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  لیسانس   بهداشت محیط   پزشکی مشهد دانشگاه علوم    18/19    1386-1383
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  ، طرح ایده هاي نو براي ارایه دروس)تهیه طرح درس(مربوط به سوابق تدریس  -1جدول شماره 

  نوع درس  تعداد واحد درس  نام درس  ترم تحصیلی  ردیف
  (نظري بالینی ، آزمایشگاهی)

  مخاطبین مالحظات    محل تدریس
  ) عتبر هر یک از واحدهاهی م(گوا

  
  کارشناسی بهداشت محیط  علوم پزشکی یزد نظري  2  آلودگی هوا   88-86  1
  کارشناسی بهداشت محیط  علوم پزشکی یزد نظري  2  اصول تصفیه آب  88-86  2
  کارشناسی بهداشت محیط  علوم پزشکی یزد نظري  2  زبان تخصصی 88-86  3
  کارشناسی بهداشت محیط  پزشکی یزدعلوم   نظري  2  مواد زائد جامد  88-86  4
  کاردانی بهداشت محیط  علوم پزشکی اراك نظري  2  اصول هیدرولیک  91-89  5
  کاردانی بهداشت محیط  علوم پزشکی اراك  نظري و عملی  2  بهره برداري و نگهداري تاسیسات آب و فاضالب  91-89  6
  کاردانی بهداشت محیط  م پزشکی اراكعلو نظري و عملی  2  شیمی و میکروبیولوژي آب و فاضالب 91-89  7
  کاردانی بهداشت محیط  علوم پزشکی اراك نظري و عملی  2  کاربرد سموم و مبارزه با ناقلین 91-89  8
  کارشناسی بهداشت عمومی  علوم پزشکی اراك نظري  2  اکولوژي انسانی 93-89  9

  یطکارشناسی بهداشت مح  علوم پزشکی اراك نظري  1  اکولوژي محیط 96-89  10
  کارشناسی پرستاري  علوم پزشکی اراك نظري  1  3پرستاري بهداشت جامعه   96-89  11
  کاردانی بهداشت محیط  علوم پزشکی اراك نظري و عملی  2  اصول تصفیه و بهسازي منابع آب 91-89  12
  کارشناسی بهداشت عمومی  علوم پزشکی اراك نظري  1  اقدامات بهداشتی در شرایط اظطراري   96-89  13
  کارشناسی بهداشت عمومی  علوم پزشکی اراك نظري  1  3بهداشت محیط   96-89  14
  کاردانی بهداشت محیط  علوم پزشکی اراك نظري  2  بهداشت مسکن و اماکن عمومی 91-89  15
  کاردانی بهداشت محیط  علوم پزشکی اراك نظري و عملی  5  کارآموزي در عرصه 96-89  16
  کارشناسی بهداشت محیط  علوم پزشکی اراك نظري  2  ا ناقلینروش هاي مهندسی مبارزه ب 91-90  17
  کارشناسی بهداشت محیط  علوم پزشکی اراك نظري و عملی  2  شبکه جمع آوري فاضالب 96  18
  کارشناسی بهداشت محیط  علوم پزشکی اراك نظري و عملی  2  میکروبیولوژي آب و فاضالب  96  19
  کارشناسی بهداشت محیط  م پزشکی اراكعلو نظري و عملی  2  مکانیک سیاالت  91-89  20
  بهداشت محیط  ارشد  کارشناسی  علوم پزشکی اراك نظري و عملی  2  اپیدمیولوژي محیط   97  
  بهداشت محیط  ارشد  کارشناسی  علوم پزشکی اراك نظري و عملی  2  برنامه ایمنی آب   97  
              

  داراي طرح درس می باشدهمه واحد ها  واحد عملی  50واحد تئوري و  150تدریس بیش از 
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، MPH، گواهی دوره    EDOو    EDCضافه بر مدرك و شرکت در کارگاههاي تخصصی (گواهی عضویت در مراکر  گواهی علمی ا  –  2جدول شماره  
  ساله خارج از کشور) 1ماهه تا  6، گواهی دوره هاي MSارایه مدرك 

 6بــه مــدت  12/6/91از سري کارگاه هاي دانش افزایی و توانمندسازي اعضاي هیات علمی در تاریخ  "وهشیضوابط و مقررات اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي علوم پزشکی و روش ارزیابی فعالیت هاي آموزشی و پژ"شرکت در کارگاه  
 ساعت توسط معاونت آموزش، تحقیقات و فناوري ، دانشگاه علوم پزشکی اراك

 اونت آموزش، تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی اراكساعت توسط مع 10به مدت  25/3/1391لغایت  24/3/91از تاریخ  "اخالق در پژوهش هاي پزشکی"شرکت در کارگاه 
ســاعت توســط دانشــگاه علــوم  32ساعت و جمعــاً  16هر یک  10به مدت  25/5/1391لغایت  16/5/91از تاریخ  "تاریخ علم و تمدن اسالمی  -2اصول تعلیم و تربیت اسالمی    -1"شرکت در کارگاه هاي دانش افزایی با موضوعات  

