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 :سوابق تحصیلی  
 

 تحصیلیمقطع  رشته تحصیلی  موسسه آموزشی  از سال لغایت  عنوان پایان نامه 

ف سرب اکسید شده در حذبررسی و مقایسه کارایی نانولوله کربن چند جداره 

 از محیط های آبی
 کارشناسی ارشد  مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1009 1000

      

      

      

 

 

 

 

 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان 1000 1000 محیط مدیر گروه مهندسی بهداشت

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک 1001 1000 مدیر دانشجویی فرهنگی )با حفظ سمت(



 

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک تاکنون 1006 قائم مقام دانشکده در مشارکت های اجتماعی

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک تاکنون 1000 دبیر امور هیات علمی

    

 

 

 :مقالاتب( 
 

 نام مجله عنوان مقاله
نویسنده نفر 

 چندم
 ایندکس

ضریب تاثیر 

(IF) 
 سال چاپ

 1000   سوم طلوع بهدشت بررسی کارایی نانولوله کربنی چند جداره اکسید شده در حذف سرب از محیط آبی

 1000   اول بهداشتطلوع  1000 زییتا پا 1001از زمستان  رجانیشهر س یدیزباله تول تیفیو ک تیکم یبررس

 یدیتول ریو پن ریدر ش میو کلس یرو یها ستیمس و آنتاگون وم،یسرب، کادم زانیم نییتع

 رجانیکرمان وس زهیپاستور ریکارخانه ش

 یفصلنامه علوم و تکنولوژ

 ستیز طیمح
 1001   اول

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)  

Desalination and Water 

Treatment 
 ISI, Scopus 1 1910 سوم

Synthesis, characteristics, and photocatalytic activity of zinc oxide 

nanoparticles stabilized on the stone surface for degradation of metronidazole 

from aqueous solution 

 Environmental 

Health Engineering and 

Management, 

 ISI, Scopus  1911 اول

      

 
     

 
     



 

 

 

 

 های تحقیقاتید ( پروژه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 )مجری یا همکار طرح(
 سال تصویب محل پژوهش

 یها مارستانیدر ب طیبهداشت مح یشاخص ها سهیو مقا یبررس

 و بندرعباس رجانیس
 1001 دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجری

( UV US ZnO)یستیسونوفتوکاتال دیبریه ندیفرا هیتجز یبررس

بستر  یشده بر رو تیسنتز و تثب ZnOتوسط نانوذره  1۱رد  دیاس

 شهیش

 100۱ انشکده علوم پزشکی سیرجاند همکار اصلی

توسط راکتور  یآب یاز محلول ها نیپروفلوکساسیحذف س یبررس

 دیدر حضور پراکس Fe/charcoalشناور  مهین زیکروالکترولیم

 دروژنیه

 100۱ رجانیس یدانشکده علوم پزشک یهمکار اصل

جذب  ندیفرآ یط یآب یها طیاز مح کیحذف آرسن زانیم یبررس

 کیسنتز شده به عنوان  یسیمغناط تیبا استفاده از نانوکامپوز

 دینانوجاذب جد

 1000 رجانیس یدانشکده علوم پزشک مجری

با  مارستانیاز فاضلاب ب دازولیمترون کیوتیب یحذف آنت یبررس

 @ Fe0O0 دیسنتز و اصلاح شده جد تیاستفاده از نانوکامپوز

MC / NH1 یسیبعنوان نانوجاذب مغناط 

 1000 رجانیس یدانشکده علوم پزشک یهمکار اصل



 

 

 فعالیت های آموزشی سوابق 

 

 مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس
تعداد 

 واحد
 سال

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 روش های مندسی مبارزه با ناقلین

 کارشناسی
1 

00 ،00،01 ،06 ،

01 ،0۱ 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 د جامد شهری و صنعتیواد زائم

 کارشناسی
0 

00 ،01،00 ،06 ،

01 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 شیمی محیط

 کارشناسی
1 00 ،00،01 ،06، 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 میکروبیولوژی محیط

 کارشناسی
1 00 ،00  ،01 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 مکانیک سیالات

 کارشناسی
1 00 ،00،01 ،06، 

 ده علوم پزشکی سیرجاندانشک

 
 جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی

 کارشناسی
1 

00 ،00،01 ،06 ،

01 ،0۱ ،00 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 تصفیه فاضلاب

 کارشناسی
1 

00 ،00،01 ،06 ،

01 ،0۱ ،00 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 
 انرژی های نو

 کارشناسی
1 00 ،00،01 ،06، 



 

 رجاندانشکده علوم پزشکی سی

 
 و کاربرد آن نو یها یانرژ

 کارشناسی
1 00 

 اکولوژی محیط رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

1 
00 ،00،01 ،06 ،

01 ،0۱ ،00 

 اکولوژی انسانی رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

1 
00 ،00،01 ،06 ،

01 ،0۱، 

 1بهداشت محیط  رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

1 
00 ،00،01 ،06 ،

01 ،0۱ ،00 

 1099 1 کارشناسی کارگاه تاسیسات شهری رجانیس یدانشکده علوم پزشک

 1099 1 کارشناسی بهداشت پرتوها و حفاظت رجانیس یدانشکده علوم پزشک

 بهداشت مسکن واماکن عمومی رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

1 
00 ،00،01 ،06 ،

01 ،0۱، 

 گندزداهای محیط رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

1 
00 ،00،01 ،06 ،

01 ،0۱، 

 ایمنی مواد شیمیایی رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

1 
00 ،00،01 ،06 ،

01، 

 زباله های صنعتی و خطرناک رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

1 
00 ،00،01 ،06 ،

01، 

 پروژه رجانیس یدانشکده علوم پزشک
 کارشناسی

1 
00 ،00 ،01 ،

06 ،01 ،0۱ ،00 ،



 

1099 

 کارآموزی در عرصه رجانیس یدانشکده علوم پزشک

 کارشناسی

16 

00 ،00 ،01 ،

06 ،01 ،0۱ ،00 ،

1099 
 

 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی(شرکت در دوره 
 

 محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان تساع 1 کارگاه آموزشی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی 

 کرمان یدانشگاه علوم پزشک ساعت 0 آشنایی با اختلالات روانی تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 کرمان یدانشگاه علوم پزشک ساعت 1 آشنایی با برنامه ریزی درسی

 کرمان یدانشگاه علوم پزشک ساعت 1 مهارت های ارتباطی

 
  

 

 
 

 

 برمدرک زبان معت 

 تاریخ برگزاری نمره مدرکنام 

MSRT 51  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جوایز و افتخارات 

   

 

 

 


