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  :پایان نامهعنوان 

 تثبیت شده بر روی بستر شیشه ZnOبررسی تجزیه فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک سیپروفلوکیاسین توسط نانوذره 
 

 :جوایز فتخارات وا

 8991 دانشجوی نمونه در دانشگاه علوم پزشکی یزد -

 8991 پزشکی سیرجاندانشکده علوم  پژوهشگر برتر -

 8999 پزشکی سیرجاندانشکده علوم  داور برتر مقاالت بین المللی -

 

 
محل قرار دادن 
 عکس پرسنلی



 

 

 اجراییسوابق 
 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 8991تا  8991از سال   کارشناس آموزش -

 پزشکی سیرجانئول سامانه پژوهان دانشکده علوم مس -

 پزشکی سیرجانعلوم  استاد مشاور دانشجویان ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشکده -

 گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی سیرجان آزمایشگاه شیمی محیطمسئول  -

 گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی سیرجان مسئول آزمایشگاه پسماند -

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان مسئول بسته توسعه راهبردی -

 

 پژوهشیسوابق 
 چاپ شده در ژورنالهای علمی مقاالت

 New magnetic nanobiocomposite CoFe 2 O 4@ methycellulose: facile synthesis, characterization, and 

photocatalytic degradation of metronidazole. 

 Photocatalytic degradation of ciprofloxacin antibiotic by TiO2 nanoparticles immobilized on a glass 

plate. 

 Correlation of Motivational Beliefs and Cognitive and Metacognitive Strategies with Academic 

Achievement of Students of Shiraz University of Medical Sciences."  

 Magnetic nano-biocomposite CuFe2O4@ methylcellulose (MC) prepared as a new nano-

photocatalyst for degradation of ciprofloxacin from aqueous solutionl 

 Photocatalytic ozonation degradation of ciprofloxacin using ZnO nanoparticles immobilized on the 

surface of stones.  

 ZnO nanoparticles immobilized on the surface of stones to study the removal efficiency of 4-

nitroaniline by the hybrid advanced oxidation process (UV/ZnO/O3) 

 A study on the photocatalytic degradation of p-Nitroaniline on glass plates by Thermo-Immobilized 

ZnO nanoparticle 

 Photocatalytic degradation of the antibiotic ciprofloxacin by ZnO nanoparticles immobilized on a 

glass plate 

 Investigation of type and density of bio-aerosols in air samples from educational hospital wards of 

Kerman City, 2014.  

 Microwave-assisted preparation of ZnFe2O4@methyl cellulose as a new nano-biomagnetic 

photocatalyst for photodegradation of metronidazole 

 Efficiency of novel Fe/charcoal/ultrasonic micro-electrolysis strategy in the removal of Acid Red 18 

from aqueous solutions 

 Cultural Challenges: The Most Important Challenge of COVID-19 Control Policies in Iran 

 Decoloration of textile Acid Red 18 dye by hybrid UV/COP advanced oxidation process using ZnO as 

a catalyst immobilized on a stone surface 

 The inhibitory effect of Tamarix hispida mediated silver nanoparticles on Cyclin D1 protein 

expression of human cancer cells line 

 Hybrid UV/COP advanced oxidation process using ZnO as a catalyst immobilized on a stone surface 

for degradation of acid red 18 dye 

 Removal of metronidazole from wastewater by Fe/charcoal micro electrolysis fluidized bed reactor 
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 Synthesis and stabilization of ZnO nanoparticles on a glass plate to study the removal efficiency of 

acid red 18 by hybrid advanced oxidation process (Ultraviolet/ZnO/ultrasonic) 

 Magnetic nano-biocomposite CuFe2O4@ methylcellulose (MC) prepared as a new nano-

photocatalyst for degradation of ciprofloxacin from aqueous solution 

 A rule based classification model to predict colon cancer survival 

 

  ارائه شده در کنفرانسهای علمی مقاالت

  8991بررسی وضعیت بهداشت محیط و ساختمانی بیمارستان های سیرجان در سال 

 بررسی فرایند اکسیداسیون پیشرفته فتوکاتالیست توسط نانوذره tio2  تثبیت شده در حذف آنتی بیوتیک از فاضالب بیمارستان شفا

