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 :سوابق تحصیلی  
 

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی  آموزشی سه موس از سال لغایت  عنوان پایان نامه 

 کاردانی محیطبهداشت مهندسی  بوشهردانشگاه علوم پزشکی  84 86 ----

 کارشناسی محیطبهداشت مهندسی  شیرازدانشگاه علوم پزشکی  86 88 ----

آزاد شهر اهواز با  یدر هوا BTEX  باتیغلظت ترک یسنجش و پهنه بند

 GIS کردیرو
92 89 

دی شاپور جنم پزشکی دانشگاه علو

 اهواز
 ارشد رشناسیاک محیطبهداشت مهندسی 

 یآلرژ یکیولوژیب یها ندهیآال یعنصر زیو انجام آنال یریاندازه گ ،ییشناسا

 یارتباط آن ها با ذرات معلق، د یها( و بررس اسپورقارچ و اهانیزا )گرده گ

 انیدر جر یهواشناس یپارامترها ازون و تروژن،ین دیاکس یگوگرد، د دیاکس

 آزاد شهر اهواز یهوا

98 92 
دی شاپور جن لوم پزشکیدانشگاه ع

 اهواز
 یخصصت دکترا محیطبهداشت مهندسی 

 

 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 :مقاالتب( 
 

 نام مجله عنوان مقاله
نویسنده نفر 

 چندم
 ایندکس

ضریب تاثیر 

(IF) 
 سال چاپ

Determination of culturable indoor airborne fungi during normal 

and dust event days in Ahvaz, Iran 
Aerobiologia 11 

ISI, 

Scopus, 

Embase 

2.708 2012 

Levels and sources of BTEX in ambient air of Ahvaz metropolitan 

city 

Air Quality, 

Atmosphere and Health 
1 

ISI, 

Scopus 
2.870 2014 

Analysis of heavy metal contents by using poly aluminum chloride 

water treatment residuals and their implications for land 

application 

Asian Journal of 

Chemistry 3 Scopus --- 2014 

Normal and dusty days comparison of culturable indoor airborne 

bacteria in Ahvaz, Iran 
Aerobiologia 3 

ISI, 

Scopus, 

Embase 

2.708 2014 

Health risk assessment of exposure to the Middle-Eastern Dust 

storms in the Iranian megacity of Kermanshah 
Public Health 6 

ISI, 

Scopus, 

PubMed, 

Embase 

1.774 2017 

Do Conocarpus erectus airborne pollen grains exacerbate 

autumnal thunderstorm asthma attacks in Ahvaz, Iran? 

Atmospheric 

Environment 1 

ISI, 

Scopus, 

Embase 

4.039 2019 

Indoor and outdoor airborne bacterial air quality in day-care 

centers (DCCs) in greater Ahvaz, Iran 

Atmospheric 

Environment 7 

ISI, 

Scopus, 

Embase 

4.039 2019 

Assessment of incremental lifetime cancer risks of ambient air 

PM10-bound PAHs in oil-rich cities of Iran 

Journal of 

Environmental Health 

Science and 

Engineering 

14 

ISI, 

Scopus, 

PubMed, 

DOAJ 

2.179 2021 



 

Polycyclic aromatic hydrocarbons in PM1, PM2.5 and PM10 

atmospheric particles: identification, sources, temporal and spatial 

variations 

Journal of 

Environmental Health 

Science and 

Engineering 

2 

ISI, 

Scopus, 

PubMed, 

DOAJ 

2.179 2021 

 ر اهوازآزاد کالنشه یدر هوا BTEX باتیغلظت ترک یسنجش و پهنه بند
 تیریمد یمل شیهما چهارمین

 هوا و صدا یآلودگ
1 

-- -- -- 

،  NO2  ،O3 یها ندهیمنتسب به آال COPD یویمزمن انسداد ر یماریب یرسرب

SO2 شهر اهواز با استفاده ازمدل  یدرهواAirQ2.2.3 

بحران  یالملل نیب شیهما

و  رانیا یطیمح ستیز یها

 بهبود آن یراهکارها

4 

-- -- -- 

 - تیمگنت سیکربن فعال نانو ذرات سوپر پارامغناط یسیمغناط دیبرید هاربرو ک سنتز

ماهشهر  ینرگس معرف مارستانیخانه ب هیاستفاده مجدد از پساب تصف یامکان سنج

 سبز یفضا یاریآب یبرا

 یمل شیهما نیهجدهم

 طیمحبهداشت 
2 

-- -- -- 

( یچند حلقه ا کیآرومات یدروکرنهای) ه PAHs باتیغلظت ترک یریاندازه گ

 رشهر ماهشه یدر هوا PM10,Pm2.5,PM1موجود در ذرات 

 تیریمد شیهما نیپنجم

  داو ص هوا یآلودگ
3 

-- -- -- 

Measurement of BTEX compounds in fueling stations and 

evaluation of their radius pollution transfer in center of Ahvaz city 

بحران  یالملل نیب شیهما

و  رانیا یطیمح ستیز یها

 بهبود آن یراهکارها

4 

-- -- -- 

 یدر هوا 1PMو  10PM  ،2.5PMغلظت فلزات موجود در ذرات  یریاندازه گ

 شهرماهشهر

 تیریمد یمل شیهما نیششم

 هوا و صدا یآلودگ
3 

-- -- -- 

 

 

 



 

 ی تحقیقاتیهاد ( پروژه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 )مجری یا همکار طرح(
 سال تصویب محل پژوهش

