 19اسفند ماه )1395
برگزاری یازدهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 21اردیبهشت ماه )1396
برگزاری اولین آزمون دفاتر خدمات سالمت ( 21اردیبهشت ماه )1396
برگزاری دوازدهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 22تیر ماه )1396
برگزاری سیزدهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 16شهریور ماه )1396
برگزاری چهاردهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 25آبان ماه )1396
برگزاری کارگاه تخصصی ارزیابی اثرات زیست محیطی (آبان ماه )1396
برگزاری پانزدهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 21دی ماه )1396
برگزاری شانزدهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 2اسفند ماه )1396
برگزاری کمپین روز زمین پاک  -سراسر کشور ( 2اردیبهشت ماه ) 1397
برگزاری هفدهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 27اردیبهشت ماه )1397

56

56

اسفند 97

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

نشست علمی -تخصصی چالش های مهم مدیریت پسماند در ایران ( 28خرداد ماه )1397
نشست آلودگی هوا و اولویت های پژوهشی مرتبط با آن ( 30تیرماه )1397
برگزاری هجدهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 3آبان ماه )1397
برگزاری دومین آزمون دفاتر خدمات سالمت ( 22آذر ماه )1397
برگزاری نوزدهمین دوره آزمون صالحيت فني كارشناسان ،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري
بهداشتي صنوف ( 13دی ماه )1397
 )7برگزاری همايش ساالنه ملی و بین المللی بهداشت محيط

اولين همايش کشوری بهداشت محيط

تهران

(آبان )1377

دومين همايش کشوری بهداشت محيط

تهران

(آبان )1378

سومين همايش کشوری بهداشت محيط

کرمان

(آبان )1379

چهارمين همايش کشوری بهداشت محيط

يزد

(آبان )1380

پنجمين همايش کشوری بهداشت محيط

تهران

(آبان )1381

ششمين همايش کشور ی بهداشت محيط

ساری

(آبان )1382

هفتمين همايش کشوری بهداشت محيط

شهرکرد

(آبان )1383

هشتمين همايش کشوری بهداشت محيط

تهران

(آبان )1384

نهمين همايش کشوری بهداشت محيط

اصفهان

(آبان )1385

دهمين همايش کشوری بهداشت محيط

همدان

(آبان )1386

يازدهمين همايش کشوری بهداشت محيط

زاهدان

(آبان )1387

دوازدهمين همايش كشوري بهداشت محيط

تهران

(آبان )1388

سيزدهمين همايش كشوري بهداشت محيط

كرمان

(آبان )1389

چهاردهمين همايش كشوري بهداشت محيط

يزد

(آبان )1390

پانزدهمين همايش كشوري بهداشت محيط

رشت

(آبان )1391

شانزهمين همايش كشوري بهداشت محيط

تبريز

(مهر )1392

هفدهمین همايش كشوري بهداشت محيط

بوشهر

(دی )1393
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هجدهمین همايش کشوری بهداشت محيط
اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی
بهداشت محیط و توسعه پایدار

تهران

(آبان )1395

دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی
بهداشت محیط و توسعه پایدار

یزد

(آذر )1396

سومین همایش بین المللی و بیست و یکمین
همایش ملی بهداشت محیط

زنجان

(اسفند )1397

هيئت مديره انجمن
اعضای هیئت مديره مرکب از  7نفر است که  2نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند .از  7نفر عضو هیئت
مديره انجمن حداکثر  2نفر از بين دارندگان مدرک کارشناسی عضو پيوسته به عضويت هیئت مديره پذيرفته خواهند
شد و  5نفر باقيمانده بايد از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و يا باالتر عضو پيوسته انجمن انتخاب می شوند.
اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر  3سال يکبار با رای مخفی از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب
خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بالمانع است عضويت در هیئت مديره افتخاری است.
تبصره :جلسات هیئت مديره حداقل هريک ماه يکبار تشکيل می شود و با حضور دوسوم اعضاء رسميت مييابد و
تصميمات با اکثريت آراء خواهد بود.
اعضاي هيئت مديره عبارتند از:
yyدکتر عليرضا مصداقي نيا  -ريیس هیات مدیره
yyدكتر سيمين ناصري  -نایب ريیس هیات مدیره
yyدكتر محمد حسینی  -دبیر انجمن
yyدكتر محمد علی ززولی  -خزانه دار انجمن
yyدکتر کاظم ندافی -هیئت مدیره انجمن
yyمهندس محسن انصاری -هیئت مدیره انجمن
yyمهندس احسان احمدی -هیئت مدیره انجمن
yyدکتر محمودعلی محمدی -عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن و مسئول شعب انجمن
yyدکتر محمدصادق حسنوند  -عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن و مسئول روابط بین الملل انجمن
yyدکتر زهرا عطافر -بازرس اصلی انجمن
yyمهندس مریم هاشم خانی -بازرس علی البدل انجمن
yyدكتر مهدي مختاري  -مسئول روابط عمومی انجمن