 پزشکی اراك
 ساعت توسط دانشگاه علوم پزشکی اراك 2به مدت  13/4/92شرکت در کارگاه دانش افزایی اساتید با موضوع قرآن در قرآن در تاریخ 

 ساعت توسط دانشگاه علوم پزشکی اراك 2به مدت  13/4/92لغایت   8/4/92شرکت در کارگاه دانش افزایی اساتید با موضوع رابطه معرفت با ایمان در تاریخ 
 ساعت توسط دانشگاه علوم پزشکی اراك 16به مدت  10/4/92لغایت   8/4/92کت در کارگاه دانش افزایی اساتید با موضوع معرفت شناسی اسالمی در تاریخ شر

 کی اراكساعت توسط دانشگاه علوم پزش 2به مدت  13/4/92شرکت در کارگاه دانش افزایی اساتید با موضوع اصول تعلیم و تربیت اسالمی در تاریخ 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراك 28/10/90تاریخ  ")MSQ )Multiple Choice questionطراحی سواالت چند گزینه اي "شرکت در کارگاه 
 اراك مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 9/9/91تاریخ  ")1پژوهش در آموزش ("شرکت در کارگاه 
 معاونت آموزش، تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی اراك 01/10/90تاریخ  "آشنایی با مبانی فکري ابداعات، اختراعات در حوزه علوم پزشکی"شرکت در کارگاه 
 ه علوم پزشکی اراكمعاونت آموزش، تحقیقات و فناوري، دانشگا 24/9/90تاریخ  "استاندارد هاي آموزشی استاد توانمند"شرکت در کارگاه 
 توسط معاونت آموزش، تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی اراك 29/2/90لغایت  28/2/90در تاریخ  "متدولوژي روش تحقیق"شرکت در کارگاه 
 ساعت در معاونت آموزش، تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی اراك 6بمدت  20/4/90تاریخ  "پزشکیبازخوانی مجموعه قوانین، مقررات استخدامی و دستورالعملهاي ویژه اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي علوم "شرکت در کارگاه 

 ساعت در دانشگاه اراك  3به مدت  28/6/90تاریخ  "مولفه هاي ارتقاء ارتباطات انسانی با دانشجویان "شرکت در کارگاه آموزشی
 در دانشگاه علوم پزشکی اراك1389بهمن ماه  3الی  2از تاریخ  "SPSSعلوم پزشکی با استفاده از نرم افزار آنالیز آماري در پژوهش هاي "شرکت در کارگاه آموزشی 

 در علوم پزشکی یزد 1/8/1386لغایت  29/7/1386روز از تاریخ  3به مدت  "اصول روش تحقیق"گواهی شرکت در کارگاه آموزشی 
 1388 -از طرف دانشگاه علوم پزشکی یزد تایید شده "HSE Management"شرکت در کارگاه آموزشی 
 5/12/1394لغایت  4/12/1394روز از تاریخ  2تایید شده از طرف پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت  "اصول و مبانی تجزیه زیستی آالینده هاي پایدار در اصالح محیط"شرکت در کارگاه آموزشی 
 9/12/1394لغایت  8/12/1394روز از تاریخ  2به مدت  -تایید شده از طرف پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران "ه مقاله بنویسیمچگون"شرکت در کارگاه آموزشی 
 10/9/1394لغایت  9/9/1393روز از تاریخ  2به مدت  -تایید شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران "روشهاي پژوهش کیفی در علوم بهداشتی"شرکت در کارگاه آموزشی 
 28/11/1394لغایت  27/11/1394روز از تاریخ  2به مدت  -تایید شده از طرف پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران "مبانی مرور ساختار یافته و متاآنالیز"شرکت در کارگاه آموزشی 
روز از تــاریخ  2بــه مــدت  -تایید شده از طرف پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علــوم پزشــکی تهــران "مند و سیستم هاي فازي و شبکه عصبی در نرم افزار متلببرنامه نویسی الگوریتم هاي بهینه سازي هوش"شرکت در کارگاه آموزشی  

 20/9/1393لغایت  18/9/1393
روز از تــاریخ  2بــه مــدت  -تایید شده از طرف پژوهشکده محیط زیســت، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران "نالیزها و مدلسازي)) در مطالغعات بهداشت و سالمت (آGISکاربرد سیستم هاي اطالعات جغرافیایی ("شرکت در کارگاه آموزشی 

 20/11/1393لغایت  18/11/1393
  15/2/1395روز از تاریخ  1به مدت  -تایید شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران "HSEاستارتاپ در "شرکت در کارگاه آموزشی 
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همکار اصــلی   –طرح پژوهشی  مجري    -همکار اصلی طرح ملی پژوهشی    –طرح ملی پژوهشی  ( مجري    انجام طرحهاي پژوهشی  -3  شمارهجدول  
  )طرح پژوهشی 

اسامی همکاران به   تاریخ ارائه  عنوان ردیف 
ترتیب اولویت (شامل 

 نام متقاضی) 

کننده    سمت تائید  مالحظات(مدرك 
  مربوطه و مستندات ضمیمه گردد.) 

