
 

 7 از 1 صفحه

 

 

 

 هــــبرنام

 بیست و یکمین همایش ملی  بین المللی و شسومین همای

 بهداشت محیط

 
 1397اسفند ماه  9 تا 7

 زنجان -ایران 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 (همایش های بین المللی روزبه سالن)

  



 

 7 از 2 صفحه

 )صبح( 1397اسفند  7سه شنبه روز اول: 

 دقیقه 60 پذیرش میهمانان ثبت نام شده 07:30 - 08:30

 

 (08:30 - 10:00مراسم افتتاحیه )

 مدت عنوان برنامه ساعت برگزاری

 دقیقه 10 تالوت کالم وحی و سرود جمهوری اسالمی ایران 08:30 - 08:40

 دقیقه 10 استان زنجانسخنرانی نماینده محترم ولی فقیه در  08:40 – 08:50

 دقیقه 10 خیر مقدم جناب آقای دکتر پرویز قزلباش ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زنجان و رئیس همایش 08:50 - 09:00

 دقیقه 10 علیرضا مصداقی نیا رئیس محترم انجمن علمی بهداشت محیط ایران دکترسخنرانی جناب آقای  09:00 - 09:10

 دقیقه 10 علمی همایشمحترم دبیر جناب آقای دکتر محمدرضا مهراسبی گزارش  09:10 - 09:20

 دقیقه 20 در ایرانWHO سخنرانی جناب آقای دکتر هاملمن نماینده محترم  09:20 - 09:40

 دقیقه 20 سخنرانی ) سخنران مدعو( 09:40 - 10:00

 دقیقه 30 میهمانان استراحت و پذیرایی 10:00 - 10:30

 

 (10:30– 12:00) فاضالبآب و  تیرمدیجلسه اول: 

 دکتر مهدی فرزادکیا -دکتر علیرضا رحمانی - دکتر حسین موحدیان –یوسفی اهلل ذبیح دکتر - دکتر علیرضا مصداقی نیاهیئت رئیسه: 

 دکتر علی اسدی

 مدت عنوان سخنرانی سخنران

Prof. André 
Niemann 

Upcoming Strategies, Technologies and developments in 

wastewater treatment 
 دقیقه 20

 یفاضل ایثر دهیس
 ییایمیالکتروش ندیدر فرآ یاکلیو اشرش تراتیبرحذف ن یتیکننده الکترول تیاثر حما

 یواجد الکترود کربن پارچه ا
 دقیقه 10

 دقیقه 10 یبا استفاده از مدل پاسخ سطح نهیجاذب کم هز یجذب رنگ بر رو طیشرا یساز نهیبه نیریش نیافش

 دقیقه ZnO/2O2UV/H 10 ندیتوسط فرا ییما یکلروفنل از محلول ها- 4 یستیفتوکاتال هیتجز  لویعلم قل هیمهد

 خوش خاضع ایدن
تحت  کیهتروژن یستیکاتال ونیداسیتوسط اکس یمیموثر فاضالب شور پتروش هیتصف

 2O2MNPS@C/H ستمیس
 دقیقه 10

 خاص یسلماننادر 
و مواد  ییایباکتر یبا استفاده از سوش ها ییغذا عیفاضالب صنا هیتصف یساز نهیبه

 منعقدکننده
 دقیقه 10

 دقیقه 90 نماز و ناهار 12:00 - 13:30

 

 دقیقه 120 ارائه پوسترهای روز اول در محل سالن پوسترها 12:00 - 14:00



 

 7 از 3 صفحه

 

 ) عصر ( 1397اسفند  7روز اول: سه شنبه 

 

 (13:30 – 15:00مدیریت آب و فاضالب ):  دومجلسه 

 کوشیار مهندس -مسافری محمد دکتر - دکتر میترا غالمی - دکتر بیژن بینا - دکتر محمود شریعت -هیئت رئیسه: دکتر سیمین ناصری

 دکتر محسن اربابی -یاعظم واقف

 مدت عنوان سخنرانی سخنران
Prof.Jack 

Schijven 
Quantitative Microbial Risk Assessment of drinking water in the 

Netherlands 
 دقیقه 20

 عالء رضایعل
ترفتاالت بر  لنیات یشده در ظروف پل یبطر یدنیآشام یمختلف آب ها یبرندها یبررس