 PM10, O3, CO, NO2) شاخص های ندهیکل آال زانیم نیارتباط ب یبررس

,SO2 )در هوای  یپزشک عیهای شا ستینومیاکت و جنس ها کل باکتریلظت با غ

 اهواز شهر

 

 همکار
ر جندی شاپو گاه علوم پزشکیدانش

 اهواز
20/02/1391 

 کردیروبا  کالن شهر اهواز یهوا درBTEX  باتیغلظت ترک یسنجش و پهنه بند

 یآ یج

 1390 سا

 همکار

ر گاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 21/04/1391 اهواز

 داخل به طیمح (قارچ باکتری و) یکروبیم تینسبت جمع یبررس

 اهواز یدانشگاه محدوده هوای در یوفانط و عادی طیخارج در شرا طیمح
 همکار

ر گاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 اهواز
23/04/1389 

 در یونیکات سورفکتانت فنتون و توسط اصالح شده فعال کربن ییکارا یبررس

 از آب تراتین حذف
 همکار

ر گاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 اهواز
23/12/1390 

   موجود در (یسرب و رولت ،کبا ،کلیکروم، ن وم،یفلزات )کادم زانیم یبررس

PM101391اهواز در سال  شهر یهوا 
 همکار

ر ی شاپوگاه علوم پزشکی جنددانش

 اهواز
12/10/1391 

  ذرات  موجود در نیها و فلزات سنگ ونیکات ا،ونهیآن زانیم سهیسنجش و مقا

PM10یعاد طیو شرا زگردیر دهیدر زمان وقوع پد اهواز شهر یهوا 
 همکار

ر اه علوم پزشکی جندی شاپوگدانش

 اهواز
22/03/1392 

هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقوی( موجود )PAHs  یسه میزانبررسی و مقا

 هوای شهر اهواز PM10 ذرات در
 همکار

ر گاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 اهواز
14/11/1393 

 زا ژیلرآ یکیژولویهای ب ندهیآال عنصری زیانجام آنال و رییاندازه گ ،ییشناسا

، دی معلق ذراتها با  ارتباط آن یبررس و (اسپورقارچ ها و اهانیگرده گ)

 انیجر در یهواشناس پارامترهای ازون و تروژن،ین دیدی اکس گوگرد، دیاکس

 اهواز شهر زادهوای آ

 همکار
ر گاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 اهواز
21/05/1396 



 

آلرژی زا  یکیولوژیهای ب ندهیی آالعنصر زیو انجام آنال رییزه گاندا ،ییشناسا

ذرات معلق، دی  باا ط آن هارتبا یو اسپورقارچ ها( و بررس اهانی)گرده گ

 انیدر جر یازون و پارامترهای هواشناس تروژن،ین دیگوگرد، دی اکس دیاکس

 هوای آزاد شهر اهواز

 همکار
ر گاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 اهواز
28/09/1396 

 
 

 

 

 

 یت های آموزشیفعال سوابق 

 

 سال د واحدتعدا مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس

 93-92 نیمسال دوم 3 پیوسته سیکارشنا آلودگی هوا ر اهوازگاه علوم پزشکی جندی شاپوانشد

 93-92 نیمسال دوم 2 پیوسته سیکارشنا زبان تخصصی ر اهوازگاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 94-93 نیمسال دوم 3 پیوسته سیکارشنا آلودگی هوا ر اهوازی جندی شاپوگاه علوم پزشکدانش

 94-93 نیمسال دوم 2 پیوسته سیکارشنا زبان تخصصی ر اهوازعلوم پزشکی جندی شاپوگاه دانش

 95-94 نیمسال دوم 3 پیوسته سیکارشنا آلودگی هوا ر اهوازگاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 95-94 نیمسال دوم 2 پیوسته سیکارشنا زبان تخصصی ر اهوازشاپوگاه علوم پزشکی جندی دانش

 96-95 نیمسال دوم 3 پیوسته سیکارشنا آلودگی هوا ر اهوازشکی جندی شاپوگاه علوم پزدانش

 96-95 نیمسال دوم 2 پیوسته سیکارشنا زبان تخصصی ر اهوازگاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 97-96 نیمسال دوم 3 پیوسته سیکارشنا آلودگی هوا هوازر اگاه علوم پزشکی جندی شاپودانش

 97-96 نیمسال دوم 2 پیوسته سیکارشنا زبان تخصصی ر اهوازی شاپوگاه علوم پزشکی جنددانش

 



 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی(ت در دورهشرک 
 

 اریمحل برگز دوره)سطح( نوع  نام دوره

انشگاه علوم ان دشجویبرای دان  Edit and Writing کارگاه مدرس

 زشکی جندی شاپور اهوازپ

 زر اهواگاه علوم پزشکی جندی شاپودانش 

در  "طیکاربرد سیستم های بیولوژیکی در پایش زیست محی"کارگاه 

 زشکی جندی شاپور اهوازعلوم پدانشگاه  

 ر اهوازگاه علوم پزشکی جندی شاپودانش 

 ر اهوازگاه علوم پزشکی جندی شاپوانشد  "HSE-MS" ایمنی و سالمت تخصصیشرکت در کارگاه 

در مرکز  ” .Ph.Dارشد و سازی دانشجویان کارشناسی توامند" کارگاه

 زشکی جندی شاپور اهوازعلوم پ و توسعه آموزشالعات طم

 ر اهوازگاه علوم پزشکی جندی شاپودانش 

 

 

 مدرک زبان معتبر 

 تاریخ برگزاری نمره مدرکنام 

MSRT 62  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و افتخاراتز جوای 

   

 


