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 بسمه تعالی

 (C.Vشرح حال)

 ياطالعات شخص 

 زهرانام : 

 رضائی گزل آبادنام خانوادگی: 

 3673:شماره شناسنامه 

 وانرشیمحل تولد: 

 2908689280:کدملی 

 کرمانشاهعلوم پزشکی از دانشگاه  مهندسی بهداشت محیط فوق لیسانس:تحصيالت: 

 17473649390شماره تلفن همراه: 

 zrezai666@gmail.comآدرس پست الکترونيکی: 

 

 سوابق تحصيلي 

 

 سال فراغت از تحصيل دانشگاه محل تحصيل درجه علمی رشته تحصيلی

 0396بهمن ماه  khnihcدانشکده علوم پزشکی  کاردانی بهداشت محیط

 0398مهر ماه  khchcدانشگاه علوم پزشکی  کارشناسی  بهداشت محیط

 0383بهمن ماه  hcahn;دانشگاه علوم پزشکی  کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

 شغلي سوابق 

 

 سابقه کار تاریخ شروع به کار سمت واحد سازمانی نام محل کار

 معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 (مربی ) هیئت علمی

 ادامه دارد  -0383
0.9 

 سال 

 سال 0 0383 استاد مدعو معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار

مسئول مجموعه 

 آزمایشگاههای بهداشت
  دانشکده بهداشت

 مسئول
 سال 0 0381

 

 لينوشته شده در دوران تحص يان نامه هايپا 

 

 نمره  نام اساتيد راهنما  مقطع تحصيلی عنوان پايان نامه ها

کارائی کربن تهیه شده از درخچه هندی در حذف رنگ متیلن بلو بررسی 

 از آب به روش سطحی پاسخ و مدلینگ ایزوترمها 

 80/08 مقداد پیر صائبدکتر  کارشناسی ارشد

 

 

 

 
 

 دانشجوي استاد راهنما و مشاور پايان نامه 

 

 عکس
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 عنوان پايان نامه ها
مقطع 

 تحصيلی
 دانشگاه

نوع 

 فعاليت

وضعيعت 

 طرح

رزين ماکرومتخلخل در حذف کادميوم از بررسی کارائی 

 محلولهای آ بی
 کارشناسی

دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار

استاد 

 راهنما
 تمام شده

بررسی کارائی مواد منعقدکننده در حذف رنگ 

 از اب شهری 4ديسپرس زرد 
 کارشناسی

دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار

استاد 

 مشاور
 تمام شده

کارائی چوب پنبه فعال شده با مواد شييائی در بررسی 

 حذف فنل
 کارشناسی

دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار

استاد 

 مشاور

در حال 

 اجرا

 کارشناسی بررسی کارائی  مواد آلی بر نشت و جذب کروم از خاک
دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار

استاد 

 مشاور

در حال 

 اجرا

ب و عنبر در بررسی کارائی کربن تهيه شده از چوب عنا

 حذف رنگ متيلن بلو از محلولهای آبی
 کارشناسی

دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار

استاد 

 مشاور

در حال 

 اجرا

 

 سوابق آموزشي 

 

 مقطع نام واحد درسی سازمان

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار

کاربرد موتور و 

 تلمبه 
 کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار

میکروبیولوژی 

 محیط

پیوسته و ناپیوسته کارشناسی 

 بهداشت محیط 

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
 کاردانی ناپیوسته بهداشت محیط شیمی محیط

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار

میکروبیولوژی 

 محیط
 کاردانی ناپیوسته بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار

کلیات محیط 

 زیست
 کارشناسی بهداشت حرفه ای 

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
 3بهداشت محیط 

کارشناسی ناپیوسته  بهداشت 

 عمومی

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
 کارشناسی بهداشت عمومی 3بهداشت محیط 

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار

قوانین و مقرارت 

 زیست محیطی
 کاردانی بهداشت محیط

   0و  0کارموزی در عرصه  

   

 

 توانايي هاي ويژه 

   design Exportدر زمینه مدلینگ آشنایی کامل و تدریس  نرم افزارهای طراحی و کاربردی  .0

 microsoft officeآشنایی کامل به برنامه های  .0

 آشنایی کامل به سیستم های جستجو و ایتنرنت .3

 و سیستم های رفرنس نویسی End-Noteآشنایی کامل به برنامه  .4
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 مسئوليت هاي اجرايي 

 

 

 

 

 
 

 

 مصوب طرح هاي تحقيقاتي 

 
نوع  محل اجرا  عنوان طرح رديف

 همکاری
وضعيت 

 طرح 

برنج مگنتی در حذف  0 بررسی کارائی سبوس 

ز آب  ترکيبات فنلی ا

معاونت پوژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی سبزوار

 اتمام همکار 
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بررسی کارائی مواد منعقدکننده در حذف رنگ 

 از اب شهری 4ديسپرس زرد 

کمیته تحقیقات دانشجوی 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

استاد 

 مشاور

 اتمام

بررسی کارائی چوب پنبه فعال شده با مواد شييائی در  4

 حذف آنيلين

کمیته تحقیقات دانشجوی 

 سبزواردانشگاه علوم پزشکی 

استاد 

 مشاور

 اتمام

 مقایسه کارایی نانو ذرات آلومینا و آلومینای فعال تجاری در    3
حذف رنگ ماالشیت سبز از محلول های آبی و تعیین ایزوترم ها و  

