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4- Rahimeh Parvarideh, Ali Ahmad Aghapour, Seyed Javad Jafari, Sima Karimzadeh, Hassan 

Khorsandi. “A comparison of single and catalytic ozonation for decolorization of malachite 
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5- Maryam Teimouri,Hassan Khorsandi, Ali Ahmad Aghapour, Seyed Javad Jafari* 

“Degradation and Mineralization of Malachite Green Dye in Aqueous Solution by Electro-
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concentration and salinity and the phylogenetic analysis of denitrifiers"., Bioresource 

Technology., 197 (2015) 482–488 

 

9- Gholamreza Moussavi, Seyed Javad Jafari, Kamyar Yaghmaeian., "Enhanced biological 
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 ارتباط ، بررسی)نویسنده مسئول( جعفری سیدجواد آقاپور، احمد علی محمدی، خرسندی، منصور حسن -14

ساله   11-12و فلوئورزیس دندانی در دانش آموزان  DMFT شاخص با آشامیدنی آب فلوراید غلظت بین

  .(1931) 21. ارومیه پزشکی . مجلهمناطق روستایی شمال غرب

 

محمد تقی صمدی؛ حذف فتوکاتالیستی کادمیوم  ، ) نویسنده مسئول( سید جواد جعفری، محمد رضا سمرقندی -11

 مجله مهندسی شیمی ایران(؛  ZnOبا استفاده از نانوذرات اکسید روی )

 

مطالعه "؛ تراش اصفهانی، غالمحسین جوشنی، محمود تقوی، زهرا کاشیسید جواد جعفریرضا شکوهی،  -11

-91؛ مجله بهداشت و توسعه؛ "توسط گل قرمز از محیطهای آبی 11ینتیک جذب رنگ دایرکت بلو تعادل و س

21  (1939 )1 

 

حذف رنگ اسید بلو "؛ ، مهدی شیرزاد سیبنی، ندا گمار، سمیرا سعیدیسید جواد جعفریرضا شکوهی،  -11

مجله ؛ "دلی و سینتیکیمطالعه تعا :گل قرمز فعال شده از محیطهای آبی با استفاده از جذب بر روی  119

 11( 1931) 66-16؛ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjcpOfEq9_HAhUG1xoKHWWCAEY&url=http%3A%2F%2Fwww.scimagojr.com%2Fjournalsearch.php%3Fq%3D19900192153%26tip%3Dsid%26clean%3D0&usg=AFQjCNGqs0xBJdlY4X2bdePeMOnqXlyDgA&sig2=Csdz0FSPA6ZoAFlC_f0eig&bvm=bv.102022582,d.d2s
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 تعیین"؛ فاطمه ناظمی ،یسید جواد جعفری، افشین ملک ی، مهدی شیرزاد سیبن ،محمدرضا سمرقندی  -11

؛ "آبی هایسیانید ازمحلول و (RB5) رنگ  حذف در تیتانیوم اکسید دی فتوکاتالیستی فرآیند ییوکارا تیکسین

 11( 1931) 11-62مازندران؛ له علمی دانشگاه علوم پزشکی مج

 

حذف "؛ سید جواد جعفری ،شهین احمدی ،فریبا آهنگری ،تراش اصفهانیزهرا کاشی ،صمدی محمدتقی  -11

)  91-11مهندسی آب و فاضالب اصفهان؛ مجله ؛ "های کربنیهای آبی با استفاده از نانو لولهنیکل از محیط

1932 )2 

 

حذف "؛ زاده، محمود تقوی، رسول آرزومندی، حیدر احدی، رضا شکوهی، ادریس حسینعفریجواد ج سید -22

؛ ": مطالعه تعادلی و سینتیکیال شدهاز محیطهای آبی با استفاده از گل قرمز فع (RB5) 6رنگ راکتیو سیاه 

  1( 1931) 61-11؛ مجله علوم بهداشتی جندی شاپور

 

