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  معاون پژوهشی دانشکده بهداشت- علوم پزشکی قزوین
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  سوابق شغلی ( ترتیب زمانی رعایت شود)

  

  

  اجرایی: آموزشی و  فعالیتهاي

  

  )1374-1379مالی دانشکده بهداشت (- معاون اداري.1

  )1376-1380دیر گروه رشته بهداشت محیط (م.2

  )1385-1387معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (.3

)1387-معاون پژوهشی دانشکده بهداشت (تا کنون.4

از بهداشت محیط  مهندسی رشته و انجام پروژه هاي دانشجوییو پایهواحد دروس تخصصی  20تدریس بیش از .5

بهره  -طراحی شبکه هاي جمع آوري فاضالب -خانه آب و فاضالب طراحی تصفیه - قبیل:( انتقال آب و فاضالب

دفع -تصفیه آب و فاضالب-اصول هیدرولیک و مکانیک سیاالت- برداري و نگهداري از تاسیسات آب و فاضالب

مواد زائد صنعتی و.......)

عضو کمیته علمی سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران.6

پروژه زیست محیطی در کل کشور بعنوان ناظرین معتمد  50ه و اجراي بیش از عضو اصلی ارتباط با صنعت دانشگا.7

  EIAمحیط زیست و همچنین خدمات مشاوره اي نظارت و بازرسی زیست محیطی و  اجراي مصوبات وگزارشات 
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و  Journal of Hazardous Materialsمقاالت چند مجله  داخلی و خارجی از جمله علمی داور .8

Desalination  .......و

قزوین استانعضو اصلی کمیته تحقیقات آب و فاضالب.9

انجام چند پروژه زیست محیطی براي سازمان محیط زیست استان قزوین.10

همکاري با دفتر فنی شرکت آب و فاضالب استان قزوین و طراحی شبکه جمع آوري فاضالب شهر الوند در سالهاي .11

1376-1378

ت آب و فاضالب استان قزوین در خصوص تصفیه آب و فاضالبانجام چند پروژه تحقیقاتی با شرک.12

عضو کار گروه محیط زیست طرح جامع سالمت استانداري قزوین.13

سازمان بازیافت شهرداري قزوین علمیعضو اصلی کمیته .14

سازمان بازیافت شهرداري قزوین انجام چند پروژه تحقیقاتی با.15

خصوص تصفیه پیشرفته آب و فاضالب و بهره و انگلیسی در چاپ مقاله هاي علمی مختلف به زبا ن هاي فارسی .16

برداري و نگهداري از تاسیسات مربوطه

اخذ جایزه ویژه  بهترین ارائه مقاله و همچنین  بهترین ارائه پوستر در کنفرانس مطالعات زیست محیطی در کشور .17

2003استرالیا در سال 

(مجله علمی دانشگاه علوم تصفیه فاضالب صنایع لبنیبراي  Fixed activated sludgeمطاله کارایی سیستم .18

مجري اصلی -1377سال  - پزشکی قزوین)  

مجري اصلی- 1379سال - بررسی وضعیت بهداشتی آب آشامیدنی شهرستان قزوین.19

مجري اصلی- ( محیط زیست قزوین) 1387بررسی الودگی اب هاي زیر زمینی منطقه لیا در سال .20

1390-مجري اصلی -1389ن در سال بررسی آلودگی صوتی شهر قزوی.21

ارائه چندین مقاله در خصوص کارایی سیستم انعقاد الکتریکی براي تصفیه ناخالصی ها  در آب و فاضالب در .22

همایشهاي مختلف ملی بهداشت محیط ایران

دانشکده بهداشت و پیراپزشکی EDOعضو کمیته پژوهش در آموزش .23

بهداشت و پیراپزشکی عضو کمیته راهبري سیستم کیفیت دانشکده.24

عضو کمیته تحول اداري دانشکده بهداشت و پیراپزشکی.25
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عضو شوراي پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی.26

