
 سخنرانی های برتربخش 
 بسمه تعالی

، در محور های شش گانه همایش، با توجه به تعداد مقاالت پذیرفته شده و معیار سخنرانیقاالت پذیرفته شده هیئت رئیسه همایش، مبر اساس آرای اعضای 

برای  گواهی و تندیس مربوطه ،برتر پذیرفته شده اعالم می گردند. پس از اختتامیه همایش سخنرانیهای کیفی مورد ارزیابی، مقاالت زیر به عنوان مقاالت 

صورت مقاالت ارائه دهندگان ارسال شده و هماهنگی با مجالت همکار جهت قرار دادن مقاالت در فرایند داوری در صورت اعالم رضایت کتبی نویسندگان 

 می گیرد.
 

 ردیف رنام محو عنوان مقاله نام نویسنده

دکتر مرتضی 

 خفایی

نقش بهداشت محیط در پیشگیری و  مطالعه سری های زمانی -تماس با آلودگی هوا و بیماری سل

کنترل بیماری های مرتبط با عوامل 

 محیطی

1 

بررسی ارتباط بین مواجهه با سطوح ادراری ترکیبات شیمیایی مختل کننده  حبیبه نسب

دی -2،4تریکلوزان، تریکلوکاربان و غدد درون ریز )تریکلوزان، متیل 

 کلروفنول( با فشارخون و لیپید پروفایل در کودکان و نوجوانان شهر کرمان

نقش بهداشت محیط در پیشگیری و 

کنترل بیماری های مرتبط با عوامل 

 محیطی

2 

مهسا محبی 

 چم خرمی

و ارزیابی تاثیر آن بر بیماری   (PM10)پایش ماهواره ای غلظت ذرات معلق

 های تنفسی

نقش بهداشت محیط در پیشگیری و 

کنترل بیماری های مرتبط با عوامل 

 محیطی

3 

چالش های مربوط به پخش کمپوست در فضای سبز شهری: ارزیابی خطر  سپیده صادقی

 میکروبی ناشی از بلع تصادفی کمپوست در کودکان

چالش های ملی و بین المللی بهداشت 

مقابله،  محیط : آینده نگاری و راه های

 مدیریت و کنترل

1 



دکتر محمد 

 مسافری

نیازهای آموزشی و دانش مورد نیاز در حوزه سالمت محیط زیست کشور از 

 دیدگاه اساتید بهداشت محیط

چالش های ملی و بین المللی بهداشت 

محیط : آینده نگاری و راه های مقابله، 

 مدیریت و کنترل

 

2 

دخانیات در زنان سیگاری فعال و غیر فعال با خطربروز ارتباط الگوی مصرف  پریچهر پاکزاد

 ابتال  به سرطان سینه

چالش های ملی و بین المللی بهداشت 

محیط : آینده نگاری و راه های مقابله، 

 مدیریت و کنترل

3 

دکتر یاسر 

طهماسبی 

 بیرگانی

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی پارامترهای کمی رواناب شهری )مطالعه 

 موردی: شوشتر، ایران(

 1 تغییر اقلیم و سالمت

منابع و انتشار گازهای گلخانه ای )ردپای کربن( با تاکید بر صنعت پاالیش  سمانه دهقانی

 گاز

 2 تغییر اقلیم و سالمت

دکتر فرشید 

 سلیمانی

اثرات سمی شیرابه ته سیگارها بر شاخص های خونی و بافت های مختلف 

 والتونی منطقه خلیج فارسماهی پریوفتالموس 

 1 پایش آالینده های محیطی

بررسی حضور و فراوانی  میکروپالستیک ها در گونه های مختلف ماهی پر  حبیب نجاتی

 مصرف  در استان مازندران

 2 پایش آالینده های محیطی

دکتر مریم 

 روانبخش

ها و  (PAH) بررسی آلودگی هیدروکربن های آروما تیک چند حلقه ای

در آب دریا، رسوب و دو گونه از ماهیان )شبه  (OT)   ترکیبات آلی قلع

 شوریده و کفشک( در خور غزاله ، خلیج فارس

 3 پایش آالینده های محیطی

Dr. Vishnu 

D. Rajput 

Role of Green Synthesized Nanomaterials to Improve 

the Soil Health 
علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، 

یریت، تصفیه و کنترل آالینده های مد

 محیط زیست

1 

دکتر 

غالمحسین 

 صفری

یه شب متد از استفاده با ها ارزیابی ریسک سالمت ناشی از باقیمانده آفت کش

 سازی مونت کارلو: یک مطالعه در شمال غرب ایران بر اساس مصرف سیب

 1 سایر موضوعات مرتبط با بهداشت محیط



Dr. Sudhir 

S. Shende 

Bio-fabrication of nanoparticles (NPs): An emerging 

approach for the sustainable developments 
 2 سایر موضوعات مرتبط با بهداشت محیط

 

 دکتر جعفرزاده دبیر علمی همایش
 