سید جواد نوری سپهر، ابراهیم محمدی کلهر، مهدی نوروزی،  محمد رضا سمرقندی، محمد منصورضرابی،  -21

شده با اسیدکلریدریک در  بررسی کارآیی پوکه معدنی اصالح"، مهدی فضل زاده؛ )نویسنده مسئول( جعفری

  2( 1931)  13-91؛ مجله سالمت و بهداشت اردبیل؛ "پسابهای نساجی تصفیه

 

 

حذف "؛ صیدمحمدی ، عبدالمطلب سید جواد جعفری، ادریس حسین زاده، محمود تقوی ،قربان عسگری  -22

؛ "کاتالیزوری با خاکستر استخوان از محلولهای آبی با استفاده از فرآیند ازن زنی (RB5) رنگ رآکتیو سیاه 

  2( 1931)  21-91؛ مجله علوم بهداشتی جندی شاپور

 

؛ جواد جعفریسید وشنایی، اله ر قدرت زاده، محمدرضا سمرقندی، فرشید قربانی شهنا،  ادریس حسین  -23

اتوبوس شهری همدان و  در ایستگاههای مرکزی (2.5PM ،10PM ،TSPمعلق )  پراکنش ذرات بررسی میزان"

 1( 1931) 1-11؛ مجله تحقیقات نظام سالمت؛ "میزان مواجهه با آنها

 

سید هر، منصور ضرابی، محمد رضا سمرقندی، علیرضا رحمانی، محمد نوری سپهر، ابراهیم محمدی کل  -24

با  Acid red 14و  Acid red 18بررسی حذف رنگهای "سعید نامداری؛  جواد جعفری ) نویسنده مسئول(،

مجله سالمت و بهداشت ؛ "آن هاینتیکیآبی و تعیین س صفر ظرفیتی از محیط های استفاده از پودرآهن

  9( 1913)  91-11؛ اردبیل
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 های چاپ شدهب( کتاب

 سال ناشر عنوان کتاب
 چاپ

نوع 
 انتشار

 عنواين کسب شده

اقدامات بهداشت محیطی در شرایط 

 اضطراری و بالیا 

نشر روز 

 اندیش

 - ترجمه 1931

رتبه اول هفتمین جشنواره علمی  ترجمه 1939 اندیشه رفیع مهندسی آب و فاضالب 

 بهداشت محیط ایران

های اکسیداسیون کاربرد فرایند

 پیشرفته در تصفیه آب و فاضالب 

کتاب شایسته تقدیر هیئت داوران در  تالیفی 1939 فنی حسینیان

هفتمین جشنواره علمی بهداشت محیط 

 ایران

 

 

 :های تخصصی بین المللی و داخلیمقاالت ارائه شده در همایش -ج
 
فرآیندهای  "، سیما کریم زاده. سید جواد جعفریحسن خرسندی، رحیمه پروریده، علی احمد آقاپور،  -1

. دومین همایش بین "منفرد  کاتالیزوری با استفاده از آلومینا برای رنگ زدایی مالشیت گرینازناسیون 

 1931آذر ماه المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار. 

 

بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون "، علی احمد آقاپور، مریم تیموری. سید جواد جعفریحسن خرسندی،  -2

. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش "ضالب های حاوی ماالشیت گرین توسط الکترودهای آهنیدر تصفیه فا

 . 1931های نوین در شیمی و مهندسی شیمی. مهر 

 

بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون ". ، حسن خرسندی، علی احمد آقاپورسید جواد جعفریریم تیموری، م -9

 31تیر ماه ین کنفرانس بین المللی محیط زیست. . چهارم"در تجزیه ماالشیت گرین از محیط های آبی

 

مکان یابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری ". سید جواد جعفریعبداهلل فرامرزی، حسن خرسندی،  -1

بیست و دومین . ": مطالعه موردی، شهرستان نقده TOPSISو  AHPبا استفاده از تلفیق مدل های 

 31اسفند همایش ملی بهداشت محیط. 