 کرمانشهر 

  8991سیرجان در سال مساجد  شهر  بررسی وضعیت بهداشت محیط 

 طرحهای تحقیقاتی

   نانوذرات هیدروکسیدهای دوگانه الیه ایبررسی تجزیه سونوکاتالیستی مترونیدازول از محلول های آبی با استفاه از 

 89-بررسی اثرات رسانه های اجتماعی بر مردم در دوره بحران کووید 

  89بررسی میزان سواد سالمت مردم ایران نسبت به بیماری کرونا کووید 

 های آبی طی فرایند تجزیه فتوکاتالیستی توسط نانوفتوکاتالیست مغناطیسی  کش پاراکوات از محلول بررسی میزان تخریب علف

 NiFe1O۴@MC جدید سنتز شده

 از نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده به عنوان یک  بررسی میزان حذف آرسنیک از محیط های آبی طی فرآیند جذب با استفاده

 نانوجاذب جدید

  ویروس کرونا و تاثیر آن بر افسردگی، استرس و اضطراب کارکنان بخش اورژانس و بخش ویژه کرونا در بیمارستان های شهر

 سیرجان

 ی حذف سیپروفلوکساسین از محلول های آبی توسط راکتور میکروالکترولیز نیمه شناوربررس Fe/charcoal  در حضور پراکسید

 هیدروژن

 بررسی تجزیه فرایند هیبرید سونوفتوکاتالیستی(UV US ZnO)  توسط نانوذره 81اسید رد ZnO  بستر سنتز و تثبیت شده بر روی

 شیشه

 بررسی فرایند حذف مترونیدازول از محلول های آبی به وسیله راکتور میکروالکترولیز نیمه سیال Fe/charcoal 

 ه کربن از محلول های آبیحذف پارانیتروانیلین با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی تهیه شده بر پای 

 بررسی و تجزیه فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول توسط نانوذره ZnO سنتز و تثبیت شده بر روی بستر شیشه ای 

 بررسی میزان تجزیه رنگ Acid Red 81  توسط فرایند هیبریدیاز محلول های آبی UV/COP با کاربرد کاتالیست ZnO  تثبیت

 شده بر روی بستر سنگی

 بررسی سنتیکی و ترمودینامیکی میزان حذف کادمیوم از محیط های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی اصالح شده 

  بررسی تجزیه فتوکاتالیستی سیپروفلوکساسین در محیط آبی با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی

 صفحات شیشه

 سنتز و مشخصه یابی ساختاری نانوذرات ZnO طی فرایند  و تثبیت آن بر روی بستر شیشه ای در حذف پارانیتروانیلین

 فتوکاتالیستی از محلولهای آبی

 سنتز و مشخصه یابی ساختاری نانوذرات ZnO  و تثبیت آن بر روی بستر سنگی در حذف سیپروفلوکساسین طی فرایند ازن زنی

 /فتوکاتالیستی از محلولهای آبی
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 ز و شناسایی نانوبیوکامپوزیت مغناطیسی کبالت فریت و بررسی تاثیر فتوکاتالیستی آن بر تجزیه انتی بیوتیک مترونیدازول در سنت

 محیط های آبی

 
 

 

  تالیفات
 پرتو های ماورا بنفش و سرطان پوست   -

 

 آموزشیسوابق 
   :آموزشی ابق تدریس در دانشگاهها و مراکزوس

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان -

 تا اکنون 8991عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از سال  -

 

  و سمینارهای آموزشی: ها در کارگاهسوابق تدریس 

 کارگاه روش تحقیق -

 کارگاه پروپوزال نویسی -

 کارگاه اندنوت -

 

  :ی تخصصیگواهینامه ها

 MHLEمدرک  -

 ICDLمدرک  -

 

  کارگاههای آموزشی:شرکت در 

 روش تحقیق  -

 پیشرفتهروش تحقیق  -

 آنالیز آماری -
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