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 مشخصات فردي -1

 

سنامه :        شنا شماره  سين          ضا               نام خانوادگي : فوالدي فرد            نام پدر : علي ح خرم آباد                 -1358تاريخ و محل تولد:     1508نام : ر

ضعيت نظام وظيفه: معافيت       شيعه        و سالم         مذهب:  ضعيت تاهل : متاهل         دين : ا ضعيت       ( ) رتبه هاي برتر کنکور موارد خاص –و و

 09119525525: همراه  -شغلي : استاديار گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي قم      

   تحصيالت -2

 کيممتاز رتبه  ليفارغ التحص -36/18معدل :  – 1377-1379  -دانشگاه شيراز  –بهداشت محيط  کارداني   

    سي شنا سي   کار شت محيط  مهند شتي تهران        –بهدا شهيد به شگاه  سري      -89/17معدل :  – 1379-1382  -دان سرا )رتبه يک آزمون 

 ممتاز ليفارغ التحص -کارداني به کارشناسي( 

   سي شنا سي عمران    کار شد مهند ست   –ار شگاه تهران    –محيط زي ص  -   53/17معدل :  – 1382-1384  -دان عنوان  – ممتاز ليفارغ التح

 استاد راهنما : دکتر علي اکبر عظيمي  – امه : امکانسنجي جذب نيکل و کادميوم از محلول آبي توسط بايوساليدپايان ن

 دکتري PhD    عنوان پايان   - ممتاز ليفارغ التحص  67/17معدل :  -1395-1390-دانشگاه علوم پزشکي تهران   –مهندسي بهداشت محيط

و  يست يز طيمح يها نهياثرات و هز نيقم و تخم يبيترک کليس  روگاهياز ن ي( خروج2NOx, SO) يگاز يها ندهيبرآورد پراکنش آال نامه :

    کاظم ندافيپروفسور  :استاد راهنما – منتسب يبهداشت

 مقاالت -3

 و علمی پژوهشی   ISIمجالت  -3-1

3-1-1. Atmospheric Pollution Research "Trends of BTEX in the central urban area of Iran: A preliminary study 

of photochemical ozone pollution and health risk assessment". (2017) Accepted 

3-1-2. International Journal of Radiation Research (IJRR)” Indoor radon measurements in residential dwellings 

in Qom, Iran” 14.4 (2016): 331-339. 

3-1-3. Journal of Environmental Health and Sustainable Development (JEHSD) "The Effect of Medicinal Smoke 

on Fungal Indoor Air Contamination 2016; 1(3): 139-144. 

3-1-4. Journal of Safety, Environment, and Health Research (JSEHR), Survey the Nitrate Concentration in 

Drinking Water Distribution Systems of Kashan County, Iran, (2016) 36–39. 

3-1-5. Environmental Science and Pollution Research,” The Assessment of Health Impacts and External Costs 

of Natural Gas-Fired Power plant of Qom”.  (2016) 23(20): 20922-20936. 

3-1-6. Environment Protection Engineering "Upgrading the effluent quality of an aerated lagoon with horizontal 

roughing filtration." (2015) 41(3).  

3-1-7. Archives of Hygiene Sciences "Fluoride Content of Bottled Drinking Water Available in North West of 

Iran." (2015) 4)2( :109-113 

3-1-8. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers "Sorption of acid dye by surfactant modificated 

natural zeolites."(2015). 59, 186-194. 

3-1-9. Fluoride journal –“Fluoride concentrations in bottled drinking water available in Najaf and Karbala, Iraq” 

(2014) 47(3)249–252. 

3-1-10. Middle-East Journal of Scientific Research -"Dental Caries Prevalence among Schoolchildren in 

Urban and Rural Areas of Qom Province, Central Part of Iran"(2013) 18(5): 584-591. 

3-1-11. Fluoride  journal "Evaluation of fluoride content in sanandaj bottled water, iran" – (2012)- 45(3 Pt 1)167 

3-1-12. Desalination and water treatment  journal - "Batch kinetics and isotherms for biosorption of Cadmium 

onto Biosolids"- 28(2011)69-74 

3-1-13. Research Journal of Environmental Sciences – "Biosorption of Nickel from Batch Reactor using the 

Powder of Waste Activated Sludge" 2011 | Volume: 5 | Issue: 5 | Page No.: 461-470. 



