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 های آموزشی فعالیت
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 طرحهای تحقیقاتی

 کارخانجات آزبست سیمان بررسی کمیت و کیفیت تصفیه فاضالب صنعتی  -1

مجری اصلی طرح مقایسه استفاده از فاضالب و کود شیمیائی جهت کشت سبزیجات در ارتباط با   -2
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 همکاراصلی طرح اثر دستگاهها ی تصفیه آب خانگی بر کیفیت فیزیکی و شیمیائی آب  -13
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 سایر فعالیتها 

 بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی اراک  مهندسی مسئول پیگیری راه اندازی و تاسیس رشته -1

 بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی اراک  مهندسیآزمایشگاه رشته مسئول راه اندازی و تجهیز اولیه  -2

  1391بهداشت محیط از بدو تاسیس تا سال مهندسی مدیر گروه رشته  -3

 اراکموسس و دبیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی  -4

 طرح  20عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان مرکزی  و داوری بیش از  -5

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک  -6

 دانشگاه علوم پزشکی اراک  عضو شورای تعین استراتژی آموزشی  -7

 ی بهداشت محیط در استان مرکز مهندسی دبیر علمی همایش -8

 دبیر علمی اولین همایش  سالمت و صنعت در استان مرکزی -9

  عضو شورای تعین چک لیست ارزیابی اساتید علوم پایه دانشکده پزشکی-10

 عضو کمیته بهداشت حرفه ای استان مرکزی  -11

   عضو کمیته راهبردی  پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی اراک  -12

 علوم پزشکی اراک    طرح خامع پایش زیست محیطی دانشگاهعضو کمیته  -13

 دانشگاه علوم پزشکی اراک ی آلودگی هوا و سالمت تحقیقات مسول هماهنگی علمی طرح -14


