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  بسمه تعالی
  

   سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی هکارنام

  
  اطالعات شخصی

  اسرافیل :نام 
  عسگري :نام خانوادگی 
  02414257451تلفن  -8پالك  -کوچه مظفري -خیابان کالنتري -نوري... خیابان شیخ فضل ا -زنجان: آدرس منزل

  09388093845یا   09102033855: شماره موبایل
  sasgari@razi.tums.ac.irو    sasgary@gmail.com:ونیکی آدرس پست الکتر* 

  
  لییسوابق تحص

  التیتحصالف ـ 

  رشته تحصیلی
مقطع 
  تحصیلی

دانشگاه محل 
  تحصیل

  کشور  شهر
تاریخ فراغت از 

  تحصیل
  1381  ایران  زنجان  زنجانعلوم پزشکی   کاردانی بهداشت محیط

  1383  ایران  نتهرا  تهرانعلوم پزشکی   لیسانس بهداشت محیطمهندسی 
  1387  ایران  تهران  تهرانعلوم پزشکی   فوق لیسانس بهداشت محیطمهندسی 

  
  لیان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصیب ـ پا

  نام استاد یا اساتید راهنما  مقطع تحصیل  عنوان پایان نامه
  اظم ندافیدکتر ک  فوق لیسانس  بهداشت محیط وبررسی آنها در استان زنجان تعیین شاخص هاي جامع
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  آموزشیسوابق 

  

  ردیف
  نظري تدریس

  )درسنام 
  ملیع تدریس

  )نام درس(
مدت   دریست مقطع

  ترمتعداد   کاردانی  کارشناسی   تدریس

فرآیندها و عملیات ها در مهندسی   1
  داشت محیطبه

  
∗  

  4    

    2    ∗    تصفیه فاضالب شهري  2

    1    ∗    طرح تاسیسات و انتقال توزیع آب  3

    2    ∗    روش هاي مهندسی مبارزه با ناقلین  4

    2    ∗    تصفیه فاضالب صنعتی  5

    1    ∗    تصفیه آب  6

    1    ∗    مواد زائد صنعتی و خطرناك  7

شیمی و میکروبیولوژي آب و   شیمی و میکروبیولوژي آب و فاضالب  8
    1  *    فاضالب

بهره برداري و نگهداري از تاسیسات   9
  آب و فاضالب

    *  3    

    1  *      و بهسازي منابع آب اصول تصفیه  10

قوانین و مقررات محیط زیست و   11
  بهداشت محیط

    *  5    

    2  *      بهداشت مسکن واماکن عمومی  12

    4  *      دفع مواد زائد صنعتی  13

بهداشت حرفه (دفع مواد زائد صنعتی   14
  )اي

    *  1    

    2    *    هژپرو  15

ترم کاردانی و  6  *  *    کارآموزي در عرصه  16
  رم کارشناسیت 3

  

جمع 
واحد 

  ها
    37  38  

 3 مجموعر د
  سال

  واحد 74و 
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  سوابق پژوهشی

  قاتی مصوبیپروژه هاي تحقالف ـ 

  عنوان
  نوع فعالیت در طرح

وضعیت فعلی 
  طرح

طول 
مدت 
  مشاوره  همکار  مجري اصلی  طرح

  

  بهداشت تعیین شاخص هاي جامع
  محیط وبررسی آنها در استان زنجان

  دکتر کاظم ندافی
اسرافیل 
  عسگري

دکتر محوي، 
اقی دکتر مصد

  نیا، دکتر یونسیان
  ماه 13  اتمام یافته

تعیین میزان آلودگیهاي باکتریایی و 
فیزیکوشیمیایی استخرهاي سرپوشیده استان 

  1388زنجان در تابستان و پاییز سال 

ناصر افشاري، 
  اسرافیل عسگري،

  جلیل نصیري
  

قاسم 
  اتمام یافته    محمدي

  ماه 9
  

ی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروب بررسی
  آب آشامیدنی دانشگاه ایالم

  اسرافیل عسگري
  

مجتبی 
  شعبانی

  

  دکتر علی
  دل پیشه

  اتمام یافته
  ماه 9

  

بررسی خورندگی و رسوبگذاري آب 
آشامیدنی شهرستان ملکشاهی در بهار سال 

1389  
  اسرافیل عسگري

فرزانه 
  تباسیده

  دکتر علی
  دل پیشه

  ماه 9  اتمام یافته

هاي تازه  هبررسی آلودگی میکروبی آبمیو
ارائه شده در آبمیوه فروشی هاي شهر 

  1389ایالم در شش ماه اول سال 
  اسرافیل عسگري

زینب 
  کریمی

  دکتر علی
  دل پیشه

  ماه 11  اتمام یافته

بررسی روند بهینه سازي و بروز کردن 
اطالعات آما واحدهاي منتخب در مراکز 

  بهداشتی شهرستان ایالم

  
  علی همتی

  
اسرافیل 
  عسگري

  علی دکتر
  دل پیشه

  اتمام یافته

  
  