مجري  بهروز کریمی 1390/01/24 تاثیر روش اکسیداسیون پیشرفته در حذف رنگ از فاضالب نساجی  1
 اصلی 

 شد  ضمیمه

مجري  بهروز کریمی 1390/01/24 بررسی استفاده از فرایند فنتون اصالحی با نانو آهن صفر در حذف نیترات از آب  2
 اصلی 

 شد  ضمیمه

فعال چند جداره تولید داخل در حذف   استفاده از نانو لوله هاي کربن بررسی 3
 .سنگین آلومینیوم، کادمیوم و نیکل از پساب خروجی صنعت آلومینیوم فلزات

مجري  بهروز کریمی 1390/12/27
 اصلی 

 شد  ضمیمه

جهت تجزیه رنگزا   O3 و H2O2 اصالحی با Fe/GAC بررسی راندمان فرآیند 4
 ولههاي نساجی متیل اورانژ، متیل بلو و کریستال وی

مجري  بهروز کریمی 1391/06/29
 اصلی 

 شد  ضمیمه

بررسی تاثیر فرآیند التراسونیک بر روش اکسیداسیون پیشرفته در تجزیه نفتالین  5
 از آب 

 مجري بهروز کریمی 1391/08/10
 اصلی

 شد  ضمیمه

میکرومتر در هواي داخل منازل مسکونی و هواي  5/2بررسی غلظت ذرات معلق  6
 1392ر شهر اراك در سال آزاد اطراف آن د

 شد  ضمیمه همکار بهروز کریمی 1392/01/28

بررسی عوامل موثر بر تولید کلرآمین ها در آب استخرهاي شنا شهر اراك در  7
 1391سال .

 مجري بهروز کریمی 1392/03/08
 اصلی

 شد  ضمیمه

ف  بررسی و مقایسه هواي داخل بیمارستان ولی عصر شهر اراك با هواي آزاد اطرا 8
 SO2 بیمارستان از نظر غلظت ذرات معلق و

 شد  ضمیمه همکار بهروز کریمی 1391/12/23

جذب سطحی رنگ نساجی از فاضالب مصنوعی با استفاده از بیوسیلیکاي تثبیت  9
 .شده در آلژینات کلسیم

 شد  ضمیمه همکار بهروز کریمی 1392/08/01

 مجري بهروز کریمی 1392/12/14 .1392هر اراك سال در شیر مادران ش M1 بررسی میزان سم آفالتوکسین 10
 اصلی

 شد  ضمیمه
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در حذف کل هیدروکربنهاي  فرایند کمپوست به روش ویندرو بررسی کارایی 11
 نفتی از لجنهاي کف مخازن ذخیره نفت خام 

 شد  ضمیمه همکار بهروز کریمی 1392/07/15

  
  

(شامل مقاالت کامل در کنگره هاي ملی و بین المللی و ارایه خالصه مقاالت در کنگره     ارجیارائه مقاالت در کنگره هاي داخلی و خ  -4جدول شماره  
  هاي ملی و بین المللی)

محل برگزاري    موضوع   تاریخ  نام کنگره  ردیف
  کشور 

نوع 
  شرکت
ارائه  

سخنرانی  
به صورت  
شفاهی یا  

  پوستر

موضوع گزارش 
  یا سخنرانی 

اســــــــامی 
ــه  ــاران ب همک
(شـامل  ترتیب 

  اضی)نام متق

مالحظات 
تائید   (مدرك 
مربوطه  کننده 
مستندات  و 
مقاالت  چاپ 

ضمیمه 
  گردد.)

  
1 

  

Eurasia waste 
management 
symposium 

14-16 
November 

2011  

Using wet air 
oxidation/GAC adsorption 

coupled process for 
leachate treatment,  

Istanbul/ 
Turkey  

، یمیبهروز کر   پسماند   پوستر  شد  یمهضم 

2  
  

اولین همایش بین المللی و 
ششمین همایش ملی مدیریت  

  پسماند 

اردیبهشت  2و  1
1391  

بررسی استفاده از سه فرایند  
اکسیداسیون پیشرفته درتصفیه شیرابه 

 روش  زباله
 

، یمیبهروز کر  پسماند  پوستر  مشهد مقدس   شد  ضمیمه 

3  
  

همایش بین المللی و   دومین
ششمین همایش ملی مدیریت  

  سماند پ

اردیبهشت  2و  1
1392  

) WAOفرآیند اکسیداسیون پیشرفته (
در حذف ترکیبات ازته از شیرابه کارخانه  

  کمپوست اصفهان

، یمیبهروز کر  پسماند  پوستر  مشهد مقدس   شد  ضمیمه 

4  
  

پنجمین همایش ملی پسماند، 
  1390اردیبهشت  2و  1

اردیبهشت  2و  1
1392  

بررسی استفاده از روش اکسیداسیون  
 مرطوب با هوا براي تصفیه شیرابه زباله، 

، یمیبهروز کر  پسماند  پوستر  مشهد مقدس   شد  ضمیمه 

دومین همایش ملی مقابله با   
بیابان زایی و توسعه پایدار  
  تاالب هاي کویري ایران