عضو کمیته اجرایی برنامه ریزي استراتژیک دانشگاه.27

عضو شوراي سیاستگذاري مجتمع محمدآباد شهرداري قزوین.28

جامع مدیریت پسماند در استان قزوین عضو کمیته نظارت بر طرح  مطالعاتی.29

عضو شوراي انظباطی تجدید نظر دانشگاه.30

نماینده وزارت بهداشت در هیئت نظارت بر تشکل هاي دانشگاه.31

عضو شوراي پژوهشی پایگاه تحقیقات مینودر قزوین.32

عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی.33

عضو شوراي دانشگاه.34

شوراي فرهنگی دانشگاهعضو .35

عضو کار گروه بررسی توانایی علمی جذب هیأت علمی دانشکده بهداشت.36

عضو شوراي پژوهشی دانشگاه.37

دانشگاه HSRعضو شوراي .38

دانشگاه EDCعضو شوراي .39

دانشگاه اصلی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت عضو .40

  

  س انتشار) سال و آدر- علمی منتشر شده (عنوان کتب ومقاالت 

  

1. Emamjomeh, M. M., Sivakumar, M. and Schafer, A. I. (2003), "Fluoride removal by using a 

batch electrocoagulation reactor", 7th Annual Environmental Engineering Research Event 

(EERE) Conference, 1st- 4th December, Marysville, Victoria, Australia, PP. 143-152 

2. Emamjomeh, M. M. and Sivakumar, M. (2004), "Effects of calcium ion on enhanced 

defluoridation by Electrocoagulation/flotation (ECF) process". 8th Annual Environmental 

Engineering Research Event (EERE) Conference, 6th – 9th December, Wollongong, New South 

Wales, Australia, PP. 263-274 

3. Sivakumar, M., Emamjomeh, M. M. & Chen, M. (2004), "Use of electrocoagulation (EC) as an 
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alternative method to chemical coagulation in water treatment". 8th Annual Environmental 

Engineering Research Event (EERE) Conference, 6th – 9th December, Wollongong, New South 

Wales, Australia, PP. 320-332

4. Emamjomeh, M. M and Sivakumar, M.(2005), "Defluoridation using a continuous 

electrocoagulation (EC) reactor", 47th Annual New Zealand Water and Wastewater Association 

(NZWWA) Conference and Expo (EnviroNZ05-Water matters), 28th -30th September, Aotea 

Centre, Auckland, New Zealand, Published in the Conference proceeding

5. Emamjomeh, M. M. and Sivakumar, M. (2005), "Electrocoagulation technology for nitrate 

removal", 9th Annual Environmental Research Event (ERE) Conference, 29th November - 2nd 

December, Hobart, Tasmania, Australia, Published in the Conference proceeding

6. Sivakumar, M. and Emamjomeh, M. M (2005), "Electrochemical method for fluoride removal: 

Measurement, Speciation and Mechanisms". 9th Annual Environmental Research Event (ERE) 

Conference, 29th November - 2 nd December, Hobart, Tasmania, Australia, Published in the 

Conference proceeding

7. Sivakumar, M. and Emamjomeh, M. M (2006), "Speciation and Mechanisms of defluoridation 

by an Electrochemical method" The second International Association of Science and Technology 

for Development (IASTED) Conference on Advanced Technology in the Environmental Field 

(ATEF), February 6-8, Lanzarote, Canary Islands, Spain (Full paper accepted)

8. Emamjomeh, M. M. & Sivakumar, M. (2006),"An empirical model for defluoridation by batch 

monopolar electrocoagulation/flotation (ECF) process", Journal of Hazardous Materials, B 131 

(2006)-118-125.

9. Emamjomeh, M. M. and Sivakumar, M. (2009), " Review of pollutants removed by 

Electrocoagulation and Electrocoagulation/flotation processes", Journal of Environmental 

Management (90), 1663-1679

10. Emamjomeh, M. M. and Sivakumar, M. (2009), " Fluoride removal by a continuous flow 

electrocoagulation reactor", Journal of Environmental Management (90), 1204-1212
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11. Emamjomeh, M. M. and Sivakumar, M. (2009), " Denitrification using a monopolar 

Electrocoagulation-Flotation (ECF) process ", Journal of Environmental Management (91), 516-

522

12. Emamjomeh, M. M. and Sivakumar, M. (20١١)," Analysis and the understanding of fluoride 

removal mechanisms by an Electrocoagulation/Flotation (ECF) Process  ", Journal of 

Desalination”(275),102-106

13. N Keshavarz Mohammadi, F.Zaree, E de Leeuw, MM Emamjomeh. (2011)," share of nations in 

37 international public Health Journals: An equity and diversity perspective towards health 

research capacity building  : Iranian J Public Health, Vol.40, No.4, 2011, pp.129-137