 فتاالت یاسترها یآزاد ساز زانیم
 دقیقه 10

سید کمال دکتر 
 غدیری

 ندهیجهت حذف آال ینانو گرافن سبز حاصل از زائدات کشاورز هیبر پا یونیتبادل  نیسنتز زر
 آب طیاز مح تراتین

 دقیقه 10

 دقیقه 10 یدنیدر آب آشام دهایاس کیهالو است لیو عوامل موثر بر تشک زانیم مژگان کشتکار

 احمد اله آبادیدکتر 
آن در حذف علف  ییکارآ یو بررس ومسیکربن فعال حاصل از ب اتیخصوص ییو شناسا هیته

 آلوده یاز آب ها نیکش آتراز
 دقیقه 10

 پور ینجف آبادامید 
 یشرب و معادن صنعت ازیآب مورد ن نیفارس جهت تام جیاستفاده از آب خل لیدال یبررس

 رانیجنوب شرق ا
 دقیقه 10

 دقیقه 30 استراحت و پذیرایی 15:00-15:30

 

 

 دقیقه 90 جشنواره بهداشت محیط 15:30 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 از 4 صفحه

 )صبح( 1397اسفند  8روزدوم: چهارشنبه 

 

 (08:30 – 10:00): آلودگی هوا و تغییر اقلیم )سالن الف(سوم جلسه 

دکتر – دکتر محمد حسینی - یدکتر عباس شاهسون -دکتر محمد ملکوتیان -احمد جنیدی جعفریدکتر - یدکتر کاظم ندافهیئت رئیسه: 

 ایدکتر زهره فرهمندک -یمحمد کتر حامدد -یعقوب حاجی زاده 
 مدت عنوان سخنرانی سخنران

Prof. 
Mohammad 

Pauzi Zakaria 

Rapid Industrialization and Carbon Footprints in Southeast Asia: 

Problems and Solutions 20 دقیقه 

دکتر یعقوب حاجی 
 زاده

Effect of rhmnolipid biosurfactant on Biofiltration of n-hexane from 

the contaminated air stream 10 دقیقه 

 ,Health Effects of airborne particulate matter (PM2.5) in Urmia City محمدی امیردکتر 

NW Iran 
 دقیقه 10

 Assessing the effect of climate change on T. aman (BR-11) rice زاده میالد موسی

cultivation: Application of PRECIS and DSSAT model 
 دقیقه 10

غالمرضا دکتر 

 گودرزی

 خالل در ریه های سلول روی بر ازمایشگاهی سمیت اثرات و PM10 ذرات آلی خصوصیات

 ایران اهواز در خاورمیانه غباری گردو های طوفان
 دقیقه 10

 دقیقه 10 بوشهر بندر آزاد هوای در PM2.5 ترکیب در فلزات میزان بررسی فاطمه فرجی قاسمی

 (08:30 – 10:00)یی : بهداشت مواد غذا سوم )سالن ب(جلسه 

دکتر  –محمد هاشمی  دکتر -کمالی کورش دکتر  -دکتر مهران محسنی  -عمادی  سعید دکتر -هیئت رئیسه: دکتر غالمرضا جاهد 

 دکتر مجید امین زارع -مجتبی رئیسی 
 مدت عنوان سخنرانی سخنران

Dr.Mozhgan 
Savabieasfahani 

Living near an active US. Military base in Iraq is associated with 

significantly higher hair thorium and increased likelihood of 

congenital anomalies infants 

 دقیقه 20

 نژاد یحیاصغر مس
 یساده و دارا کیوتیبا ماست پروب یماست سنت یو حس ییایمیکوشیزیف اتیخصوص سهیمقا

 ریجاش
 دقیقه 10

 دقیقه 10 شهرمشهد یپز فست فودها پخت و یروغن خوراک تیفیمطالعه ک یمهناز خرقان

 مهرداد زنگنه
با  ریمنتخب شهرستان مال ییمواد غذا عیو توز هیمراکز ته لیسطوح و وسا یکروبیبار م یابیارز

 عیسر یبهداشت شیاستفاده از آزما
 دقیقه 10

 آنگینه پارسادانیانس
 نیاول یکنه برا قیمنتقله از طر تیآنسفال روسیو یبریس پیتحت ت یروسیو RNA صیتشخ