  24و  23
  1390شهریور 

جلوگیري از بیابان زایی منطقه اي و فرا 
منطقه اي با رویکرد مدیریت مناسب  

 ارومیه دریاچه

، یمیبهروز کر   آب  سخنرانی   اراك  شد  ضمیمه 

، یمیبهروز کر   غذایی  مواد  سخنرانی   یزد - بررسی نانو تکنولوژي در صنایع غذایی  1388خرداد ماه   اولین همایش نانو فناوري یزد    شد  ضمیمه 
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کاربرد فناوري هاي نوین نانو در    1388خرداد ماه   اولین همایش نانو فناوري یزد  
هداشت محیط و علوم  مهندسی ب

  بهداشتی 
  
 

، یمیبهروز کر   ذرات  نانو  سخنرانی   یزد  شد  ضمیمه 

کاربرد رآکتور هاي ناپیوسته و لوله اي با    1388خرداد ماه   اولین همایش نانو فناوري یزد  
استفاده از فتوکاتالیست دي اکسید 

 تیتانیم در حذف رنگ نساجی 

، یمیبهروز کر   ذرات  نانو  سخنرانی   یزد  د ش ضمیمه 

کاربرد فناوري نانو در تصفیه خانه هاي   1388خرداد ماه   اولین همایش نانو فناوري یزد  
 1388آب و فاضالب شهري 

، یمیبهروز کر   ذرات  نانو سخنرانی     شد  ضمیمه 

بررسی کارایی نانو ذره دي اکسید   1388خرداد ماه   اولین همایش نانو فناوري یزد  
در حذف   UVتیتانیوم همراه با اشعه 

رنگ تیلن بلور از فاضالب صنایع 
  نساجی

، یمیبهروز کر   ذرات  نانو سخنرانی   یزد  شد  ضمیمه 

همایش بیوتکنولوژي و دنیاي    
  نوین

ماه   مهر 25-26
1387  

اثرات بهداشتی و زیست محیطی نانو  
  ذرات

، یمیبهروز کر   ذرات  نانو سخنرانی   گرگان  شد  ضمیمه 

همایش بیوتکنولوژي و دنیاي    
  نوین

ماه   رمه  25-26
1387  

کاربرد بیوتکنولوژي در تصفیه آب و  
  فاضالب

، یمیبهروز کر   بیوتکنولوژي  سخنرانی   گرگان  شد  ضمیمه 

کاربرد نانوذرات دي اکسید تیتانیوم در   1388خرداد ماه   اولین همایش نانو فناوري یزد  
حذف آالینده هاي مقاوم و فلزات 

  سنگین از آب 

، یمیبهروز کر   ذرات  نانو سخنرانی   یزد  شد  ضمیمه 

- همایش کشوري قرآن وطب  
  یزد

بررسی صرفه جویی در مصرف آب از    88اردیبهشت
  - - دیدگاه قرآن و روایات اسالمی 

، یمیبهروز کر   آب سخنرانی   یزد  شد  ضمیمه 

برسی عملکرد و کارایی تصفیه فاضالب   87زاهدان   همایش ملی بهداشت محیط   
شهر یزد به روش زیر سطحی وتلند  

"Wetland "  

، یمیبهروز کر   تصفیه فاضالب پوستر زاهدان   شد  ضمیمه 

راندمان حذف دترجنت هاي آنیونی    87زاهدان   همایش ملی بهداشت محیط   
توسط وتلند مصنوعی زیر سطحی از  

  -  - فاضالب

، یمیبهروز کر   تصفیه فاضالب پوستر زاهدان   شد  ضمیمه 

، یمیبهروز کر مدیریت مواد  پوستر  تهرانبررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشگاه شهید دوازدهمین همایش ملی     شد  ضمیمه 
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  بهداشت محیط 
  
  
  

الی  12 بهشتی
آبان ماه  14

1388  

مردم شهر طبس در زمینه مدیریت مواد 
  -  - 1386زاید جامد در سال 

  زاید جامد

دوازدهمین همایش ملی   
  بهداشت محیط 

دانشگاه شهید 
الی  12بهشتی 

آبان ماه  14
1388  

  
عملکرد برکه هاي تثبیت یزد در   بررسی

 ، CODحذف مواد آلی و جامدات (
BOD وTSSشهر یزد ( -  -  

، یمیبهروز کر   بهداشت محیط  پوستر  تهران  شد  ضمیمه 

سومین همایش ملی آب و   
فاضالب با رویکرد اصالح  

  الگوي مصرف

اسفند   4-5
1388  

بررسی عملکرد، آگاهی و نگرش  
در شهروندان یزد نسبت به صرفه جویی  

  1387مصرف آب در سال 

، یمیبهروز کر   بهداشت محیط  پوستر  تهران  شد  ضمیمه 

دوازدهمین همایش ملی   
دانشگاه   - بهداشت محیط 

  شهید بهشتی

آبان   14الی  12
  1388ماه 

بررسی و مقایسه کارآیی سیستمهاي 
نیزار زیر سطحی در تصفیه فاضالب  

  86- 87شهر یزد 

، یمیبهروز کر   بهداشت محیط  پوستر  تهران  شد  ضمیمه 

حذف رنگ از فاضالب کارخانه نساجی   87زاهدان   همایش ملی بهداشت محیط   
یزدباف توسط فرایند  