 

دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی در راکتور با بستر "، سید غالمرضا موسوی، کامیار یغماییان؛ اد جعفریسید جو -6

؛ اردیبهشت نهمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست؛ "( با استفاده از منبع کربن سمیCRBRچرخان )

 ، دانشگاه تهران1931ماه 
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کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانوذرات بررسی "، هیوا حسینی؛ سید جواد جعفریسید غالمرضا موسوی،  -1

؛ بهمن پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ؛"اکسید تیتانیوم در حذف سم دیازینون از آب آلودهدی

 ، دانشگاه تهران1939ماه 

 

یستی کادمیوم با استفاده از حذف فتوکاتال"، محمد رضا سمرقندی، محمد تقی صمدی؛ سید جواد جعفری  -7

؛ اولین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو؛ "لوی در حضور فنرات اکسید رنانوذ

 ، دانشگاه تربیت مدرس1734اردیبهشت ماه 

 

 تیقابل یبررس"، ادریس حسین زاده، منصور ضرابی، قدرت اهلل روشنایی؛ سید جواد جعفریرضا شکوهی،  -1

؛ "ی: مطالعه تعادلیآب یطهای( از مح1BA( و )113AB) ی( در حذف رنگهاونجهیآلفاآلفا ) اهیگ وجذبیب

 ، دانشگاه علوم پزشکی یزد1931، آبان ماه چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
 

حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از "؛ سید جواد جعفریمحمد رضا سمرقندی، مهدی شیرزاد،  -3

دومین همایش ؛ "ز شدهدر حضور نانوذرات اکسید روی سنت UVمحیط های آبی با استفاده از اشعه 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد جویبار، 1911؛ دی ماه نانوبیوتکنولوژی

 

بررسی "، محمود تقوی، الهام شاهرخی؛ سید جواد جعفریمنصور ضرابی، محمد رضا سمرقندی،  -11

؛ سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط؛ "کارایی سنگ آتشفشانی پامیس در تصفیه پسابهای نساجی

 ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1913آبان ماه 

 

بیوجذب "، قدرت اهلل روشنایی؛ سید جواد جعفریادریس حسین زاده، محمد رضا سمرقندی،  -11

سیزدهمین ؛ "های آبی با استفاده از پوست سیب زمینی: مطالعه تعادلی و سینتیکیرنگ اسیدی از محلول

 شکی کرمان. ، دانشگاه علوم پز1913؛ آبان ماه همایش ملی بهداشت محیط

 

حذف نیکل دو ظرفیتی "سمیه رحیمی؛ ، سید جواد جعفری مهدی شیرزاد،محمد رضا سمرقندی،  -12

ششمین ؛ "از محیط های آبی با استفاده از خاک اره درخت راجی اصالح شده: مطالعه تعادلی و سینتیکی

 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران1913؛ اردیبهشت ماه همایش تازه های علوم بهداشتی

 

 Acidمطالعه سینتیک حذف رنگ های ، منصور ضرابی، سید جواد جعفریمحمد رضا سمرقندی،  -19

Red 18  و Acid Red 14 چهارمین همایش و ؛ با استفاده از پودر آهن صفر ظرفیتی از محیط های آبی

 ، دانشگاه تهران1913؛ آبان ماه نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
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 :انجام طرحهای پژوهشی -د
تاريخ  عنوان طرح پژوهشي رديف

 ارائه

اسامي همكاران به 

ترتيب اولويت )شامل نام 

 (و سايرين ... متقاضي

سمت در ارتباط 

مجري با فعاليت )