سييوز هاي خروجي از دودکش بخاري گازتغييرات آالينده"– 1396،  1شييماره  13دوره تحقيقات نظام سييالمت مجله علمي پژوهشييي  .14-1-3

 "هاي سرد سالخانگي در طي ماه

و   کليتمايل جذب فلزات ن يابيارز" - 93دوره شييانزدهم، شييماره دو ، تابسييتان سييتيز طيمح علوم و تکنولوژي مجله علمي پژوهشييي .15-1-3

 "جاذبها  گريبا د سهيحاصل از لجن فاضالب در مقا يستيزتوسط توده  ميکادم

لزوم شناخت و    " -1389زمستان   2ضميمه   –سال هشتم    –مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران      .16-1-3

 "ييايدر ستيز طيمح يپسماند شناورها در جهت کاهش آلودگ تيريطرح مد

سالمي ايران         .17-1-3 شکي ارتش جمهوري ا شگاه علوم پز شي دان شتم     –مجله علمي پژوه ستان   2ضميمه   –سال ه ضرورت   " -1389زم

 "رهااسمز معکوس در شناو يغشا ياستفاده از سامانه فوق صافساز

سوم   – مجله علمي پژوهشي سالمت و محيط   .18-1-3 در جذب   يپودر لجن فعال دفع ييمطالعه کارا" _1389شماره چهارم  زمستان    –دوره 

   "يآب طياز مح(II) وميو کادم (II) کلين يستيز

بررسي کيفيت شيميايي آب زيرزميني منطقه سجاد     " _  1389زمستان    - 604شماره    -سالمت تحقيقات نظام مجله علمي پژوهشي   .19-1-3

 ."زرين شهر 

بررسي سينتيک و ايزوترم جذب بيولوژيکي نيکل از محلول آبي  با  "- 1388تابستان  49شماره   -مجله علمي پژوهشي محيط شناسي   .20-1-3

  "استفاده از بايوساليد

ضالب     .21-1-3 شي آب و فا سي جذب فل " 1387 زييپا 67شماره   -مجله علمي پژوه شهري در       برر ضالب  سط پودر لجن دفعي فا ز کادميم تو

 ."رآکتور ناپيوسته

 دیگر مجالت و نشریات   -3-2

بررسييي اثرات تخليه گل و کنده هاي حفاري بر محيط زيسييت و  حفره زي هاي بسييتر "-  1392پاييز  سييتيز طيانسييان و مح يمجله علم .1-2-3

  19صفحه  26شماره شده ،  رفتهيپذ -"دريا

سعه روش الکتروکنت  "-1389تيرماه  -ي نفت ، گاز و انرژ يالملل نيماهنامه ب .2-2-3 سورفکتانت جهت زدا    کيتو سط مواد   ينفت يها ندهيآال شيتو

 3 سال اول، شماره ."نفت و گاز عيدر صنا

 .در شرکت نفت يمعدن يآبها شيدر مورد آزما يقيحقا - 1389مرداد  –تابناک  يليتحل يخبر تيسا .3-2-3

 ها زگردير دهيبه پد ينگاه  -1389ماه  يد – حفاري شمال( )نشريه شرکتنيموج کاسپ هينشر .4-2-3

 با گاز رادون  و اثرات آن ييآشنا  -1389خرداد ماه  – )نشريه شرکت حفاري شمال( نيموج کاسپ هينشر .5-2-3

  يجهان شيو گرما ياثر گلخانه ا  -1388بهمن ماه  – )نشريه شرکت حفاري شمال( نيموج کاسپ هينشر .6-2-3

  " يآن در صنعت حفار يطيمح ستينانو و کاربرد ز يفن آور " 1386 بهمن ماه –نشريه مشعل  .7-2-3

 سرماخوردگي و نکات بهداشتي" 1386دي ماه  –نشريه مشعل  .8-2-3

 ي بين المللی و ملیهمایشها و کنفرانسها -3-3 
3-3-1. 1th International and 19th national conference on environmental health and sustainable development 

(EHSDG 2016), 22-24 October 2016, "Atmospheric deposition of metals in a semi-arid region of Iran: 

Enrichment and spatiotemporal variation" 

3-3-2. 1th International and 19th national conference on environmental health and sustainable development 