  الکتروشیمیایی(الکتروکواگوالسیون)

، یمیبهروز کر  بهداشت محیط  پوستر  زاهدان   شد  ضمیمه 

بررسی میزان آلودگی صوتی در    87زاهدان   همایش ملی بهداشت محیط   
رستانهاي شهر  بخشهاي مختف بیما

  87زاهدان  1386کرمانشاه درسال

، یمیبهروز کر  بهداشت محیط  پوستر  زاهدان   شد  ضمیمه 

  The Twenty-
Seventh 

International 
Conference on Solid 

Waste 
Technology and 

Management 

March 11 - 
14, 2012 

Waste Leachate Treatment 
Using Wet Air Oxidation, 

Process 

Philadelphia, 
PA U.S.A.  

 Waste پوستر
Treatment  

، یمیبهروز کر   شد  ضمیمه 
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مقــاالت بــین المللــی  – ISIپژوهشی بین المللــی  –(شامل مقاالت علمی  و بین المللیمقاالت در نشریات معتبر داخلی  چاپ  -  5  جدول شماره
ISC   مقاالت)سایر  –مقاالت علمی ترویجی  –و مقاالت علمی پژوهشی داخلی  

سال  نام نشریه  نمایه  نوع مقاله    عنوان  ردیف 
 چاپ 

محل 
 انتشار/ارائه 

  ضریب 
 تاثیر

    نویسندگان 

1  Association Between Leukocyte 
Telomere Length and Serum 
Concentrations of PCBs and 
Organochlorine Pesticides 

Original 
article  

ISI   Archives of 
Environmental 
Contamination 
and 
Toxicology   

مجــــــالت   2020
  خارجی
  

2.41  B Karimi, M 
Yunesian, R 
Nabizadeh, P 
Mehdipour 

  

2  Air pollution and mortality among 
infant and children under five years: A 
systematic review and meta-analysis 

Original 
article  

ISI  Atmospheric 
Pollution Research  

مجــــــالت   2020
  خارجی

3.52  B Karimi   

3  Serum level of PCBs and OCPs and 
leukocyte telomere length among 

adults in Tehran, Iran 

Original 
article 

ISI Atmospheric 
Pollution Research 

مجــــــالت  2020
  خارجی

3.52 B Karimi   

4  Nitrate health risk assessment and its 
spatial distribution in drinking water in 

Arak, Iran 

Original 
article  

ISI  Atmospheric 
Pollution Research  

ــالت    2020 مجــــ
  خارجی

  

2.52  B Karimi   

5 Serum Level of Total Lipids and 
Telomere Length in the Male 
Population: A Cross-Sectional Study 

Original 
article 

ISI American journal 
of men's health 

ــالت   2019 مجــــ
    خارجی

2.141 B Karimi, M 
Yunesian, R 
Nabizadeh, P 
Mehdipour 

  

6 Health risk assessment for exposure to 
nitrate and nitrite in drinking water in 
Iran: a systematic review and meta-
analysis 

Original 
article 

ISI Desalination and 
Water Treatment 

ــالت   2019 مجــــ
    خارجی

1.5  Behrooz Karimi, 
Sadegh Samadi 

  

7 Nitrate health risk assessment and its 
spatial distribution in drinking water  
in Arak, Iran 

Original 
article 

ISI Desalination and 
Water Treatment 

ــالت   2020 مجــــ
    خارجی

1.5  Behrooz Karimi   
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8 Formation of disinfection by-products 
in the swimming pool water  
treated with different disinfection types 

Original 
article 

ISI Desalination and 
Water Treatment 

ــالت   2020 مجــــ
    خارجی

1.5  Behrooz Karimi   

9 Nitrate removal from aqueous solution: 
using zero-valent iron (Fe°) fixed on  
Ca-alginate bead 

Original 
article 

ISI Desalination and 
Water Treatment 

ــالت   2020 مجــــ
    خارجی

1.5  Behrooz Karimi   

10 Mortality and hospitalizations due to 
cardiovascular and respiratory diseases 
associated with air pollution in Iran: A 
systematic review and meta-analysis 

Original 
article 

ISI Atmospheric 
Environment  

مجالت   2019
    خارجی 

4.5 Behrooz Karimi, 
Sadegh Samadi 

  

11 Nitrate removal from aqueous solution: 
using zero-valent iron (Fe degrees) 
fixed on Ca-alginate bead 

Original 
article 

ISI Desalination and 
Water Treatment 

مجالت   2019
    خارجی 

1.5 Behrooz Karimi, 
Sadegh Samadi 

  