  ماه 10
  

پروژه دانشگاه سبز بر اجراي  تاثرا بررسی
صرفه جویی مواد و انرژي و بهبود کیفیت 

 محیط زیست در دانشگاه

  ایالمعلوم پزشکی 
  
  

  اسرافیل عسگري،
  دکتر ندافی،

  کاظم گودینی
  

علی 
  سلگی
  

  
  
  
  
  

  ماه13  در حال انجام
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  ـ انتشارات ب
  علمی، پژوهشی و آموزشی ـ مقاله 1

  نام نشریه  عنوان
نوع 

  همکاري
  سال چاپ  صفحه  شماره  جلد

  1386آلودگی صوتی شهر زنجان در سال 
IF=0/036  درISC  

پژوهشی -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

  زنجان

نفر 
  پنجم

دوره 
16  

  87بهار   85  62

هاي حذف نیترات از آبهاي مروري بر فرآیند
  )In Situ(زیرزمینی در محل اصلی خود 

 ماهنامه پژوهشی مهرآب
و نشریه تخصصی آب و 

  فاضالب
  87اردیبهشت   59  47  -  نفر دوم

هاي تازه  هبررسی آلودگی میکروبی آبمیو
  ارائه شده در آبمیوه فروشی هاي شهر ایالم 

پژوهشی -مجله علمی
تحقیقات نظام سالمت 

علوم پزشکی  دانشگاه
  اصفهان

نفر اول 
و 

نویسنده 
  مسئول

شماره 
  چهارم

  89 زمستان  794  2

صابون هاي مایع بررسی آلودگی میکروبی 
سال  درشهر ایالم مصرفی در بیمارستانهاي 
1389  

IF=0/043  درISC  

پژوهشی -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

  ایالم

نفر اول 
و 

نویسنده 
  مسئول

  پذیرش چاپ      

  
  
  
  
  
  

نی هاي بررسی میزان آلودگی میکروبی بست
سنتی تولیدي در بستنی فروشی هاي 

  1390شهرزنجان در سه ماهه دوم سال 

قاسم محمدي،  
  جلیل نصیري

  اسرافیل عسگري  
  

  ماه 9 یافتهتمام ا

هاي تازه ارائه  هبررسی آلودگی میکروبی آبمیو
شده در آبمیوه فروشی هاي شهر زنجان سال 

1391  

جلیل نصیري، 
  اسرافیل عسگري

قاسم 
  محمدي

  
 حال انجام در

  ماه 12
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  )داخلی و خارجی( ره یش ، کنفرانس و غیارائه مقاله در هما  -2

  عنوان مقاله
نام همایش ، 

  تاریخ  محل ارائه  کنفرانس
سخنرانی ( نوع ارائه 

  )…پوستر و ، 
بررسی میزان انرژي مصرفی در ساختمان سبز 

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی در 
  وسعه پایدارراستاي بهینه سازي مصرف انرزي و ت

همایش ملی سـوخت،  
  انرژي و محیط زیست

ــگاه  پژوهشــ
  مواد وانرژي

  سخنرانی  9-7/3/87

  1386آلودگی صوتی شهر زنجان در سال 
دومین سمپوزیوم بـین  

  المللی محیط زیست

ــگاه  دانشــــ
خواجه نصـیر  

  طوسی

تا  29/10/88
1/11/88  

  سخنرانی

 مواد زاید جامد خانگی

دومین سمینار  
 دانشجویی علوم

 بهداشتی

دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

  پوستر 1384

  کاربرد فناوري نانو در کنترل گرما و رطوبت
  
  
  
  