 (و همكار

بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف ماالشیت 

 -گرین از محیط های آبی)پایان نامه کارشناسی ارشد

 استاد راهنما(

حسن  ،جواد جعفریسید  6/2/31

 خرسندی، مریم تیموری

 مجری)استاد راهنما(

مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری با 

در  TOPSISو  AHPاستفاده از تلفیق مدل های 

در شهرستان نقده)پایان نامه کارشناسی  GISمحیط 

 استاد راهنما( -ارشد

حسن  ،سید جواد جعفری 16/12/31

 خرسندی، عبداهلل فرامرزی

مجری )استاد 

 راهنما(

بررسی تاثیر کیفیت شیمیایی آب شرب بر توزیع 

بیماریهای فشار خون، عوارض دندانی و سنگ کلیه در 

 روستاهای اشنویه در دهه اخیر

علی  ،سید جواد جعفری 11/2/31

احمد آقاپور، منصور 

 محمدی

مجری )استاد 

 راهنما(

ی تجزیه فرآیند اکسیداسیون پیشرفته بررسی کارای

UV/H2O2در تجزیه سفتریاکسون 

علی ، سید جواد جعفری 19/2/31

احمد آقاپور، حسن 

خرسندی، شبنم تقی پور، 

 مریم تیموری

 مجری  

بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی 

 در تجزیه دیکلوفناک از محیط های آبی

، علی فریسید جواد جع 21/1/33

احمد آقاپور، حسن 

خرسندی، مریم تیموری، 

 شبنم تقی پور

 مجری

بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله بر روی 

مطالعه موردی: محل دفن -کیفیت آبهای زیرزمینی

 استاد راهنما( -بوکان)پایان نامه کارشناسی ارشد

، علی سید جواد جعفری 21/12/31

لح احمد آقاپور، سلیمان صا

 زاده

مجری )استاد 

 راهنما(

در حذف استامیوفن  UV/H2O2بررسی کارایی فرآیند 

استاد  -از محلول های آبی)پایان نامه کارشناسی ارشد

 راهنما(

، حسن سید جواد جعفری 21/1/33

 خرسندی، فراز فتحی

 مجری

بررسی حذف ماالشیت گرین از محیط های آبی با 

هیبریدی)پایان نامه استفاده از بیوراکتور هوازی 

 استاد راهنما( -کارشناسی ارشد

، علی سید جواد جعفری 16/11/31

 احمد آقاپور، هاجر موسوی

 مجری

بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی 

(ZnO در حذف داروی استامینوفن از محلول های آبی ) 

، حسن سید جواد جعفری 21/1/33

 خرسندی، رضا امینی

 جریم

در میزان حذف  VUV/H2O2بررسی کارایی فرآیند 

 تتراسایکلین از محیط های آبی

، فرشاد سید جواد جعفری 21/1/33

 بهرامی، داریوش ولی پور

 مجری

بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته 

VUV/Cu-doped-ZnO  در حذف مترونیدازول از

 محلول های آبی

ناهید ، سید جواد جعفری 21/1/33

نوید جوی، فرهاد علی 

 آقایی

 مجری 
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کارایی حذف نیکل دو ظرفیتی از محیط های آبی با 

