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 سوابق تحصیلی
الف) تحصیالت عالی
رشته
تحصیلی

مدرک تحصیلی

دانشگاه
محل تحصیل

شهر

کشور

محل

محل

تحصیل

تحصیل

تاریخ فراغت
از تحصیل

معدل

بهداشت
محیط

کارشناسی

علوم پزشکی
تهران

تهران

ایران

5971

57/41

بهداشت
محیط

کارشناسی
ارشد

علوم پزشکی
تهران

تهران

ایران

5977

57/41

بهداشت
محیط

دکترای
تخصصی

علوم پزشکی
تهران

تهران

ایران

5931

57/11

ب) پایان نامه
نام استاد

مقطع

راهنما

نمره

عنوان پایان نامه

برسی قابلیت استفاده مجدد از فاضالب صنایع نساجی،
چرمسازی ،چوب و کاغذ تهران بزرگ

کارشناسی ارشد

دکتر
امیرحسین
محوی

53

بررسی کارایی اکسیداسیون فتوکاتالیستی تتراسایکلین
توسط نانو فیبر  TiO2احاطه شده با نانوذره ZnO

دکتری تخصصی

دکتر سیمین
ناصری
دکتر علیرضا
مصداقی نیا

53/7

تحصیلی

 موقعیت های شغلی
الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی
نوع

موسسه محل تدریس

نوع فعالیت

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

تئوری

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

تئوری

تصفیه آب

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

تئوری و
عملی

شیمی آب

 5973تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

تئوری و
عملی

کاربرد موتور تلمبه در
تاسیسات آب و فاضالب

 5973تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

عملی

بهره برداری و نگهداری
از تاسیسات آب

 5973تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

تئوری

شیمی محیط

 5973تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

تئوری

طراحی شبکه جمع
آوری فاضالب

 5977تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

تئوری

فرایند های فیزیکی
وشیمیایی آب و فاضالب

 5977تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

تئوری

طرح تاسیسات انتقال و
توزیع آّب

 5977تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عضو هیات علمی

درس

تئوری

2

عنوان درس

سال تدریس

اصول هیدرولیک و
مکانیک سیاالت

 5973تاکنون
 5973تاکنون

مدل سازی

ب) سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی (مرتبط با آموزش و تحقیقات)
سمت

نوع وظایف

تاریخ

مکان فعالیت

محوله
دانشگاه

مدیرپژوهشی و دبیر شورای پژوهشی
دبیر پنجمین و ششمین
سمینار دانشجویی دانش و تندرستی

علوم پزشکی شاهرود

شهریور  5974الی
دیماه 5971

دانشگاه

در سالهای و  74و 71

علوم پزشکی شاهرود

عضو کمیته پژوهشی مرکز EDC
دانشگاه

علوم پزشکی شاهرود

اردیبهشت  5977تا
شهریور5977

مدیر دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دانشگاه

از شهریور  5931تاکنون

سرپرست دانشکده بهداشت

علوم پزشکی شاهرود
دانشگاه

عضویت در کمیته های مختلف (اخالق حرفه اي،

علوم پزشکی شاهرود

کمیته انتشارات دانشگاه ،آموزش پاسخگو و .....

 پروژه های تحقیقاتی مصوب
در طرح

طرح

ردیف

نوع فعالیت

وضعیت فعلی

عنوان طرح

5

مجری
طراحی دفن بهداشتی زباله شهری شاهرود و ارزیابی زیست محیطی محل دفن مشترک

پایان یافته

1

مجری
مشترک

پایان یافته

بررسی میزان فلوراید آب شرب و تعیین شاخص DMF
بررسی میزان و علل آلودگی آب شرب در شهرستان شاهرود