12 Biodegradation of naphthalene using 
Pseudomonas aeruginosa by up flow 
anoxic-aerobic continuous flow 
combined bioreactor 

Original 
article 

ISI Journal of 
environmental 

health science & 
engineering 

مجالت   1394
داخلی (به  

زبان  
 انگلیسی) 

0.5 Karimi B, Habibi 
M, Esvand M. 

ضمیمه  
 شد

13 Indicator pathogens, organic matter 
and LAS detergent removal from 
wastewater by constructed subsurface 
wetlands 

Original 
article 

ISI Journal of 
Environmental 

Health Sciences & 
Engineering 

مجالت   1392
   خارجی 

0.5 Karimi B, 
Ehrampoush MH, 
Jabary H. 
Indicator 
pathogens, 

 

14 The effect of aeration on advanced 
coagulation, flotation and advanced 
oxidation processes for color removal 
from wastewater 

Original 
article 

ISI Journal of 
Molecular Liquids 

مجالت   1395
   خارجی 

2.74 Dehghani MH, 
Karimi B, Rajaei 
MS 

 

15 Foods, Dietary Patterns and 
Occupational Class and Leukocyte 
Telomere Length in the Male 
Population 

Original 
article 

ISI American Journal 
of Men's Health 

مجالت   1396
 خارجی 

2.141 B. Karimi, R. 
Nabizadeh, M. 
Yunesian, P. 
Mehdipour, N. 
Rastkari, A. 
Aghaie 

 

16 The study of leachate treatment by 
using three advanced oxidation process 
based wet air oxidation 

Original 
article 

ISI Iranian Journal of 
Environmental 

Health Sciences & 
Engineering 

مجالت   1395
  داخلی 

(به زبان  
 انگلیسی) 

1.181 B. Karimi, 
M.H.Ehrampoush, 
A Ebrahimi, M 
Mokhtari 
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17 Photocatalytic degradation of 
formaldehyde in aqueous solution 
using ZnO nanoparticles immobilized 
on glass plates 

Original 
article 

ISI Desalination and 
Water Treatment 

مجالت   1394
 خارجی 

1.85 R. Darvishi 
Cheshmeh 
Soltani, A. 
Rezaee, M. Safari, 
A.R. Khataee , B. 
Karimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Performance evaluation of advanced 
Fe°/Fe+2/Fe+3/H2O2 process in the 
reduction of nitrate and organic matter 
from aqueous solution 

Original 
article 

ISI Desalination and 
Water Treatment 

مجالت   1393
 خارجی 

1.85 Karimi B, Rajaei 
M-S, Koulivand 
A, Cheshmeh 
Soltani RD. 

 

19 Catalytic oxidation of hydrogen 
peroxide and Adsorption combinatory 
Process in Leachate Waste 
pretreatment from composting factory 

Original 
article 

DOAJ, 
Copernicus 

International 
Journal of 

Environmental 
Health Engineering 

مجالت   1394
 ی خارج

----- Karimi B, 
Ehrampoush MH, 
Ebrahimi A, 
Mokhtari M, 
Amin MM. 

 

20 Is leukocyte telomere length related 
with lung cancer risk?: A meta-
analysis 

systematic 
review 

and meta-
analysis 

ISI Iran Biomedical 
 Journal 

مجالت   1396
داخلی (به  

زبان  
  انگلیسی) 

0.5 Karimi B, 
yunesian M, 
Nabizadeh R, 
Mehdipour P, 
Aghaie A 

 

21 Continuous removal of toxic nickel 
from industrial wastewater by 
flotation-adsorption with multi-walled 
carbon nanotubes: kinetic and 
adsorption isotherms 

Original 
article 

ISI Desalination and 
Water Treatment 

مجالت   1396
  خارجی 

1.85 Dehghani MH, 
Karimi B, 
Rafieepour A 

 

ه سه فرایند اکسیداسـیون پیشـرفته درحـذف مقایس 24
 مواد آلی از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان

مجالت    مجله سالمت و محیط  ISC  مقاله اصیل
 داخلی 

---- Karimi B, 
Ehrampoush M, 
Mokhtari M, 
Ebrahimi A 

 

تصفیه شیرابه زباله با اسـتفاده از روش اکسیداسـیون  25
 مرطوب با هوا

 مجله سالمت و محیط  ISC  مقاله اصیل
   

مجالت   
 ---- داخلی 

Karimi B, 
Ehrampoush MH, 
Ebrahimi A, 
Mokhtari M. 
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بررسی راندمان حذف نیتـرات از آب توسـط فرآینـد  26
Fe/H2O2  و جذب روي کربن فعال 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه   ISC  مقاله اصیل
 علوم پزشکی اراك 

مجالت   
 ---- داخلی 

  

تصفیه شیرابه تازه با فراینـد اکسیداسـیون پیشـرفته  27
مرطوب همراه با آب اکسیژنه مطالعه موردي شـیرابه 

 به کارخانه کمپوست زباله اصفهان

مجالت    مجله آب و فاضالب  ISC  مقاله اصیل
 داخلی 

---- 

KARIMI B, 
EHRAMPOUSH 
MH, 
MOKHTARI M, 
EBRAHIMI A. 