14. Amir H Pakpoura, b, Isa Mohammadi Zeidib, Mohammad Mahdi Emamjomeh, Saeed 

Asefzadeha, Heidi Pearsonc (2014)," Household waste behaviours among a community sample in 

Iran: An application of the theory of planned behaviour", Waste Management, Volume 34, Issue 

6, June 2014, Pages 980–986

15. Farshid Ghanbari, Mahsa Moradi, Akbar Eslami, Mohammad Mahdi Emamjomeh (2014) 

"Electrocoagulation/Flotation of Textile Wastewater with Simultaneous Application of 

Aluminum and Iron as Anode Environmental Processes " December 2014, Volume 1, Issue 4, pp 

447–457

16. Ali Assadia, Mehran Mohammadian Fazlia,*, Mohammad Mehdi Emamjomeh,

Maryam Ghasemia (2016) "Optimization of lead removal by electrocoagulation from aqueous 

solution using response surface methodology" Desalination and Water Treatment 57 , 9375–

9382

17. Mohammad Mehdi Emamjomeh, Hamzeh A. Jamali, ; and Maryam Moradnia (2017), 

“Optimization of Nitrate Removal Efficiency and Energy Consumption Using a Batch 

Monopolar Electrocoagulation: Prediction by RSM Method”, Journal of Environmental 

Engineering, published online on March 2, 2017

18. Mohammad M. Emamjomeh, Mahsa Tahergorabi , Mahdi Farzadkia,, Edris Bazrafshan

(2017), “A Review of the Use of Earthworms and Aquatic Worms for Reducing Sludge 

Produced: An Innovative Ecotechnology”, J. Waste Biomass Valor, DOI 10.1007/s12649-017-

9907-z, Published online:07 April 2017
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عنوان مجله و در مقیاس پایلوت براي تصفیه فاضالب کارخانه شیر پاستوریزه تهران F.A.Sمطالعه کارایی سیستم عنوان مقاله: .1

اسامی نویسندگان به ترتیب 1شماره  -مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین شماره مجله: 

  1376بهار  -سال اول سال انتشار مجله: دکتر  محمد مهدي امام جمعهآقاي الویت: 

مجله دانشگاه علوم پزشکی و عنوان مجله و شماره مجله: ها در شهرستان قزوینبررسی وضعیت بهداشتی نانواییعنوان مقاله: .2

دکتر ، آقاي دکتر محمد مهدي امام جمعهآقاي اسامی نویسندگان به ترتیب الویت: 2شماره  -خدمات بهداشتی درمانی قزوین

1376تابستان -سال اولسال انتشار مجله: خسرو ایازي

ارزشیابی عملکرد آموزش تئوري اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت و پیزاپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در عنوان مقاله: .3

اسامی نویسندگان به ترتیب سعهفصلنامه آموزش پزشکی و توعنوان مجله و شماره مجله: 89- 88نیمسال دوم سال تحصیلی 

پائیز  –شماره دوم - سال چهارمسال انتشار مجله: علی صفري واریانیدکتر -محمد مهدي امام جمعهدکتر -فریبا زاهدي فرالویت: 

  32- 25ص - 1389و زمستان 

مجله علمی شماره مجله: عنوان مجله و از فاضالب شرکت هنکل توسط فرایند انعقاد الکتریکی CODبررسی حذف عنوان مقاله: .4

راضیه السادات حاجی میر اسامی نویسندگان به ترتیب الویت: مجله علمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه قزوین -ادراك

شماره -سال ششمسال انتشار مجله: دکتر محمد مهدي امام جمعه(نویسنده مسئول)-مجید آشوري-مریم قاسمی-محمد علی

  1390پائیز  -23

عنوان بررسی نحوه مدیریت تفکیک پسماند از مبدا در شهر قزوین و مقایسه آن با دو شهر داخلی اصفهان و مشهدمقاله: عنوان .5

اسامی نویسندگان به ترتیب مجله علمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه قزوین -مجله علمی ادراكمجله و شماره مجله: 

 -سال ششمسال انتشار مجله: دکتر محمد مهدي امام جمعه(نویسنده مسئول)-زهرا همافر-پریسا رود-لیال بختیاريالویت: 