(EHSDG 2016), 22-24 October 2016, "Prevalence of sick building syndrome among primary school pupils of 

Qom in 2014" 

3-3-3. XXXIInd Conference of the International Society for Fluoride Research S, November 15-28, 2014, 

Chiang Mai, Thailand.”Determination of fluoride in bottled drinking waterproffered or sold during the 

arba'een holy trek in Iraq” 

3-3-4. XXXth Conference of the International Society for Fluoride Research September 5–8, 2012; Szczecin, 

Poland, " Evaluation of  Flouride Content in SanandajBotteld Water, Iran" 

3-3-5. International conference on water & wastewater treatment-  April 2010  - " Batch kinetics and isotherms 

for biosorption of Cadmium onto Biosolids " .  

پايش ذرات راسيييب شيييونده   – 1396ارديبهشيييت –قم  –اولين همايش بحران درياچه نمک و پديده گرد و غبار در حوضيييه مرکزي ايران  .6-3-3

(Dustfall در هواي شهر قم در طي سالهاي )انتخاب شده به عنوان مقاله برتر همايش – 92-1391 

بررسييي آلودگي هواي ناشييي از  – 1396ارديبهشييت –قم  –زي ايران اولين همايش بحران درياچه نمک و پديده گرد و غبار در حوضييه مرک .7-3-3

 بايوآئروسلها در مدارس ابتدايي شهر قم و ارتباط آن با گرد و غبار منطقه.



شت  –قم  –اولين همايش بحران درياچه نمک و پديده گرد و غبار در حوضه مرکزي ايران   .8-3-3 ستي    – 1396ارديبه شانگرهاي زي آلودگي هوا و ن

 د بر آالينده هاي ذره ايآن با تاکي

بررسي انواع روشهاي تثبيت خاک     – 1396ارديبهشت  –قم  –اولين همايش بحران درياچه نمک و پديده گرد و غبار در حوضه مرکزي ايران   .9-3-3

 جهت کنترل چشمه هاي توليد گرد و غبار 

 ستيز طيبهداشت و مح دگاهيمواد از دنانو  -1394آذر  –پژهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي قم  –ولين همايش علمي ا .10-3-3

  يدنيآشييام يدر آبها تراتيغلظت ن زانيم يبررسيي -1394آذر  –پژهشييي دانشييجويي دانشييگاه علوم پزشييکي قم   –اولين همايش علمي  .11-3-3

 1393شهرستان کاشان درسال 

موجود در  يبر کاهش قارچ ها يطب ياثر دودها يبررس  -1394آذر  –پژهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي قم      –اولين همايش علمي  .12-3-3

 اتاق      يهوا

شت و ايمني کار       .13-3-3 سري بهدا سرا سوز     -يزد   -1394خرداد  –نهمين همايش  سي تغييرات آالينده هاي خروجي از دودکش بخاري گاز  برر

      خانگي در ماههاي سرد سال 

ساالنه طب پ  شيدومين هما .14-3-3 شت، امداد و درمان در  يريشگ يملي دو سفند   – يسطح  ريو ز يسطح  يشناورها  يبررو يياي، بهدا    - 1391ا

 کارکنان شناورها ييمواد غذا نيتام رهيدر زنج HACCP ييمواد غذا يمنيضرورت استفاده از سامانه ا -تهران

حفاظت  در روغن ترانسييفورماتورهاي (PCBsآناليز پلي کلرو بي فنيل ها ) -1391آبان  -ايران  همايش ملي بهداشييت محيطپانزدهمين  .15-3-3

 کاتديک شرکت گاز جهت مديريت صحيح پسماند )مطالعه موردي شرکت گاز استان قم(

 بررسي نقش مهندسين مشاور در تاخير پروژه هاي آب و فاضالب -1391شهريور  – همايش ملي علوم مديريت نوين .16-3-3

 کاربرد فناوري هاي نوين در سنجش و کنترل آلودگي هوا -1390اسفند  –اولين همايش کاربرد فناوري هاي مختلف در امور بهداشتي    .17-3-3

لزوم شييناخت و طرح  "  - 1389اسييفند  -ي سييطح ريو ز يسييطح يشييناور ها يبر رو ييايو بهداشييت در يريشييگيطب پ شيهما نياول .18-3-3