چهارمین همایش 
سالیانه علوم بهداشتی 

با محوریت 
نانوتکنولوژي در علوم 

  بهداشتی 

دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

  پوستر  31/2/87

  کاربرد نانوتکنولوژي در تصفیه آب

چهارمین همایش 
انه علوم بهداشتی سالی

با محوریت 
نانوتکنولوژي در علوم 

  بهداشتی

دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

  پوستر  31/2/87

نقش جاذبهاي گازي در کاهش آلودگی هواي 
  شهري ناشی از صنایع

دومین همایش ملی 
  آلودگی هوا

دانشگاه تربیت 
 مدرس

  چاپ خالصه مقاله  1385

ن یک بررسی اثرات زیست محیطی رادون به عنوا
  آالینده متداول در داخل منازل

دومین همایش ملی 
  آلودگی هوا

دانشگاه تربیت 
 مدرس

  چاپ خالصه مقاله  1385

  گاز گلخانه اي و اثرات آن
دومین همایش ملی 

  آلودگی هوا
دانشگاه تربیت 

 مدرس
  چاپ خالصه مقاله  1385

  جزیره حرارتی و پی آمدهاي آن
دومین همایش ملی 

  آلودگی هوا
دانشگاه تربیت 

 مدرس
  چاپ خالصه مقاله  1385

بررسی آالینده هاي هواي ناشی از کاربرد اورانیوم 
  ضعیف شده و اثرات بهداشتی آن

دومین همایش ملی 
  آلودگی هوا

دانشگاه تربیت 
 مدرس

  چاپ خالصه مقاله  1385
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  تهاي علمییر فعالیسا

  
  علمی داخلی و خارجیداوري مقاالت و کتب ـ  الف

  همکاري محل  تاب یا مقالهکنام 
 معاونت پژوهشی علوم پزشکی ایالم کتاب اپیدمیولوژي محیطی

مقاله بررسی وضعیت شاخص هاي بهداشت محیط مدارس ابتدایی ناحیه یک ساري در 
   1387سال 

  مجله سالمت ومحیط

Contribution of quadratic residue diffusers to efficiency of tilted 
profile parallel highway noise barriers  

IJEHSE 
 

مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی  88-89بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آبهاي بطري شده در شهر ایالم در سال 
 ایالم

  دانشکده بهداشت ایالم  مورد از طرح هاي گروه بهداشت محیط  8داوري بیش از 

  
  )پژوهشی و اجرائیآموزشی ، ( ـ شرکت در دوره هاي مختلف  ب

  تاریخ  محل برگزاري  نام دوره
پانزدهمین کارگاه استراتژیهاي آموزشی و روشهاي 

  تدریس
مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت علوم پزشکی 

  تهران
31 -29/3/85  

  2/7/85  دانشگاه علوم پزشکی تهران  )سطح مقدماتی(کارگاه جستجوي منابع الکترونیک
  22/4/85  دانشگاه علوم پزشکی تهران )سطح مقدماتی( Scientific Writingکارگاه 

  شرکت در هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  انجمن علمی بهداشت محیط

19 -17/8/84  

  16/8/85- 18  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  شرکت در نهمین همایش ملی بهداشت محیط

  طهمین همایش ملی بهداشت محیدشرکت در 
  همداندانشگاه علوم پزشکی 

  انجمن علمی بهداشت محیط
10 -8/8/86  

کاربرد سانوسیل در مسائل : کارگاه ترویجی آموزشی
  بهداشت محیطی

همزمان با هشتمین همایش (شرکت داروسازي کیمیافام
  )ملی بهداشت محیط

18/8/84  

کارگاه آموزشی محاسبه بار ناشی از عوامل خطر 
  )شاخص دالی(مرتبط با آلودگی هوا

  اولین همایش ملی آلودگی هوا و اثرات آن بر سالمت
2-1/12/84  

  
سمپوزیوم مشکالت زیست محیطی سواحل دریاي 

  خزر
انجمن علمی بهداشت  مرکز تحقیقات محیط زیست
  محیط

21/6/85  
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( کنفرانس سالمت در بالیا و حوادث غیر مترقبه
  )خدمات بیمارستانی و پیش بیمارستانی در بالیا

  17/2/85  انشگاه علوم پزشکی تهراند

کنفرانس سالمت در بالیا و حوادث غیر 
  )مدیریت خطر مردم محور در بالیا(مترقبه

  28/3/85  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 Refrence Managerکارگاه یکروزه 
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  معاونت پژوهشی دانشگاه

17/4/85  

 Power Pointکارگاه آموزشی 
ز توسعه آموزش دانشکده بهداشت علوم پزشکی مرک

  تهران
22 -20/8/85  

  

برنامه هاي : میزگرد یکروزه آلودگی هواي تهران
  کنترل و چالش هاي پیش رو

انجمن علمی بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی تهران
   محیط

  مرکز تحقیقات محیط زیست 
20/2/85  

آلودگی صوتی در تهران و سایر "همایش یکروزه 
  "چالش ها و محدودیت ها: هرهاکالنش

دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات محیط 
  زیست

30/8/85  

کارگاه ضرورت حذف مواد مخرب الیه ازن در 
  واحدهاي صنعتی در راستاي الزامات قانونی

  15/12/85  دومین همایش ملی آلودگی هوا دانشگاه تربیت مدرس

یستم هاي کارگاه مدیریت آلودگی هوا با استقرار س
مدیریت محیط زیست، بهداشت حرفه اي و ایمنی بر 