 رانیدر شمال غرب ا رخامیش یبار در نمونه ها
 دقیقه 10

 فاطمه مروت
دستها در مراکز طبخ  حیصح یدست کارکنان قبل و بعد از شستشو یکروبیبارم زانیم سهیمقا

 شهرستان مرودشت
 دقیقه 10

 دقیقه 30 استراحت و پذیرایی 10:00 – 10:30

 

 دقیقه 120 )بخش اول( ارائه پوسترهای روز دوم در محل سالن پوسترها 09:00 – 11:00

 



 

 7 از 5 صفحه

 

 (صبح)  1397اسفند  8روزدوم: چهارشنبه 

 

 (10:30 – 12:00): مدیریت آب و فاضالب جلسه چهارم

 محمدعلی دکتر -دکتر علی الماسی  -دکتر ارسالن جمشیدی -دکتر احمدرضا یزدانبخش -هیئت رئیسه: دکتر امیر حسین محوی

 دکتر غالمرضا موسوی –دکتر محمود علیمحمدی  -ززولی

 مدت عنوان سخنرانی سخنران

Dr.Brijesh kumar Engineered Bioremediation of polluted sites 20 دقیقه 

 یگیب یفاطمه عل
با استفاده از اکسید فرولیکاید بر کربن  A تخریب سونو فتوکاتالیتیک بیسفنول

 متخلخل همراه با پراکسیمنوسفوالت
 دقیقه 10

 ریحانه حسن زاده
با استفاده  (MBBR) بستر متحرک  وراکتوریآب همراه چاه نفت در ب هیتصف یبررس

 پوست گردو یدوست بر رو یشور یهاسمیکروارگانیم تیاز تثب
 دقیقه 10

 خاص ینادر سلمان
آن  سهیو مقا یشور شهر یفاضالبها هیدر تصف یدیبریرشد ه متسیعملکرد س یبررس

 لجن فعال متداول ستمیبا س
 دقیقه 10

 Biodecolorization of textile reactive azo dyes using newly سلیمان فروزنده

bacteria strains isolated from dairy effluents 
 دقیقه 10

 خیمشاعلی دکتر 
 یصالح

Removal of tetracycline in the Fenton-like process by pyrite 

nanoparticles derived mine debris: characterization, mechanism 

and catalytic activity 

 دقیقه 10

 دقیقه 30 نماز و ناهار 12:00 - 13:30

 

 دقیقه 120 )بخش دوم( ارائه پوسترهای روز دوم در محل سالن پوسترها 12:00 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 از 6 صفحه

 ) عصر( 1397اسفند  8روزدوم: چهارشنبه 

 (13:30 – 15:00ها )سازی و انتشار آالیندهجلسه پنجم: مدل

رامین نبی  دکتر -رضایی روشنک دکتر -پوش احرام محمدحسن دکتر -.. کاظمی دکتر حبیب ا -دکتر محمدرضا مهراسبیهیئت رئیسه: 

 دکتر مهرداد فرخی – زاده

 مدت عنوان سخنرانی سخنران

Prof. Majid 

Hassanizadeh 
Removal of viruses from drinking water by passage through soil; 

effect of geochemical conditions 
 دقیقه 20

محمد جواد دکتر 

 یمحمد

PM10 and its effect on mortality and morbidity among people of 

Bishkek and Ilam 
 دقیقه 10

 افسانه کریمی
 ندهیمنتسب به مواجهه بلندمدت با آال یبهداشت یامدهایاز پ یناش ریمرگ وم زانیبرآورد م

PM2.5 در شهر اهواز با استفاده از مدل AirQ+ 1393-1395 یسال ها یط 
 دقیقه 10

 دقیقه 10 رانیفارس، ا جیفلزات در زئوپالنکتون ها در شمال خل زانیو م ینوع، فراوان یمانیسل دیفرش

 ورپجمال مهرعلی 

 هیپرسولفات در تصف میفوتوالکتروپراکسون در حضور پتاس یدیبریه ندیفرا یساز نهیبه

و  یبهره بردار نهیهز نییتع :Design Expert 10.0.01محل دفن با نرم افزار  رابهیش

 لجن راتییتغ

 دقیقه 10

 سوال یفتح نیپرو
در جلبک  (ROS) ژنیفعال اکس یکالهایراد راتییرشد و تغ زانیبر م ومیاثر پاالد یبررس