 سنتیک جذب

معاونت پوژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمانشاه

مجری 

 اول

 اتمام

گرانولی کربن فعال تهیه مقایسه کارایی جذب فرم های پودری و  5
شده از چوب درختچه هندی در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های 

 آبی

معاونت پوژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمانشاه

مجری 

 اول

 اتمام

معاونت پوژوهش دانشگاه  بررسی ميزان تابش گامای محيطی شهر سبزوار 6

 علوم پزشکی سبزوار

 اتمام همکار 

کربن فعال تهيه شده از چوب درخت انار بررسی کارائی  9

 در حذف رنگ متيلن بلو در جريان پيوسته

معاونت پوژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی سبزوار

مجری 

 اول

 اتمام

زائدات بررسی کارائی کربن فعال تهيه شده از چوب  7

 در حذف اسيد هيوميک  کشاورزی

معاونت پژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی سبزوار

 اتمام همکار

کاربرد ميکرو استخراج فلزات سنگين از نمونه های  7

 زيست محيطی

معاونت پژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی سبزوار

 اتمام همکار 

کاربرد دندريمر به عنوان آنتی باکتريائی در حذف  01

 باکترهای از محلئلهای آبی

معاونت پژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی سبزوار

 اتمام همکار 

 

  در مجالت معتبر مقاالت چاپ شده 

 
 نويسندگان اندكس مقاله نام مجله سال چاپ نام مقاله رديف

 مسئول مجموعه آزمایشگاههای بهداشت 
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1 

“Studying  the  Effect  

Application  of  municipal  

solid  waste  compost Leaching 

 Heavy  Metals  (Chromium  

and  Lead)  into  Soil” 

4102 
Asian 

journal of 

chemictry 

ISA, SCOPUS , 

PROQQUEST, 

EBSCO  

Rastegar. 

Jonidi.   

Farzadkia 

2 

فعال مرک و كربن  فعال بررسی تاثیر كربن 

اصالح شده با كلرايد امونیوم در حذف 

آنیلین از محلولهای آبی و مطالعات سنتیکی 

 و ايزوترمی

0932 
علمی پژوهشی 

 سبزوار

Google scholar ،

SID ،ISC ،

Magiran ،

Iranmedex , Index 

Copernicus 

 اسم سوم

9 

Application of supramolecular 

solvent-based dispersive liquid– 

liquid microextraction for trace 

monitoring of lead ions in food 

samples 

4102 
Analytical 

2016 

Method 
ISI:2.1 اسم چهارم 

2 

Efficacy evaluation of NH 4 Cl 

induced activated carbon 

removal of aniline from 

aqueous solutions an comparing 

its performance with 

commercial activated carbon 

4102 
Desalination 

and Water 

Treatmen 

ISI:1.17 اسم سوم 

5 

Preparation of the activated 

carbon from India shrub wood 

and their application for 

methylene blue removal: 

modeling and optimization 

4105 
Desalination 

and Water 

Treatmen 

ISI:1.17 اسم دوم 

      

 

 مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمينارها 

 

 0380همایش ملی بهداشت محیط  -پوستر -مطالعه کمی و کیفی فاضالب کشتارگاه و عملکرد سیستم تصفیه فاضالب ان  -1

 0380 -همایش ملی جریانهای آلودگی آب –سخنرانی  -بررسی اثرات کاربرد کمپوست بر نشت و جذب فلزات سنگین در خاک -2

همایش ملی بهداشت محیط  -سخنرانی -بر روی خاک هاکمپوست  بعد از کاربرد بررسی تاثیر جنس خاک بر نشت و جذب فلزات سنگین -3

0380  

 0380همایش ملی بهداشت محیط  -پوستر -همداناندازه گیری و پایش فلزات سنگین در طول رودخانه دره مراد بیگ  -4

 پوستر – بررسی کارائی اکسیالتور و پولساتور در حذف آالینده های آبی -5

 

 

 داور  مجالت  معتبر کشوري 

 علمی پژوهشی سبزوار 

 بیهق سبزوار 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
http://www.proquest.com/
http://www.ebscohost.com/
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 شرکت در کارگاه ها 

 

 مدت زمان برگزاری مجری برگزاری نام کارگاه

 روز 3 سبزواردانشگاه علوم پزشکی  EDCمرکز  کارگاه روش تحقیق

 روز 0 دانشگاه علوم پزشکی تهران HSEکارگاه 

 روز 0 ایراندانشگاه علوم پزشکی  End-Noteکارگاه 

 روز 0 ایراندانشگاه علوم پزشکی  کارگاه مقاله نویسی

 روز 0 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کارگاه مرور سیستماتیک و متا آنالیز

 روز 0 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار EDCمرکز  روشهای ارزیابی دانشجو 

 روز 0 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار EDCمرکز  روش های نوینتدریس

 روز 0 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مشاوره با دانشجو

 روز 0 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پژوهش در آموزش

 عضويت ها 

 

 محل عضويت عضويت ها

سمنان و دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  عضو سازمان استعداد و درخشان

 کرمانشاه 

 سمناندانشگاه علوم پزشکی   مسئول راهیان نور دانشجوئی

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عضو بسیج جامعه پزشکی

 

 

 
 

 

 
 