و  ISO14001اساس استانداردهاي 
OHSAS18001 

  16/12/85  دومین همایش ملی آلودگی هوا دانشگاه تربیت مدرس

کارگاه آموزشی سیستم بهداشت، ایمنی و محیط 
  )HSE(زیست

معاونت فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
  بهداشت  دانشجویی دانشکده

27 -26/2/86  
  
  

میزگرد هم اندیشی در خصوص چالش هاي مدیریت 
  پسماندهاي بیمارستانی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران
   انجمن علمی بهداشت محیط
  مرکز تحقیقات محیط زیست

22/3/86  

  برنامه آموزشی بیماریهاي قلبی و عروقی
  دانشگاه علوم پزشکی ایالم

  مرکز آموزش مداوم
24/11/87  

  EndNoteارگاه ک
 

  دانشگاه علوم پزشکی ایالم
  مدیریت امور پژوهش

2/11/87  

 کارگاه مرور سیستماتیک 
  دانشگاه علوم پزشکی ایالم

  مدیریت امور پژوهش
4-3/11/87  
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کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی کتابخانه 
  دیجیتال پزشکی ایران 

  دانشگاه علوم پزشکی ایالم
  وسعه آموزش پزشکیمرکز مطالعات و ت

7-6/4/88  

  کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی
  دانشگاه علوم پزشکی ایالم

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
2/4/88  

  برنامه آموزشی استاد مشاور
  دانشگاه علوم پزشکی ایالم

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
21/8/88  

  برنامه آموزشی مهارتهاي یادگیري 
  لوم پزشکی ایالمدانشگاه ع

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
30 -29/7/88  

 Training of Trainersکارگاه 
دانشگاه علوم پزشکی ایالم مرکز مطالعات و توسعه 

  آموزش پزشکی
15 -14/9/87  

  
  
  
  

  اجرائیسوابق 
    اجرائی هاي ـ پست الف

  مدت  مکان فعالیت  سمت
  لسا 1  ایالم دانشکده بهداشت  کارشناس پژوهش
  سال 2  دانشکده بهداشت ایالم  مسئول استاد مشاور

  سال 1  دانشکده بهداشت ایالم  مسئول تجهیز کتابخانه
  سال 2  دانشکده بهداشت ایالم  در عرصه مسئول برنامه ریزي و هماهنگی کارآموزي

  
  

  ت در انجمن ها و مجامع صنفییب ـ عضو
  فعالیتمدت   فعالیتمحل   نوع همکاري  نام مجمع

  سال 3  دانشکده بهداشت تهران   عضو  علمی بهداشت محیطانجمن 
همایش راهکارهاي ارتقاء مدیریت 
  بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه

  سال 1   دانشکده بهداشت زنجان  عضو کمیته اجرایی

  شش ماه  دانشکده بهداشت تهران  عضو دبیرخانه همایش  هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
  شش ماه  موسسه زیست محیط پاك  عضو کمیته اجرایی  دگی هوااولین همایش ملی آلو



٩ 
 

  
  

  ایالمته ها و شوراهاي دانشگاه علوم پزشکی یت در کمیج ـ عضو
  مدت فعالیت  نوع همکاري با کمیته یا شورا  یا شورا نام کمیته

  سال 5/1  عضو اصلی  شوراي پژوهشی دانشکده
  سال 5/1  عضو اصلی  کمیته امتحانات دانشکده

  سال 1  عضو اصلی  دانشگاه تحقیقاتی مالی طرح هاي کمیته

  
  

  رتبه هاي کسب شدهو  زیجوا
  

  محل   امتیاز کسب شده
  1384کنکور کارشناسی ارشد سال   رتبه دوم 

  1384در بین ورودي هاي دوره ارشد سال   شاگرد اول کالس 
  دانشگاه علوم پزشکی تهران  عضو مرکز رشد استعدادهاي درخشان

  1381در بین ورودي هاي دوره کارشناسی سال   کالسشاگرد سوم 
  )90آذر ماه (آزمون زبان وزارت علوم   MSRTآزمون  52نمره 

  )عدم قبولی(1391نیمه متمرکز سال دکتري   پنجم رتبه 

  
  
  
  
  

  »  ک الفرجیاللهم عجل لول«
 با سپاس فراوان از محبتتان

  
 