مجری
مشترک

4

بررسی الودگی قارچی میکروب و کیفیت فیزیکوشیمیایی استخرهای عمومی
شاهرود

مجری طرح
مشترک

پایان یافته

1

تعیین اندکس اولکنو برای محلهای دفن مواد زائد در بخشهای شهرستان
شاهرود

مجری طرح

پایان یافته

7

بررسی امکان تصویه پذیری فاظالب کارخانه شیر دامیاران شاهرود

مجری طرح

پایان یافته

7

بهینه سازی عملکرد تصفیه خانه فاضالب بیمارستان امام حسین(ع) به منظور
استفاده مجدد از پساب آن برای آبیاری فضای سبز بیمارستان

همکار طرح

پایان یافته

7

تهیه نرم افزار طراحی برکه تثبیت

همکار طرح

پایان یافته

9

3

پایان یافته

3

بررسی کیفیت آب تصفیه شده مورد استفاده در مرکز همودیالیز بیمارستان
امام حسین (ع) و قابلیت و روشهای استفاده مجدد از پساب آن مرکز

مجری طرح

پایان یافته

55

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهر شاهرود در سال 5971

همکار طرح

پایان یافته

51

مقایسه حذف رنگ آزو با استفاده از فرآیند اکسیداسیون فتوکاتالیستی نانوفیبر
TiO2و نانوذرهTiO2

مجری طرح

پایان یافته

59

 شرکت در دوره های مختلف (آموزشی ،پژوهشی و اجرایی)
محل برگزاری

نام دوره

تاریخ برگزاری

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5971

کارگاه روش طرح درس

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5971

کارگاه روش تحقیق پیشرفته

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5971

کارگاه مقاله نویسی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5971

کارگاه نرم افزار Autocad

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5979

کارگاه کیفیت مدیریت TQM

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5979

کارگاه پیشرفته آموزش SPSS

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5979

کارگاه روش نوین تدریس

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5974

کارگاه مقاله نویسی(مقدماتی)

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

5974

کارگاه مقاله نویسی (متوسط)

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

5974

کارگاه مدیریت پژوهش

دانشکده علوم پزشکی بجنورد

5971

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
نام مجمع

محل فعالیت مجمع

نوع همکاری

مدت عضویت

ISWA

عضو

دانمارک

یکسال

انجمن علمی بهداشت
محیط ایران

عضو

تهران

از سال 5931

عضویت در کمیته ها و شوراها
نام کمیته یا شورا

شورای پژوهشی

نوع همکاری

عضو و دبیر شورا

مکان یا سازمان مربوطه

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
4

مدت عضویت

از شهریور 5974

تا دی ماه 5971
شورای HSR

عضو و دبیر شورا

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

از شهریور 5974
تا دی ماه 5971

شورای فرهنگی
دانشگاه

عضو

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5977-5977

پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده
عنوان پایان نامه

دوره تحصیلی

محل انجام پایان نامه

سمت در پایان

تاریخ

نامه

دفاع

بررسی پارامترهای آلودگی فاضالب کارخانه
قند شاهرود و تعیین میزان آلودگی

کارشناسی ارشد

دانشگگگگگاه آزاد اسگگگگالمی استاد مشاور
واحد علوم و تحقیقات

دیماه
5979

مدل سازی اثرات خشکسالی بر تغییرکیفیت
شیمیایی آب چاه های روستایی منطقه
کشف رود دشت مشهد طی سال های
 5977تا 5973

کارشناسی ارشد

دانشگگگگاه علگگگوم پزشگگگکی استاد مشاور
مشهد

زمستان
5935

مدل سازی آلودگی ناشی از وسائط نقلیه
موتوری در شهر مشهد

کارشناسی ارشد

دانشگگگگاه علگگگوم پزشگگگکی استاد مشاور
مشهد

زمستان
5935

مدل سازی پراکندگی آالینده های هوای
تهران بوسیله تلفیقی از ابزارهای سیستم
استنتاج فازی و اطالعات جغرافیایی( (GIS
در سال 5977تا 5931

دکتری تخصصی

دانشگگگگاه علگگگوم پزشگگگکی استاد مشاور
شهید بهشتی

تابستان
5931

فعالیت های ویراستاری و همکاری با هیات تحریریه مجالت علمی
نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همکاری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