 
 
 

بررسی اثر دستگاه هاي تصفیه آب خانگی بر کیفیـت  28
  91-90فیزیکی و شیمیایی آب در سال

مجله علمی پژوهشی دانشگاه   ISC  له اصیلمقا
 علوم پزشکی اراك 

مجالت   
 ---- داخلی 

،  یمــی، کری، ســالمییرجــا
 یخیقنادزاده، مشا

  

بررسی استفاده از فرایند اکسایش پیشرفته درحـذف  29
ترکیب هاي نیتروژن دار از شیرابه کارخانه کمپوست 

 اصفهان

نشریه شیمی و مهندسی   ISC  مقاله اصیل
 ان شیمی ایر

مجالت   
 ---- داخلی 

  

با نانو ذرات آهن در    یفنتون اصالح  یندفرا  ییکارا  یبررس 30
    یآب  یطاز مح  یتراتکاهش ن

  یطفصلنامه سالمت و مح ISC  مقاله اصیل
  . یستز

مجالت   
 ---- داخلی 

ــیکر ــایم ــروز، رج ،  یی، به
  یخیقنادزاده، مشا

  

بررسی کارایی فراینــد نــانو آهــن صــفر قــرار گرفتــه روي   31
  آلژینات کلسیم در کاهش نیترات از محیط آبی

مجالت    مجله آب و فاضالب  ISC  مقاله اصیل
 ---- داخلی 

ک محمدصادق  ریمیبهروز   ،
  ر

  

ــ  32 ــرفته  یبررسـ ــیون پیشـ ــد اکسیداسـ ــاثیر فرآینـ  تـ
UV/H2O2 در حذف نفتالین از محیط آب  

مجله دانشگاه علوم پزشکی   ISC  مقاله اصیل
  اراك 

مجالت   
 ---- داخلی 

    ، بهروزییمکر

ــتفاده از فرا 33 ــداســ ــیوناکس  ینــ ــرفتهپ  یداســ  یشــ
UV/TiO2/H2O2 از آب  یندر حذف نفتال  

آب و   یپژوهش- یفصلنامه علم ISC  مقاله اصیل
  فاضالب 

مجالت   
 ---- داخلی 

،  ییبهــروز، رجــا  یمــیکر
  ي، مهریسوندصادق م، ع

  

ــا فرا  یرابهشــ   یهتصــف 34   یشــرفتهپ  یداســیوناکس  ینــدتــازه ب
  یرابهشــ  يمطالعــه مــورد  یژنه،بــا آب اکســ   مرطوب همراه

  کارخانه کمپوست زباله اصفهان

آب و   یپژوهش- یفصلنامه علم ISC  مقاله اصیل
  فاضالب 

مجالت   
 ---- داخلی 

احرامپــوش،    یمیکر بهروز، 
  یمی، ابراهيمختار

  

ــف 35 ــ   یهتص ــا فرا  یرابهش ــت ب ــه کمپوس ــه کارخان ــدزبال   ین
    یستیجذب کاتال-مرطوب  یداسیوناکس

مجالت     آب و فاضالب  یپژوهش- یعلم ISC  اصیلمقاله 
 ---- داخلی 

احرامپــوش،    یمیکر بهروز، 
  ي، مختاریمیابراه

  

بررسی میزان حذف شوینده هاي خطی و مواد آلی توسط   36
وتلند مصنوعی زیر سطحی از فاضالب شهر یزد در شــش  

 87ماهه اول سال  

مجالت   1387  طلوع بهداشت  ISC  مقاله اصیل
 ----  داخلی 

   احرامپوش  ،بهروز یمیکر
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( شامل گــواهی داوري و ارزیــابی مقــاالت، گــواهی عضــویت در هیــات  معتبر علمی  در هیئت تحریره مجالت  و همکاري  عضویت  -6دول شماره  ج
هیــات  باشــد، گــواهی عضــویت در 6/0، باالي  scopus ،ISI  ،ISCسال مجالت بین المللی بر اساس  impact factor 2تحریریه مجالتی که 

  گواهی عضویت در هیات علمی کنگره ها)-تحریریه مجالت داخلی مورد تایید وزارتین
  

(گواهی و  مالحظات  نوع همکاري   مدت همکاري   سال عضویت   نام سردبیر مجله   نام مجله   ردیف 
مستندات معتبر 
  ضمیمه گردد.) 

