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تحصیالت
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سوابق فن آورانه
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ثبت اختراع ملي "دستگاه جداساز ترکیبات آلي از محیطيهای آبي"
ثبت اختراع ملي " دستگاه بي خطرسازی ترکیبات آلدئیدی بیمارستاني "
تشکیل هسته فن آور و استقرار در مرکز رشد فنآوری زیستپزشکي دانشگاه علوم پزشکي قزوین
کسب تاییدیه ساخت نمونه اولیه "دستگاه جداساز ترکیبات آلي از محیطيهای آبي" از مرکز رشد
فنآوری زیستپزشکي دانشگاه علوم پزشکي قزوین
احراز شرایط دانش بنیان برای ساخت "دستگاه جداساز ترکیبات آلي از محیطي های آبي" از معاونت
نوآوری ریاست جمهوری در سال 1395
ساخت "جاذب نانوکامپوزیت ترکیبات نفتي از آب" با حمایت مرکز رشد فنآوری زیستپزشکي دانشگاه
علوم پزشکي قزوین
ساخت "دستگاه بي خطرسازی ترکیبات آلدئیدی بیمارستاني" با حمایت مرکز رشد فنآوری
زیستپزشکي دانشگاه علوم پزشکي قزوین و اخذ تاییدیه دانش بنیان از معاونت فناوری ریاست جمهوری
در سال 1397

مقاالت انگلیسی
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Hamid Karyab, et al., Optimization of Interpolation Method for Nitrate Pollution in
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مقاالت فارسی
* ارزیابي خطر آلودگي میکروبي آب شرب در اجتماعات کوچک پیرامون شهر قزوین و احتمال بروز بیماری
های اسهالي ،فصلنامه پژوهشي طلوع بهداشت1386 ،
* کاربرد رآکتورهای  UASBدر حذف آالینده ها از فاضالب صننای الکنل سنازی  ،نهمنین همنایش ملني
بهداشت محیط ایران ،اصفهان1385 ،
* امکان سنجي کاربرد  Vermicompostingدر تصفیه منواد زائند شنهر قنزوین ،همنایش سراسنری زبالنه،
لنگرود1385 ،
* مدل سازی استقرار  HACCPدر واحدهای تولید کیک خامه ای ،سمینار علوم بهداشتي ،تهران1384,
* بررسي مواد گندزدا و ضدعفوني کنند ه در بیمارستانهای امام خمیني و شریعتي تهران ،سمینار کشنوری
بهداشت محیط ،تهران1379 ،
* کناربرد تکنینک ارزینابي خطنر سنرطانزایي در تحلیننل کارآمندی اسنتانداردهای ملني مطالعنه مننوردی
هیدروکربن های آروماتیک چند حلقوی در آب شرب ،هجدهمین همایش ملني بهداشنت محنیط اینران،
شیراز1394 ،
* پیش بیني غلظت نیترات در مناب آب زیرزمیني با استفاده از مدل تجمعي پارامتریک ( )LPMمطالعنه
موردی در دشت قزوین ،مجله سالمت و محیط ،زمستان 1394
* حذف ترکیبهای نفتي سبک از مناب آبي با نانوکامپوزیت پليپروپیلن و دیاکسید تیتانیوم ،مجله علمي
پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي قزوین ،تابستان 1395
*ارزیابي کیفیت پساب خروجي تصفیه خانه فاضالب ناحیه صنعتي الوند قزوین جهت تخلیه به محیط زیست و
استفاده مجدد از آن ،مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران1395 ،
* طراحي ابزار سنجش رضایتمندی از شبکه جم آوری فاضالب ارزیابي روایي و قابلیت اعتماد ،مجله سالمت
و محیط1395 ،
* بررسي میزان انتشار گازهای سولفید هیدروژن و آمونیک در هوای اطراف تصفیه خانه های فاضالب از نوع
برکه تثبیت ،مجله دانشگاه علوم پزشکي شهر کرد ،شماره 1396 ،3
* پایش پایه و پهنه بندی کل ترکیبات آلي ( )TOCدر دشت قزوین ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم
پزرشکي قزوین1397 ،

