
 پوستر های برتر
 

 بسمه تعالی

 

 

نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و انجمن بهداشت محیط به سرپرستی جناب آقای دکتر حسینی  16) بر اساس آرای اعضای کارگروه منتخب

، در محور های شش گانه بر اساس رای حداقل سه نفر ازاعضا برای هر مقاله انجام شده ارزشیابی کیفیت مقاالت پذیرفته شده پوستر دبیر محترم انجمن(

عالم می گردند. پس همایش، با توجه به تعداد مقاالت پذیرفته شده و معیار های کیفی مورد ارزیابی، مقاالت زیر به عنوان مقاالت پوستر برتر پذیرفته شده ا

رائه دهندگان مقاالت ارسال می گردد.از اختتامیه همایش گواهی و تندیس مربوطه برای ا  

 
 ردیف نام محور کد مقاله عنوان مقاله نام نویسنده

قاسم کیانی 

 فیض آبادی

و ارتباط  یرانیا تیجمع کیها در پارابن یادرار یومارکرهایب یریگ اندازه

یشناخت تیجمع-یو عوامل اجتماع یتن سنج یها با فاکتورهاآن  

و  یریشگیدر پ طینقش بهداشت مح 124707

مرتبط با عوامل  یها یماریکنترل ب

یطیمح  

1 

دستگاه گوارش یها یماریخطر ابتال به ب شیهوا بر افزا یها ندهیآال ریتاث مریم براتی فر بهداشت  یالملل نیو ب یمل یچالش ها 131493 

مقابله،  یو راه ها ینگار ندهیآ ط؛یمح

و کنترل تیریمد  

1 

آب یمنیشهر بستان آباد بر اساس برنامه ا یآبرسان ستمیس سکیر یابیارز سمیرا شیخی  

(WSP) 

بهداشت  یالملل نیو ب یمل یچالش ها 28350

مقابله،  یو راه ها ینگار ندهیآ ط؛یمح

و کنترل تیریمد  

2 



نسترن طالع 

 پور

)مطالعه  یرواناب شهر تیفیک یپارامترها یبر رو میاقل رییاثرات تغ یبررس

(رانی: شوشتر، ایمورد  

و سالمت میاقل رییتغ 51130  1 

 یمطالعه مرور کیمادران در سطح جهان:  ریدر ش کیغلظت آرسن یبررس یونس محمدی

زینظام مند و متاآنال  

یطیمح یها ندهیآال شیپا 182784  1 

رضا فوالدی 

 فرد

جات پر مصرف شهر قم یفیدر ص نیفلزات سنگ یبهداشت سکیر یابیارز یطیمح یها ندهیآال شیپا 170830   2 

 یالهام برزگر

 خانقاه

در  دیکلرا ومیتانیت یو پل دیکلرا کیفر یپل یمنعقد کننده ها ییکارا سهیمقا

تازه و کهنه یپسماند شهر یها رابهیش هیتصف  

مقابله،  ،یریشگیپ یها یعلوم و فناور 171277

 یها ندهیو کنترل آال هیتصف ت،یریمد

ستیز طیمح  

 
1 

محمد علی 

 ززولی

یستینانو فوتوکاتال ندیفرآ ییکارا یابیارز  TiO2/UV یدهایدر حذف اس 

یآب یاز محلول ها کیو فلوو کیومیه  

 ،یریشگیپ یها یعلوم و فناور  146158

 ندهیو کنترل آال هیتصف ت،یریمقابله، مد

ستیز طیمح یها  

2 

 یآبخوان آزاد ساحل ینیرزمیآب ز یکنترل کننده شور یعوامل اصل نییتع سکینه داداشی

یآمار یزهایبر اساس آنال یدشت سار  

موضوعات مرتبط ریسا 152479  1 

 

 

 

 دبیر علمی همایش

 دکتر جعفرزاده