   "ييايدر ستيز طيمح يپسماند شناورها در جهت کاهش آلودگ تيريمد

شت در  يريشگ يطب پ شيهما نياول .19-3-3 سفند   -يسطح  ريو ز يسطح  يشناور ها  يبر رو ييايو بهدا سامانه       " – 1389ا ستفاده از  ضرورت ا

   "اسمز معکوس در شناورها يغشا يفوق صافساز

سر    شيهما نيسوم  .20-3-3 ص    رانيمد يسرا ص شت يارد -وزارت نفت   HSE نيو متخ س  " - 1389 به شغل  يابيو ارز يبرر   يدر دکلها يحوادث 

  " -1388و 1387 يشمال سالها يشرکت حفار يمطالعه مورد -نفت و گاز يحفار

با  افتهيتوسيعه   کيروش الکتروکنتکاربرد  " - 1389 بهشيت يارد -وزارت نفت  HSE نيو متخصيصي   رانيمد يسيراسير   شيهما نيسيوم  .21-3-3

  "ي آلوده به مواد نفت يخاکها يپاکساز به منظور سورفکتانتها

مديريت پسماندها در عمليات حفاري دريايي) مطالعه موردي   " - رازيدانشگاه ش   1387آبان   -ست يز طينفت، گاز و مح يتخصص   ناريسم  .22-3-3

  .سکوي حفاري ايران خزر

 "بررسي جذب نيکل از محلولهاي آبي توسط بايوساليد " -1385اصفهان  –همايش ملي بهداشت محيط نهمين  .23-3-3

 "يست ، چالشها و راهکارهاحقوق محيط ز " -1384خرّم آباد  –همايش بهداشت جامعه  .24-3-3

 " تلفن همراه و اثرات آن بر سالمتي انسان " -1384خرّم آباد  –همايش بهداشت جامعه  .25-3-3

شتمين  .26-3-3 شت محيط   ه سنگين از آب و        "-1384تهران -همايش ملي بهدا شهاي متداول حذف فلزات  سب براي رو بيوجذب جايگزيني منا

 "فاضالب

 " در تصفيه فاضالب Biolak بررسي روش" -1384تهران -همايش ملي بهداشت محيطهشتمين  .27-3-3

 " حذف بيولوژيکي فلزات سنگين از محلولهاي آبي" -1383تهران   –دانشگاه علم وصنعت – ايران ملي مهندسي شيمي نهمين کنگره .28-3-3

شت محيط هفتمين  .29-3-3 شگاه علوم پزشکي ايران پيرامون      "-1383شهرکرد   –همايش ملي بهدا شجويان دان بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دان

 " مواد زائد و بازيافت آن

 "حذف بو توسط کربن فعال و بررسي فرآيندهاي جذب و احياي آن" -1382اهواز  –دانشجويي بهداشت محيط کشوري همايش دومين  .30-3-3

تحليلي پيرامون اهميت تنظيم باد السيتيک اتومبيل و نقش آن در  " -1382اهواز  –يطدانشيجويي بهداشيت مح   کشيوري  همايش دومين  .31-3-3

 "مصرف سوخت و آلودگي هوا

 ."فسفر و حذف بيولوژيکي آن از فاضالب " -1381اصفهان  –همايش سراسري  بهداشت و تغذيه دومين  .32-3-3

 طرح هاي پژوهشی سوابق -4

شکي قم       .1-4 شکي تهران و علوم پز شگاه علوم پز شرک دان از  ي( خروج2NOx, SO) يگاز يها ندهيپراکنش آال " -مجري –طرح مت

  در حال اجرا "   منتسب يو بهداشت يستيز طيمح يها نهياثرات و هز نيقم و تخم يبيترک کليس روگاهين



شکي قم       .2-4 شکي تهران و علوم پز شگاه علوم پز شرک دان شونده )    يرياندازه گ "-مجري -طرح مت سوب  س Dustfallذرات ر  ي( و برر

  1394اتمام طرح  "آن در شهر قم   نيفلزات سنگ يمحتو

و اماکن  يبررسي غلظت گاز رادون در منازل مسکون " -يمجر -قم يتهران و علوم پزشک يطرح مشترک دانشگاه علوم پزشک .3-4