گرگان

داوری مقاله

دانش تندرستی

شاهرود

داوری مقاله

سالمت و محیط

تهران

داوری مقاله

افق دانش

گناباد

داوری مقاله

Desalination and water treatment

داوری مقاله

 Journal of Environmental Healthتهران

داوری مقاله

Science and Engineering
Health
& Environ journal
تهران

داوری مقاله

 journal of research & healthگناباد

داوری مقاله
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ب) مقاالت منتشر شده فارسی
 " بررسي كمي و كيفي فاضالب.، ناصری سیمین,مصداقی نیا علیرضا,جاويد اله بخش, محوی امیرحسین-5
،)11( 5979 ، علوم و تکنولوی محیط زیست،." چوب و كاغذ و چرم سازي تهران بزرگ،صنايع نساجي
11-47
 حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد، " بررسي جمع آوري.، رودباری علی اکبر، جاويد اله بخش-1
5971  بهار،" دانش و تندرستی0831 شهرستان شاهرود و انتخاب محل دفن مناسب سال
 " محدويت هاي توسعه بخش آب در كشورهاي در حال توسعه.، جاويد اله بخش،  رودباری علی اکبر-9
)14( ،5971 ،و راهكارهاي آن" آب و محیط زیست
 "مقايسه كارايي نانولوله هاي كربني تك ديواره و، جاويد اله بخش، درخشانی الهام، نقی زاده علی-4
.)44-97( ،5939 بهار، سالمت و بهداشت، "چند ديواره در حذف آرسنيك از محلولهاي آبي
 "مدل سازي آلودگي هواي (مونوكسيد كربن و،  اله بخش جاويد, سمیه الهیاری, , علی اصغر نجف پور-1
 مجله دانشگاه علوم،"38 اكسيدهاي ازت) ناشي از خودروهاي سواري در شهر مشهد در سال
)1( 7 پزشکی خراسان شمالی
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 -6جاويد اله بخش ،رودباری علی اکبر ،قمی نیلوفر" ،بررسي وضعيت كيفي آبهاي زيرزميني با
استفاده از شاخص  GWQIو پهنهبندي آن با سامانه اطالعات جغرافيايي ( ،")GISمجله دانش و
تندرستی)4( 51 ،5934 ،
 -7جاويد اله بخش ،رودباری علی اکبر ،ناظمي سعيد " ،مدلسازي تشكيل تريهالومتانها در اثر
كلرزني به آب رودخانه" ،مجله آب و فاضالب ،)9(17 ،5934 ،صفحه 71-71
-8اله بخش جاويد ،فاطمه مقدس  ،فاطمه یوسفی  ،فاطمه داوردوست ،فرزانه قدرتی " ،مقايسه كارايي
فرآيند اكسيداسيون فتوكاتاليستي راكتيو بلو  19با نانوذره  TiO2و نانو فيبر ، TiO2مجله سالمت و
بهداشت ،)9(7 ،5934 ،صفحه 111-141
 -9پیروی ر ،علیدادی ح ،جاويد اله بخش ،نجف پور ع ،اسماعیلی ح ،جوالئی ف ".مدل سازي اثر خشكسالي
بر سختي كل و همه جامدات محلول آب زيرزميني دشت مشهد"  .فصلنامه پژوهش در بهداشت
محیط .تابستان 34-71 ،)1(5 ،5934
 -01جاويد اله بخش ،قمی نیلوفر ،رودباری علی اکبر " ،بررسي ميزان سميت منابع آب زيرزميني با
استفاده از شاخص( IRWQIGTمطالعه موردي استان سمنان("  .مجله آب و فاضالب،)4(17 ،5931 ،

ج) مقاالت ارائه شده در همایش و غیره
نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همایش،
سمینار یا
کنفرانس

محل برگزاری

نحوه ارائه
مقاله(پوستر یا
سخنرانی)

Roodbari, Ali
Akbar- Javid,
Allah Bakhsh

Disinfection of wastewaters with
ozone and reuse in green space
irrigation, behshahr city, ..

ICEM 2005

INDIA,
HEIDARABAD
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