 (Chlorella Vulgaris)سیکلرال ولگار
 دقیقه 10

 دقیقه 30 استراحت و پذیرایی 15:00 - 15:30

 

 (15:30 – 17:00جلسه ششم: مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی )

دکتر  - اسالمی اکبر دکتر -دکتر مهدی مختاری  -جعفرزاده اله نعمت دکتر - دکتر کامیار یغمائیان -دکتر قاسمعلی عمرانی هیئت رئیسه:

 مهران محمدیان فضلیدکتر  -علی اصغر نجف پور 

  عنوان سخنرانی سخنران

Dr.Amir Raoof 
Application of microscopic models to determine the hydraulic 

properties of soils and rocks needed to predict the movement of 

pollutants for better waste management 

 دقیقه 20

 رحمان قمی اویلی
همراه با لجن  یحذف سرب و روی از لجن های رنگ صنعت خودروساز یمکان سنج

 دایفوئت اینیزیکمپوست توسط کرم آ یورم ندیبا استفاده از فرا یکیولوژیب
 دقیقه 10

 دقیقه 10 زیشهر تبر یها مارستانیپسماند در ب تیریمد تیوضع یبررس مهدی غایب زاده

 سهیال غالمی
 ییدر مناطق روستا یبهداشت یزباله ها تیریدر مد ارهیچند مع یریگ میتصم کردیاربرد روک

 رانیدر ا ی: مطالعات کمنیقزو
 دقیقه 10

 نجمه مسیحی
 دیدروکسیرستوران با استفاده از ه یسرخ کردن یروغن ها یاز پسماندها زلیودیب دیولت

 ستیبه عنوان کاتال میپتاس
 دقیقه 10

 زاده یطوس دهیسپ
شیرابه ی پسماند  CODوانعقاد درحذف رنگ و کیاولتراسون یندهایفرا ییکارا یبررس

 شهری
 دقیقه 10

 



 

 7 از 7 صفحه

 )صبح( 1397اسفند  9روز سوم: پنج شنبه 

 

 (08:30 – 10:30) : کلیات بهداشت محیطجلسه هفتم

دکتر  -دکتر انوشیروان محسنی بندپی - دکتر اشرف السادات مصباح -عامری احمد دکتر – یونسیانمسعود دکتر هیئت رئیسه: 

 دکتر غالمرضا مصطفایی – روحانی مریم دکتر -دوبرادران  سینا دکتر -محمدنوری سپهر

  عنوان سخنرانی سخنران
Prof. Jörg 

Spitz 
Without Environment there is no life 20 دقیقه 

 محبوبه قوچانی
 یمصرف ییمختلف مواد غذا یآن در گروه ها یخطر بهداشت یابیو ارز ومیمقدار کادم یبررس

 از افراد بالغ شهر تهران یتیجمع
 دقیقه 10

 فاتح حسین زاده
 یشده فاضالب ها هیتصف یشده با پساب ها یاریاب جاتیدر سبز نیفلزات سنگ یریاندازه گ

 یتیو کوره گراف یجذب اتم یبا روش اسپکتوفتومتر یشهر
 دقیقه 10

 یکمان نیحسدکتر 
 یهاو مس در گردوغبار سطحی خیابان وهیج نیفلزات سنگ ییرسرطانزایارزیابی ریسک غ

 شهر زاهدان
 دقیقه 10

 حسین علیدادیدکتر
شهر مشهد در  یانتفاع ریو غ یدولت ییمدارس ابتدا یمنیو ا طیبهداشت مح تیوضع یبررس
 1396سال 

 دقیقه 10

 روستا آزاد سایپر
آن با  سهیو مقا زیالید یبه دستگاه ها یآب ورود یکروبیو م ییایمیش تیفیک یررسب

 1396البرز در سال  یعلوم پزشک یها مارستانیدر ب AAMI استاندارد
 دقیقه 10

 دقیقه 30 استراحت و پذیرایی 10:00 - 10:30

 دقیقه 30 نماز و ناهار 12:00 - 13:30

 

 دقیقه 90 مراسم اختتامیه 10:30 - 12:00

 

 دقیقه 120 در محل سالن پوسترها سومارائه پوسترهای روز  11:00 - 13:00

 