  1393طرح اتمام  "شهر قم يعموم

بررسي تغييرات آالينده هاي خروجي از دودکش بخاري گاز سوز خانگي در طي  " -يمجر -ييدانشجو قاتيطرح مرکز تحق .4-4

 1393اتمام طرح   -"1392-1391در سال هاي سرد سال در شهر قم ماه

چند  يها وپينانوت ييکارا يبررس " -يمجر -الله مهرگان صنعت  يقم و شرکت نساج يطيمح يها ندهيطرح مشترک مرکز آال .5-4

 1394اتمام طرح   -"کيو سنتت ياز فاضالب صنعتدر حذف رنگ  يکربن هيال

اتمام طرح   -" مقايسه تاثير عصاره هاي پوست سبز و برگ گردو در گند زدايي از کاهو " -يمجر -ييدانشجو قاتيطرح مرکز تحق .6-4

1394 

موجود در  يقارچها زاني)دود اسپند و عنبرنسا( بر کاهش م يطب يبررسي اثر دودها " -يمجر -ييدانشجو قاتيطرح مرکز تحق .7-4

 1394اتمام طرح   -"اتاق يهوا

سندروم  وعي( قم و ارتباط آن با شييداخل مدارس )ابتدا يهوا يبار قارچ يبررس " -يمجر -قم  يطيمح يها ندهيطرح مرکز آال .8-4

 1395اتمام طرح  -"1393در سال  ماريساختمان ب

–انجام طرح توجيه فني اقتصادي و زيست محيطي کارخانه کمپوست شهر خرم آباد        -و تبديل مواد شهردراري خرّم آباد  بازيافتسازمان   .9-4

 1386تا  1385

شهرداري خرّم آباد  سازمان  .10-4 سفالت        -بازيافت و تبديل مواد  ست محيطي بازيافت آ صادي و زي ستان    –انجام طرح توجيه فني اقت بهار و تاب

1385 

پاييز   –انجام طرح توجيه فني اقتصادي و زيست محيطي مکانيزاسيون خدمات شهري       -افت و تبديل مواد شهرداري خرّم آباد سازمان بازي   .11-4

 1385–انجام طرح برآورد آناليز فيزيکي پسماند خانگي شهر خرم آباد   -سازمان بازيافت و تبديل مواد شهردراري خرّم آباد 1385و زمستان 

بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايران پيرامون مواد   "طرح تحقيقاتي  -ل مواد تهرانبازيافت و تبدي سازمان  .12-4
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 مدرس دروسي  – تا کنون 1395از مهرماه  -گروه مهندسي بهداشت محيط – قم يدانشگاه علوم پزشک -تمام وقت  يعلم اتيعضو ه

کاربرد »، «انرژي و محيط زيست»،«مهندسي بهداشت محيطکاربرد مدلسازي در »، «آزمايشگاه آلودگي هوا »،«آلودگي هوا »همچون 

آلودگي »، «بهداشت پرتوها و حفاظت»، « هيدرولوژي»، «روشهاي مهندسي مبارزه با ناقلين»، «موتورپمپ ها در تاسيسات آب و فاضالب

 «  فاضالب و زباله –بهداشت محيط »، «صوتي

  )مرکز تحقيقات آالينده هاي محيطي دانشگاه علوم پزشکي قم  ي هوا و صداي و رئيس گروه آلودگعضو هيات علمي پژوهشي )پاره وقت 

 1395تا  1390از مهرماه  -گروه مهندسي بهداشت محيط – قم يدانشگاه علوم پزشک - هيبورس يعلم اتيعضو ه   

  تا کنون  1395عضو کميته علمي همايش بحران درياچه نمک و پديده گرد و غبار در حوضه مرکزي ايران از زمستان 

   ضو هيات تحريريه شي  -مجله علميع   پاييزاز  - Journal of Environmental Health and Sustainable Development پژوه

 تا کنون 1395

   ضو هيات تحريريه شي  -مجله علميع ستان از  - Journal of Safety, Environment, and Health Research پژوه تا   1395 تاب

   1396بهار 

  داور دعوتي مجلهISI "Desalination and water treatment"   

  داور دعوتي مجلهISI " Journal of Environmental Health Science and Engineering"   

  داور دعوتي مجلهISI "Frontiers of environmental science & engineering in china" 

  پژوهشي -علميداور دعوتي مجله " Journal of Safety, Environment, and Health Research " 