استفاده از جذب بر روی خاک اره درخت راجی اصالح 

 شده

، محمد سید جواد جعفری 23/9/13

رضا سمرقندی، مهدی 

 شیرزاد

 مجری

به  AB113و  AB1بررسی حذف رنگ های اسیدی 

ذب، بیومس تولیدی از گیاه وسیله فرآیند بیوج

 مدیکاساتیوا، مطالعه تعادلی و سینتیکی 

، سید جواد جعفری 9/11/13

 ادریس حسین زاده

 مجری

بررسی غلظت ذرات قابل استنشاق هوای تنفسی در 

 ایستگاههای اتوبوسهای خط واحد شهر همدان

، سید جواد جعفری 12/12/13

 ادریس حسین زاده

 همکار

از  AB113و  AB1نگ های اسیدی بررسی حذف ر

محیط های آبی با بیومس تولیدی از پوست سیب 

 زمینی: مطالعه تعادلی و سینتیکی 

، سید جواد جعفری 21/1/31

 ادریس حسین زاده

 همکار

بررسی کارایی گل قرمز فعال شده در حذف فنل از 

 محیط های آبی

، رضا سید جواد جعفری 11/11/31

 شکوهی

 مجری

ی کارایی گل قرمز فعال شده با اسید نیتریک در بررس

از محیط های آبی: مطالعه  63حذف رنگ راکتیو بلو 

 تعادلی و سینتیکی

، رضا سید جواد جعفری 21/11/31

 شکوهی

 مجری

 91تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب رنگ راکتیو بلو 

در فرآیند جذب سطحی توسط گل قرمز فعال شده با 

 اسید نیتریک

، رضا سید جواد جعفری 21/11/31

 شکوهی

 مجری

بررسی کارایی گل قرمز فعال شده با اسید نیتریک در 

 از محیط های آبی 6حذف در حذف رنگ راکتیو بلو 

، رضا سید جواد جعفری 1/12/31

 شکوهی

 مجری

از  119بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی رنگ اسید بلو 

 TiO2نانو ذرات محیط های آبی با استفاده از 

رضا  ،سید جواد جعفری 1/12/31

 شکوهی

 مجری

بررسی کارایی گل قرمز فعال شده با اسید نیتریک در 

بلو از محیط های  11حذف در حذف رنگ دایرکت بلو 

 آبی

، رضا سید جواد جعفری 1/12/31

 شکوهی

 مجری

بررسی میزان رضایت دانشجویان از غذاهای رستوران 

ه علوم پزشکی همدان وتعیین کیفیت مرکزی دانشگا

باکتریولوژیکی و شیمیایی غذاهای تهیه شده در رستوران 

 1931مرکزی دانشگاه در سال 

، سید جواد جعفری 9/9/31

 ادریس حسین زاده

 همکار

بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب شرب 

 1911روستاهای شهرستان قائم شهر در سال 

 ،فریسید جواد جع 9/1/13

 محمود تقوی

 همکار

بررسی کمی و کیفی مواد زائد شهری در شهر خلیل آباد 

 1913در سال 

، سید جواد جعفری 26/2/31

 محمود تقوی

 همکار
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اخذ جوایز از جشنواره ها )دانشگاهی ، کشوری ، بین المللی( و موارد دیگر شامل  -ه
 تقدیر و تشویق

 
 رديف
 

 نوع  عنوان  *
مرجع صادر 

 نده کن

 سنجشسازمان   31یک آزمون دکتری سال تبه ر 1

دانشگاه تربیت  31نفر اول فارغ التحصیلی در بین کلیه ورودیهای دوره دکتری  2

 مدرس

دانشگاه تربیت  

 مدرس

کسب امتیاز شایسته تقدیر هیات داوران در بخش تالیف کتاب )هفتمین  9

 جشنواره علمی بهداشت محیط ایران(

جشنواره 

بهداشت 

 محیط 

انجمن علمی 

بهداشت محیط 

 ایران

کسب امتیاز شایسته تقدیر هیات داوران در بخش پایان نامه دکتری )هشتمین  1

 جشنواره علمی بهداشت محیط ایران(

جشنواره 

بهداشت 

 محیط

انجمن علمی 

بهداشت محیط 

 ایران

 تدانشکده بهداش  استاد برگزیده دانشکده بهداشت ارومیه 6

دانشکده بهداشت   در بین اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت H-indexکسب باالترین شاخص  1

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم   (61/11معدل دوره کارشناسی ) 1

 پزشکی تهران 

دانشگاه علوم   (61/11معدل دوره کارشناسی ارشد ) 1

 پزشکی همدان 

دانشگاه تربیت   (31/11معدل دوره دکتری ) 3

 مدرس

 21معاون گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به مدت  11

 ماه

دانشکده بهداشت  مسئولیت

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه
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دانشکده بهداشت  مسئولیت  ماه 21عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت به مدت  11

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

دانشکده بهداشت  مسئولیت عضو کمیته توسعه آموزش مجازی دانشکده بهداشت 12

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

دانشکده بهداشت  مسئولیت عضو کمیته پایش استانداردهای اعتبار بخشی دانشکده بهداشت 19