1390بهار -21شماره 

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی عنوان مجله و شماره مجله: آلودگی صوتی در شهر قزوینعنوان مقاله: .6

دکتر علی صفري  -دکتر احمد نیک پی-مهدي امام جمعه محمدآقاي دکتر  اسامی نویسندگان به ترتیب الویت: درمانی قزوین 

1390بهار–1شماره  --15سال سال انتشار مجله: واریانی

  )1388تحلیل سوال هاي چند گزینه اي رشته هاي بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین(عنوان مقاله: .7

 -4شماره  -15سال سال انتشار مجله: ، فربیا زاهدي فرمهدي امام جمعهمحمد آقاي دکتر اسامی نویسندگان به ترتیب الویت: 

  1390زمستان 

عنوان مجله و شماره مجله: حذف کدورت توسط روش انعقاد الکتریکی در فاضالب صنعتی کارخانه ایران کانسارعنوان مقاله: .8

فاطمه السادات می نویسندگان به ترتیب الویت: اسامجله علمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه قزوین -مجله علمی ادراك

بهار -25شماره -سال هفتمسال انتشار مجله: دکتر  محمد مهدي امام جمعه(نویسنده مسئول)-شراره پورحسین -قافله باشی

1391

  

ماره مجله: عنوان مجله و ش)1389مقایسه تراز صداي معادل و شاخص صداي ترافیک در شهر هاي استان قزوین (عنوان مقاله: .9
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آقایان دکتر علی صفري اسامی نویسندگان به ترتیب الویت: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 

  1391زمستان  –سال انتشار مجله: دکتر  محمد مهدي امام جمعه-مهران قلعه نوي-دکتر احمد نیک پی -واریانی

عنوان مجله و 1389ند بیمارستانی در یکی از بیمارستان هاي فوق تخصص تهران در سال بررسی مدیریت پسماعنوان مقاله: .10

آقایان دکتر اسامی نویسندگان به ترتیب الویت: -مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینشماره مجله: 

1391زمستان  –سال انتشار مجله:ئول)دکتر محمد مهدي امام جمعه (نویسنده مس-علیرضا انصاري -مهدي فرزاد کیا

  

عنوان مجله و شماره مجله: بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی براي تصفیه شیرابه مرکز دفن مواد زائد شهريعنوان مقاله: .11

تر  دک-مریم مصرقانی -حسن ایزانلو -دکتر محمد ملکوتیانآقاي اسامی نویسندگان به ترتیب الویت: مجله سالمت و محیط

91زمستان سال انتشار مجله: محمد مهدي امام جمعه

  

فصلنامه علمی عنوان مجله و شماره مجله: بررسی کارایی خاکستر هسته زیتون در حذف نیترات از محلول هاي آبیعنوان مقاله: .12

 -سن احرام پوشدکتر محمد ح -دکتر محمد تقی قانعیاناسامی نویسندگان به ترتیب الویت: -پژوهشی طلوع بهداشت یزد

1393سال انتشار مجله: دکتر محسن عسکري شاهی -دکتر محمد مهدي امام جمعه-مهدي صفدري

  

عنوان مجله و شماره مجله: ییپاال اهیهوازي و گ یب یبیهاي ترک ستمیبه روش استفاده از س یفاضالب بهداشت هیتصفعنوان مقاله: .13

ایمرادن میمر- یجمال یحمزه عل - محمد مهدي امام جمعهسندگان به ترتیب الویت: اسامی نوی  -مازندران یمجله دانشگاه علوم پزشک

  1395سال  ریت 138و ششم شماره  ستیدوره بسال انتشار مجله: یمیکر نبیز - موسوي  قیشقا - 

  

عنوان مجله و شماره  حبا استفاده روش پاسخ سط ونیبه روش الکتروکوگوالس یآب ياز محلول ها تراتیحذف ن يساز نهیبهعنوان مقاله: .14

،  -ایمرادن می، مر - یجمال یحمزه علاسامی نویسندگان به ترتیب الویت:   -شهرکرد یمجله: مجله دانشگاه علوم پزشک

1395مهر و آبان  4، شماره  18دوره سال انتشار مجله:  فرد یپناه، مسعود  - امام جمعه يمحمد مهد

  

و استفاده مجدد از آن  ستیز طیبه مح هیجهت تخل نیقزوالوند یصنعت هیخانه فاضالب ناح هیتصف یپساب خروج تیفیک یابیارز عنوان مقاله:.15