 پژوهشي -مجله علمي داور Archives of Hygiene Sciences -  تا کنون  1391از مهر 

 تا کنون 1387پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از مرداد  -مجله علمي داور 



 تا کنون  1390از مهر  -علوم پزشکي قم هدانشگا پژوهشي -مجله علمي داور 

 تا کنون 1392از مهر  -سالمت و محيط )دانشگاه علوم پزشکي تهران( پژوهشي -مجله علمي داور 

 تا کنون 1394مورد( از  چهارس مهندسي بهداشت محيط )مشاور پايان نامه هاي دانشجويان فوق ليسان 

  تا کنون 1395داور پايان نامه هاي فوق ليسانس مهندسي بهداشت محيط )دو مورد( از 

  تا کنون 1395از  مورد( 5)داور پايان نامه هاي فوق ليسانس مهندسي عمران محيط زيست 

 1396ارديبهشت  –ران درياچه نمک و پديده گرد و غبار در حوضه مرکزي ايران برگزاري کارگاه اثرات بهداشتي آلودگي هوا  در همايش بح 

           ( شرکت گاز در زمان خدمت شمال و  شرکت نفت حفاري  ست براي کارکنان  شت و محيط زي شي مرتبط به بهدا  4برگزاري دوره هاي آموز

 دوره (

 به عنوان همکار در پروژه ارزيابي زيست  –مدلسازي انتشار آالينده هاي منتشره از نيروگاه گازي بويين زهرا  –شرکت قدس نيرو  -وزارت نيرو

 محيطي طرح 

 به عنوان همکار در پروژه ارزيابي  –مدلسييازي انتشييار آالينده هاي منتشييره از نيروگاه گازي سييهند تبريز  –شييرکت قدس نيرو  -وزارت نيرو

 زيست محيطي طرح 

 سازي انتشار آالينده هاي منتشره از نيروگاه گازي خرم آباد      –شرکت قدس نيرو   -نيرو وزارت به عنوان همکار در پروژه ارزيابي زيست   –مدل

 محيطي طرح 

  ترجمه کتاب"Air quality in urban environment" انتشارات ذره بين – 1394زمستان  چاپ 

  ترجمه کتاب"WHO handbook on indoor radon a public health perspective"درحال ويرايش و چاپ 

 84-86سال ‹ اکولوژي شهري› تدريس  –گروه معماري و شهرسازي  –دانشکده  علمي کاربردي  –لرستان  دانشگاه 

  85-86سال ‹ محيط زيست› تدريس  –گروه معدن  –دانشکده  علمي کاربردي  –دانشگاه لرستان 

  کارگاه نصب و  › و ‹ کاربرد موتورپمپها در تاسيسات آب و فاضالب   › تدريس واحدهاي –بهداشت محيط   گروه –علوم پزشکي لرستان    دانشگاه

 . 84-85سال  -‹ راه اندازي موتور پمپها

 1388سال  – داالستخداميعضو پنل مصاحبه پرسنل جد  -شمال  يحفار شرکت 

 1389تا  1386 -و بهداشت ستيز طيمرتبط با مح يداخل يو کارگاهها نارهايمدرس سم –شمال و شرکت گازقم   يحفار شرکت  

 82-84مدرس و طراح سوال ) هيدروليک ، موتور پمپ ها و آلودگي هوا (سال   –آموزشي قلم چي  موسسه 

 1382اروميه زمستان  _همکار طرح ارزيابي زيست محيطي آزاد راه تبريز –طرح نو انديشان  شرکت 

 1380تابستان    -تحقيقات منطقه اي  طرح –محقق اجتماعي  –شهر تهران  شوراي  

 1380 –طرح آماري بهينه سازي مصرف سوخت  –محقق آماري  –تصميم سازان راهبردي  شرکت 

  شغلی( - يادار ) یاجرای سوابق -6

          سامان محيط صنعت مستقر در مرکز رشد فناوري هاي    عنوان شرکت هاي  به  جم عضو هيات موسس و مدير عامل شرکت مهندسين مشاور 

 تا کنون 1393از  12892شماره ثبت  -سالمت دانشگاه علوم پزشکي قم جهت ثبت در شرکت هاي دانش بنيان 