1  
  
2  
3  
4  

  مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك
  مجله سالمت و محیط

  ر  داشت حميطجمله پژوهش د
  

Desalination and Water 
Treatment 

  دکتر معصومه صوفیان
  

  دکتر کاظم ندافی 
  دکتر حسین علیدادي 

Miriam Balaban 

1389  
  

1388  
1396  
1390  

  ادامه دارد
  

  ادامه دارد
  ادامه دارد
  ادامه دارد

  ي مقالهداور
 

  مقاله داور
  مقاله داور
  مقاله داور

  شد  ضمیمه
  
  
  
 

  
  ، سایر زبانها با ارایه مدرك معتبر)IELTS  ،TOFEl  ،MCHE(شامل گواهی معتبر آزمون   تسلط به زبان دوم – 7جدول شماره 

  
  مه گردد.) (گواهی و مستندات معتبر ضمی مالحظات  نوع مدرك زبان دوم   میزان تسلط به زبان  نام زبان دوم 

  زبان انگلیسی  
  

خوانـــدن، نوشـــتن و 
  مکالمه

MCHE   100از  55با نمره  
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  ( گواهی و مستندات سابقه خدمت هیات علمی و غیر هیات علمی) سوابق اشتغال متقاضی – 8جدول شماره 

واحد   گذشته و فعلی نام محل کار
  سازمان

نوع  
    مسئولیت

نوع  
  استخدام 

تاریخ    شهرستان
  شروع

اریخ  ت
  پایان 

  تلفن   نشانی

دانشکده    علوم پزشکی اراك  
  پزشکی 

عضو هئیت  
  علمی

اراك خیابان علم الهدي ستاد    1392  1389  اراك   طرحی 
  مرکزي دانشگاه علوم پزشکی اراك

  

  

  
د، تــدوین کتــاب بــه (تالیف کتاب با قید نوع و سال انتشار، تالیف کتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشی خــومربوط به کتابها    –  9دول شماره  ج

درصــد مطالــب  20تجدید چاپ کتاب تالیفی در صورتیکه    –ترجمه کتاب    –ویرایش علمی کتاب، تالیف بخشی از کتاب    –عنوان منبع آموزشی  
  آن تغییر یافته باشد)

ف
ردی

  

بــه   نوع فعالیت   عنوان کتاب به زبان اصلی مربوط 
  درس

ــاپ   نوع کتاب  چ
  چندم

اسامی همکاران به   ناشر 
ــب  ــت ترتی اولوی

ــام  ــامل نــ (شــ
  )متقاضی

(گواهی و  مالحظات
مستندات معتبر ضمیمه 

  گردد.) 
  تجدید چاپ  ترجمه  تالیف

  ویراستاري
کمک   درسی

  درسی
  پایه

ات در آب: خصوصیات  ذر  1
  و فرآیندها 

  
  

  
درس     ■  

مدیرت  
  و منابع آب
اصول  

  تصفیه آب 

 7-3-92041-600-978 بهروز کریمی   دانش کیان   1    ■  ■
 (شابک)

اصول        ■ اصول طراحی و تصفیه آب    2
  تصفیه آب 

 در دست اقدام ---  -   -     ■  ■
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  اختراع و اکتشاف  – 10جدول شماره 
یا اکتشافنام و موضوع اختراع  ردیف محل انجام اختراع   

 یا اکتشاف
تاریخ   محل ثبت 

 ثبت
همکاران به ترتیب اولویت  
 (شامل نام متقاضی) 

داخل  
 کشور 

نام  
 کشور 

اکسیداسیون مرطوب با هوا  دستگاه    1
  براي تصفیه شیرابه زباله 

در حال    داخل    علوم پزشکی یزد
  ثبت

  بهروز کریمی 

2    up flow anoxic–aerobic  
continuous flow combined bioreactor 

  فاضالب  تصفيه جهت راکتور
در حال    داخل    علوم پزشکی اراك 

  ثبت
  بهروز کریمی 
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  سایر سوابق آموزشی و پژوهشی و اجرایی
 داراي توصیه نامه جذب از اساتید برجسته کشور (دکتر کاظم ندافی و دکتر مسعود یونسیان)       .1

 1390ت محیط سال رتبه چهارم آزمون دکتري بهداش .2

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراك "شوراي تحصیالت تکمیلی"عضویت در .3

  ، دانشگاه علوم پزشکی اراك "کمیته ارتباط با صنعت"عضویت در .4

  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراك "شوراي آموزشی"عضویت در  .5

  علوم پزشکی اراكدانشکده بهداشت، دانشگاه  "شوراي پژوهشی"عضویت در  .6

 سال 2به مدت  "نماینده اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت" .7

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراك"شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی"عضویت در  .8

  90-92استاد مشاور دانشجویان کاردانی بهداشت محیط  در سال تحصیلی  .9

  دانشگاه علوم پزشکی اراك "ژوهشیپ -علمیویراستار علمی و داور مجله " .10

 در دانشگاه علوم پزشکی اراك "مقاله علمی 2طرح تحقیقاتی، چند گزارش نهایی و  20داوري ها بیش از " .11

 در دانشگاه علوم پزشکی اراك "همایش قرآن و طب"عضو کمیته اجرایی  .12

  سال 3دانشگاه علوم پزشکی یزد به مدت  "مدیر مسئول نشریه عرشیه" .13

 سال 3و دبیر کانون قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی یزد به مدت ل هاي  مختلف دانشجویی تشکئول مس .14

  65 ) با نمرهMCHEدرمان و آموزش پزشکی (-مورد تایید وزارت بهداشت "دارنده مدرك زبان" .15

  
  