طرح های پژوهشی
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ساخت جاذب هیدروکربن های نفتي از مناب آب شیرین با استفاده از نانوکامپوزیت های پلي پروپیلن/دی
اکسید تیتانیوم و پلي استایرن /دی اکسید تیتانیوم
ساخت دستگاه استخراج ترکیبات آلي خطرناک از آب
بررسي آسیب پذیری و مدل سازی انتشار نیترات در مناب آب دشت قزوین
ارزیابي ریسک سرطانزایي مواجهه با ارسنیک در مناب آب شهرهای با جمعیت بیش از  100هزار نفر در
کشور ایران
شناسایي و پایش پاه سموم ارگانوفسفره ،ارگانو کلره و  PAHsدر مناب آب شرب استان قزوین
پایش سموم ارگانو فسفره در مناب آب استان قزوین
ارزیابي ریسک سرطانزایي هیدروکربن های آروماتیک چند حلقوی در آب شرب
بررسي عملکرد رآکتورهای  UASBدر تصفیه فاضالب صنای
بررسي شاخص های بیولوژیک در بیمارستان ها
بررسي آلودگي بیولوژیک استخرهای شنای شهر قزوین
بررسي اثرات فعالیت کارخانه سیمان آبیک بر سالمت ساکنین منطقه
پایش  TOCدر مناب آّب زیرزمیني دشت قزوین
بررسي سالمت پرسنل شهرداری قزوین در سال های  1395و 1397
ارزیابي کمي و کیفي پسماندهای صنعتي استان قزوین (دارای مصوبه شورای عطف)

سوابق تدریس
*
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کیفیت مناب آب
برنامه ایمني آب
مدیریت توسعه مناب آب
تصفیه آب
کنترل آلودگي هوا
مدل سازی آالینده های محیطي

مشاوره و راهنمایی پایان نامه تحصیالت تکمیلی
* تعیین مناب آالینده و مدل سازی انتشار نیترات در مناب آب زیرزمیني دشت قزوین (راهنما)
* ارزیابي عملکرد دستگاه ابداعي استخراج ترکیبات آلي در بازیابي هیدروکربن های آروماتیک چند حلقوی
از مناب آب شرب (راهنما)
* پایش پایه کل کربن آلي ( )TOCدر مناب آب و خاک دشت قزوین (راهنما)

* مدل سازی انتشار  NO3در آبخوان دشت قزوین با استفاده از نرم افزار  GMSو شبکه عصبي مصنوعي
(راهنما)
* کاربرد فرایند فنتون در تصفیه فاضالب های با فنل باال (مشاور)
* بررسي چگونگي پیدایش بو در تصفیهخانه و شبکه فاضالب شهر قزوین و ارائه راهکارهای کنترل بو
(راهنما)

سوابق اجرایی
*
*
*
*
*
*
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*
*
*

معاون آموزشي دانشکده بهداشت به مدت  3سال
دبیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکي قزوین از سال  1389تا کنون
دبیر کارگروه محیط زیست تدوین برنامه جام سالمت استان قزوین
کارشناس حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه از سال  1379تا 1386
عضو تیم نظارت و بازرسي از روند اجرای مالحظات زیست محیطي در طرح احداث سد و نیروگاه گتوند
علیا ،سد و نیروگاه سیمره ،پاالیشگاه شازند اراک ،پاالیشگاه اصفهان و میدان نفتي مسجد سلیمان
مشاور زیست محیطي معدن ذغالسنگ البرز شرقي در استان گلستان
مشاور زیست محیطي اسکله صدف در استان بوشهر
رئیس مرکز رشد فناوری زیست پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قزوین از سال 1397
عضو شورای پارک علم و فناوری استان قزوین
عضو شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکي قزوین
موسس و مدیرعامل شرکت دانش اطلس آب گستر سارینا
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