امام  يمحمد مهد :اسامی نویسندگان به ترتیب الویت  -مازندران یعنوان مجله و شماره مجله: مجله دانشگاه علوم پزشک
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ومھ دکتر محمد مھدی امام جمعھرز

٨

  عناوین کتاب چاپ شده

  نوان کتابع
نوع 

  فعالیت
  مربوط به درس

نوع 

  کتاب
  ناشر  چاپ

تاریخ 

  انتشار
  اسامی همکاران

تصفیه فاضالب 

  صنایع غذایی
  ترجمه

اصول تصفیه فاضالب و 

تصفیه فاضالب صنعتی  

کارشناسی پیوسته 

  بهداشت محیط

  

  اول  درسی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  قزوین

پائیز  

1391  

  

دکتر مهدي فرزادکیا

مهدي محمد دکتر 

امام جمعه

مهندس سمیه دهقانی

مهندس زهرا رحمانی

  

اصول بهره برداري 

از تصفیه خانه هاي 

  بیولوژیکی فاضالب

( ارائه ساده ترین 

  روش هاي راهبري)

  

  تالیف

بهره برداري و نگهداري از 

تاسیسات آب و فاضالب 

کارشناسی پیوسته 

  .بهداشت محیط

  اول  درسی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  قزوین

  

زمستان 

1391  

دکتر محمد مهدي 

  امام جمعه

مهندس زهرا علیزاده 

  دهخدایی

داخلی و خارجی المللیشرکت در مجامع علمی و بین

دعوت یا   ردیف

  ماموریت

موضوع   تاریخ

بحث 

  مجمع

محل 

  برگزاري

نقش و 

نحوه 

  شرکت

موضوع گزارش 

  یا سخنرانی

  سخنرانی 

  

اسامی همکاران 

  به ترتیب

سخنرانی 

تن یا م

  کامل

دعوت  1
1389 

  اسفند

همایش ملی 

آب پاك

  

  سخنرانی  تهران

تصفیه شیرابه 

جایگاه دفن 

بهداشتی مواد زاید 

شهري با فرایند 

  انعقاد الکتریکی

کتابچه

 - محمد ملکوتیان

مریم -حسن ایزانلو

محمد  –مصرقانی 

  مهدي امام جمعه

  متن کامل

2  

  دعوت

  

کنفرانس   1/5/1388

المللی بین

  منابع آب

  

دانشگاه 

صنعتی 

  شاهرود

  

  

  

بررسی 

دنیتریفیکاسیون در 

منابع آب و فاضالب 

بوسیله فرایند انعقاد 

الکتریکی

کتابچه 

  کنفرانس

محمد مهدي امام 

 متن کامل  جمعه

انگلیسی 

  

3  
  دعوت

  

چهاردهمین 1390آبان 

همایش ملی 

دانشگاه 

علوم 

ارائه 

  پوستر

بررسی وضعیت 

 5مدیریت زباله در 

کتابچه 

  کنفرانس

 -مهدي فرزاد کیا

محمد  -حمید غالمی

متن کامل

  



ومھ دکتر محمد مھدی امام جمعھرز

٩

بهداشت   

  -محیط

پزشکی 

  یزد

بیمارستان شهر   

تهران و ارائه 

راهکارهاي اصالحی

 -مهدي امام جمعه

مجید کرمانی

دعوت  4

2004  

  

هشتمین 

کنفرانس 

تحقیقات 

محیط زیست

ارائه   استرالیا

  پوستر

  

بررسی استفاده از 

فرایند انعقاد 

ی بجاي الکتریک

انعقاد شیمیایی 

محمد -سیواکومار  کتابچه

مهدي امام جمعه و 

مین هاي
 متن کامل

  انگلیسی

5  

  دعوت

  

  

چهاردهمین 1390آبان 

همایش ملی 

بهداشت 

  -محیط

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  یزد

ارائه 

  پوستر

  

بررسی حذف نیترات 

از منابع آب توسط 

فرایند انعقاد 

  الکتریکی

کتابچه 

  کنفرانس

 -اسلوب -معهامام ج

خوش  -شکیب زاده

فرزادکیا  -الحان

متن کامل

  

6  

  

  دعوت

  

  

  

1390آبان 

  