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

دانشکده بهداشت  مسئولیت ماه 21عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت به مدت  11

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

توسعه زیست "آموزشی کشور در حوزه  2عضو علمی دبیرخانه کالن منطقه  16

 "محیطی با تاکید بر اکوسیستم دریاچه ارومیه

دانشکده بهداشت  مسئولیت

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

دسی بهداشت محیط ورودی استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته مهن 11

32 

دانشکده بهداشت  مسئولیت

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

یررسی "استاد راهنمای مقطع کارشناسی ارشد خانم مریم تیموری با عنوان 11

 "کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف ماالشیت گرین از محیط های آبی

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 میهپزشکی ارو

مکان "استاد راهنمای مقطع کارشناسی ارشد آقای عبداهلل فرامرزی با عنوان 11

و  AHPیابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از تلفیق مدل های 
TOPSIS" 

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

بررسی "عنوان استاد راهنمای مقطع کارشناسی ارشد آقای منصور محمدی با 13

کیفیت شیمیایی آب شرب در توزیع بیماریهای فشار خونی، عوارض دندانی و 

 "سنگ کلیه در روستاهای اشنویه در دهه اخیر

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

استاد راهنمای مقطع کارشناسی ارشد آقای سلیمان صالح زاده با  21

رابه ناشی از محل دفن بر روی کیفیت آبهای زیر بررسی اثرات شی"عنوان

 "زمینی: مطالعه موردی: محل دفن بوکان

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

بررسی کارایی "استاد مشاور مقطع کارشناسی ارشد آقای فراز فتحی با عنوان 21

 "در حذف استامینوفن از محیط های آبی  UV/H2O2فرآیند 

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

بررسی حذف "استاد مشاور مقطع کارشناسی ارشد خانم هاجر موسوی با عنوان 22

 "ماالشیت گرین از محیط های آبی با استفاده از بیوراکتور هوازی هیبریدی 

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه
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مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط خانم مهری  داور 29

بررسی حذف همزمان کاتکول و نیترات از فاضالب با  "قلیزاده با عنوان 

 "استفاده از بیوراکتور آنوکسیک هیبریدی

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

ت محیط خانم عالیه آذر داور مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداش 21

بررسی حذف بور از محیط های آبی توسط نانو ذرات آهن  "نیوش با عنوان 

 "صفر ظرفیتی پایدار شده با نشاسته و کربوکسی متیل سلولز

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

 داور مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط خانم سهیال 26

بررسی حذف استامینوفن از محیط های آبی با استفاده از  "سلحشور با عنوان 

 "فرآیند راکتور بیولوژیکی منقطع متداول و اصالح شده با کربن فعال گرانوله

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

ید داور مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط خانم ناه 21

مجهز به   SBRبررسی کارایی سیستم بی هوازی تلفیقی  "قوچلوی با عنوان 

 "بستر بیولوژیکی چرخان در تجزیه ترکیب تری کلروفنل 

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

داور مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط آقای رضا رضایی  21

تجزیه بیولوژیکی داروی آتنولول از فاضالب با استفاده از  بررسی "با عنوان 

 "راکتور ناپیوسته متوالی و راکتور بیوفیلمی ناپیوسته متوالی

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

داور مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط خانم نازیال علیزاده  21

بررسی تجزیه پذیری بیولوژیکی تتراسایکیلین توسط  "سلحشور با عنوان 

 "با بستر بیولوژیکی چرخان SBRفرآیند 

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

داور مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط آقای مهدی دولتی  23

از فرآیند های انعقاد  بررسی حذف بور از محیط های آبی با استفاده "با عنوان 

 "الکتریکی متدوال و ارتقا یافته با پروکسید هیدروژن

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

داور مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط خانم مریم شاه  91

خش بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل های قارچی در هوای ب "پلنگی با عنوان 

 "درمانی شهر ارومیه-های مختلف بیمارستان های آموزشی

مسئولیت 

 علمی

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

 