  اداره - ست يز طيو مح يمسئول بهداشت صنعت    -571021 يبه شماره پرسنل   -گاز استان قم    شرکت HSE -   1391مهر تا  1389از آذر 

 ي()جذب ممتاز

  مسئول حفاظت محيط زيست اداره   -571021 يحفاري شمال )شرکت نفت( به شماره پرسنل     شرکت HSE -   1389تا آذر  1386از مرداد 

 ي()جذب ممتاز

 1386تا مرداد  1384از اسفند  –پسماند( تيريمد نهيکارشناس ارشد )در زم -بازيافت و تبديل مواد شهرداري خرّم آباد سازمان 

 1385آذر  -ناظر اجراي انتخابات شوراي شهر –خرم آباد  فرمانداري 

 1384تا دي  1383از مرداد  )آب و فاضالب( مهندس فرآيند و پروژه –مهندسي ژرف تارا ) اقماري شرکت مهندسي شفاب (  شرکت 

 هاي تشکل هاي  مختلف دانشجويي ) انجمن اسالمي ، بنياد قرآن و شوراي صنفي ( در هر سه مقطع تحصيلي مسووليت. 
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   رتبه ممتاز )رتبه يک( فارغ التحصيلي کارداني دانشگاه علوم پزشکي شيراز 

  ) نفر اول کنکور سراسري کارداني به کارشناسي )و معافيت از سربازي 

  رتبه ممتاز فارغ التحصيلي کارشناسي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 

 ناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه تهران رتبه ممتاز فارغ التحصيلي کارش 



  جذب در شرکت ملي نفت  از طريق جذب نخبگان 

  139250140002004311ابداع قاشق مخصوص کودکان و معلولين به شماره ثبت اظهارنامه 
 

 ها و دوره هاي گذرانده مهارت -7 

سی  و  TOEFL يشيرکت در دوره ها  -  Reading& Translating (good),Speaking & Writing (Upper Intermediate) : انگلي

 دانشگاه تربيت مدرس TOEFLو   وزارت علوم  MCHE داراي مدرک آزمونهاي -مکالمه 

 ,SewerCad  End Note , SPSS؛ نرم افزار(ICDL) دوره،   Internet &Searching ArcView GIS , Auto CAD :کامپيوتر 

ADMS, Surfer, SimPacts   ، در حوزه سالمت با نرم افزار  شبکه عصبي و منطق فازيکاربردMATLAB    ، 

  يندگيبا دفتر نما وزارت بهداشييتسييالمت  وسييتيپ يمل رخانهيمشييترک دب يسييالمت با همکار وسييتيپانگليسييي(  -)چهار روزه  يالملل نيکارگاه ب -

مقاالت   يدوره نحوه داور( در مطالعات جذب، مقاله نويسي علمي انگليسي، RSMکاربري متدولوژي سطح پاسخ )   -،  رانيبهداشت در ا  يسازمان جهان 

 حوزه سالمت انيو محصوالت دانش بن يدوره توسعه فناور -   سيدوره روش تدر -  يعلم

ست محيطي      - سي   مدرک  -    14000ايزو دوره  -دوره ارزيابي زي ستخدامي ادواري گرايش فني مهند   کار     طيدر مح دزياز ا يريشگ يپ -   آزمون ا

سنج پرتابل    -     A نوع يآنفلوآنزا - ستگاه گاز شي   يهادوره  - دوره  امدادگري     -دوره روش تحقيق       -   نحوه عملکرد د )هنرهاي رزمي و ورز

          فوتبال(

    يمکاتبات و نگارش سازمان  - شرفتهيپ يآتش نشان - قياطفا حر -چهارگانه     يمنيا  -:       گذرانده شده توسط آموزش صنعت نفت  يها دوره

 -  HUTE (Helicopter Underwater Escape Training) - سترس     تيريمد شنا  --ا صول مقابله با آن  يو راهها S2H با گاز ييآ نامه   ا

 طياصول حفاظت مح  -          نترنتياطالعات و ا يفناور هيپا ميمفاه -پرورش کارمندان    -   تيريآمار و کاربرد آن در مد - يس يو گزارش نو ينگار

امداد و فوريت  –ي س يانگل نزبا يدوره ها   -      يگانياسناد و فن با  تيريمد  -       يوآتش نشان  يمنيا - ICDL      يبهداشت صنعت   -      ست يز

 هاي پزشکي