چهاردهمین 

همایش ملی 

بهداشت 

  -محیط

  

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  یزد

  

  

  سخنرانی

  

مطالعه بهبود قابلیت 

تجزیه پذیري شیرابه 

با روش 

الکتروکواگوالسیون

  

کتابچه 

  کنفرانس

 - محمد ملکوتیان

م مری-حسن ایزانلو

محمد  –مصرقانی 

مهدي امام جمعه

متن کامل

  

دعوت  7

2004  

  

هشتمین 

کنفرانس 

ساالنه 

تحقیقات 

  محیط زیست

بررسی اثر  یون   ارائه مقاله  استرالیا

کلسیم روي حذف 

فلوراید به کمک 

فرایند انقاد الکتریکی

محمد مهدي امام   کتابچه

جمعه و سیواکومار

 متن کامل

  انگلیسی

  1390دعوت   8

ولین کنگره ا

دانشگاهی 

قران پژوهی 

در استان 

  قزوین

  

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  قزوین

  پوستر

جایگاه بهداشت 

محیط در آیات قران 

  و روایات

  کتابچه

محمد مهدي امام 

 -مریم جمالی -جمعه

  سپیده موسوي

خالصه 

  مقاله

  1391  دعوت  9

پانزدهمین 

همایش ملی 

بهداشت 

  محیط

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  گیالن

  ترپوس

بررسی 

از   CODکاهش

پساب آب صابون 

مصرفی در صنایع با 

استفاده از فرآیند 

  انعقاد الکتریکی

  کتابچه

دکتر محمد مهدي 

امام جمعه       دکتر 

   -مهدي فرزادکیا 

سمیرا رحیمی

معصومه   -نیارکی

فاطمه      -شیردل

  قلی زاده فرد      

خالصه 

  مقاله

دعوت  10

مهر  30

  لغایت

آبان  2

1382

ششمین 

همایش 

کشوري 

بهداشت 

  محیط

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  مازندران

بررسی و تعیین   ارائه مقاله

مقدار یون نیترات در 

منابع آب آشامیدنی 

شهر قزوین در طی 

79-80سالهاي 

  - حمزه علی جمالی  کتابچه

محمد مهدي امام 

جمعه

  

  متن کامل

11  
دعوت به 

سخنرانی

ابان ماه 

1386  

کارگاه 

کشوري 

دیریت م

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

اقدامات ستاد فوریتها   مدرس

در کنترل و تأمین 

بهداشت آب و 
سخنرانی 

محمد مهدي امام 

  جمعه

  

  متن کامل



ومھ دکتر محمد مھدی امام جمعھرز

١٠

سالمت محیط 

در بالیاي 

طبیعی و 

حوادث غیر 

  مترقبه

  

  

فاضالب در شرایط   قزوین

اضطرار

  

12  

  

دعوت
اردیبهشت 

1390  

هفتمین 

همایش 

بهداشت 

  حرفه اي

 دانشگاه

علوم 

پزشکی 

  قزوین

  پوستر

بررسی آلودگی 

صوتی در شهر 

قزوین در تابستان 

  1389سال 

  کتابچه

صفري علی، امام 

جمعه مهدي، نیک 

پی احمد، قلعه نوي 

  مهران

  خالصه

دعوت  13

تصفیه 2006

پیشرفته 

  فاضالب 

مکانیسم بررسی   ارائه مقاله  اسپانیا

هاي حذف فلوراید 

فرایند هاي به کمک 

ی الکترو شیم

محمد -سیواکومار  کتابچه

 متن کاملمهدي امام جمعه

  انگلیسی

دعوت  14

2016  

  

چهل و 

هفتمین 

کنفرانس 

ساالنه 

تحقیقات 

  محیط زیست

بررسی فلوئور زدایی   ارائه مقاله  روسیه

بوسیله فرایند انعقاد 

شیمی  –الکتریکی

الومینیوم و ترکیبات 

ان

محمد مهدي امام   کتابچه

جمعه 

 متن کامل

  لیسیانگ

  جوایز و سایر سوابق 

  95تا اخر سال  8برابر  h index Scopusداراي 

  95و90و 89هاياستاد نمونه دانشگاه در سال

  2005بهترین مقاله ارائه شده در نهمین کنفرانس تحقیقاتی محیط زیست کشور استرالیا در سال 
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