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تاریخ فارغ التحصیلی

(نام موسسه و شهر)
دیپلم

تجربی

دبیرستان شبانه روزي شهید مطهري شیراز

1373/3

کاردانی

بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

1375/12

کارشناسی

مهندسی بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1387/4

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390 /4

MPH

مدیریت سالمت در بالیا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396 /6

دکترا

مهندسی محیط زیست  -مهندسی آب و فاضالب

دانشگاه شهید بهشتی

در حال انجام تز

Educational Degree:
PhD Candidate in Environmental Eng- Water & wastewater Eng, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Since2017.
MPH Degree in Health In Disaster Management, School of public Health, Tehran University of medical
sciences, 2017
Thesis title:
"Comparison of Knowledge, Attitude of Relief Personal, About Response Health Action in Emergency Situations
"Larestan

MSc in Environmental Health Engineering, Health Faculty, Tehran University of Medical sciences, Tehran,
Iran., Date.2011
Thesis title: Comparison of carbon nanotubes(Single & Multi Wall) and activated alumina efficiencies in fluoride
removal from drinking water
BSc in Environmental Health Engineering, Health Faculty, Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran,
2006.

4ـ فهرست فعالیتهاي آموزشی و تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
ردیف

نام درس

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه یا مرکز آموزش عالی

تاریخ

1

تصفیه آب

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت -دانشکده علوم
پزشکی الرستان -علمی کاربردی الرستان

از  1390/7تا کنون در ترم های
متوالی

2

تصفیه فاضالب های صنعتی

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت -علمی کاربردی
الرستان

از  1390/7تا کنون در ترم های
متوالی

3

تصفیه فاضالب

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

از نیمسال دوم  95-94تاکنون در
ترم های متوالی

4

سیستم های جمع آوری فاضالب و
آبهای سطحی

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

از نیمسال اول  95-96تاکنون در
ترم های متوالی

5

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات
آب و فاضالب

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

از نیمسال اول  95-96تاکنون در
ترم های متوالی

6

مدیریت بهداشت محیط در شرایط
اضطراری

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

از نیمسال دوم  95-94تاکنون در
ترم های متوالی

7

مدیریت بحران

کاردانی و کارشناسی

علمی کاربردی هالل الرستان

از نیمه اول  91تا نیمه اول 96-95

8

آزمایش های آب و فاضالب

کاردانی و کارشناسی

علمی کاربردی الرستان

از  1390/7تا نیمه اول  95در ترم
های متوالی

9

ایمنی و بهداشت در صنایع شیمیایی

کاردانی و کارشناسی

علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وعلمی کاربردی الرستان

از  1390/7تا نیمه اول 95

10

بهداشت جامعه 2 ، 1و 3

کارشناسی

دانشکده های علوم پزشکی الر و گراش

از  1391 /7تا 94/3

11

روش تحقیق

کارشناسی

دانشکده علوم پزشکی الر و دانشکده علوم پزشکی
گراش ،علمی کاربردی هالل الرستان

از  1391 /7تا 94/3

12

اپیدمیولوژی محیط

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

از نیمسال اول  95-96تاکنون در
ترم های متوالی

13

بهداشت عمومی

کارشناسی

دانشکده های علوم پزشکی الر و گراش

از نیمه اول  91تا نیمه اول 96-95

14

ایمنی و حفاظت فنی

کاردانی

علمی کاربردی علوم پزشکی شیراز

نیمسال دوم 89-90

15

مدیریت لجستیک در سوانح

کاردانی و کارشناسی

علمی کاربردی هالل الرستان

از نیمه اول  91تا نیمه اول 96-95

16

مدیریت امور اردوگاه و اسکان آوارگان

کاردانی و کارشناسی

علمی کاربردی هالل الرستان

از نیمه اول  91تا نیمه اول 96-95

17

پروژه

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،علمی کاربردی
الرستان

از نیمسال دوم 1391تاکنون

18

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

از نیمسال دوم  95-96تاکنون در
ترم های متوالی

19

کاربینی و کارورزی

کاردانی و کارشناسی

علمی کاربردی الرستان و علمی کاربردی هالل

از نیمسال دوم  93-94تا نیمسال
دوم 94-95

20

مدیریت بهداشت و تغذیه در بحران

کاردانی و کارشناسی

علمی کاربردی هالل الرستان

از نیمسال دوم  93-94تا نیمسال
دوم 94-95

21

آزمایشگاه پساب های صنعتی

کاردانی و کارشناسی

علمی کاربردی الرستان

از  1389/11تا نیمه اول 95

22

انتقال و توزیع آب

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

از نیمسال دوم96-97

23

تاسیسات شهری

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

از نیمسال اول97به بعد

)  تالیف/ کتب (ترجمه-5
انتشارات

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روي جلد

سال انتشار

عنوان کتاب

- خانیران

 دکتر محمد-  مهندس مریم غالمی- مهندس غالمعلی حقیقت

زمستان

 فاضالب هاي صنعتی(مبانی:تألیف

کتب

تهران

 مهندس طاهره جاسمی زاد- تقی قانعیان

1395

) آزمایشات، استفاده مجدد،تصفیه

تالیفی

- خانیران

 دکتر عاطفه-  مهندس غالمعلی حقیقت- دکتر محسن داودي

1395بهار

 بیماري کبد چرب و فعالیت:تألیف

تهران

رئوفی

مدرسان

 مهندس احسان قره چاهی و،مهندس غالمعلی حقیقت

، مهندس غالمعلی حقیقت،مهندس علی سلگی

درسنامه جامع کلیات خدمات
)بهداشتی (بهداشت محیط
– دفع بهداشتی فاضالب و زباله

1391

مهندس احسان قره چاهی

شریف
مدرسان

1391

مهندس علی سلگی

شریف
مدرسان

بدنی

 مهندس غالمعلی حقیقت،دکتر سجاد مظلومی

انتشارات
1391

شیمی و میکروبیولوژي آب و فاضالب
–اصول هیدرولیك و مکانیك سیاالت

شریف

ترجمه

ـ فهرست مقاالت6
نام نویسندگان

عنوان مجله و سال

عنوان مقاله

انتشار
Gholam Ali Haghighat, Mohammad
Hadi Dehghani*, Simin Nasseri, Amir
Hossein Mahvi, Nooshin Rastkari

Mohammad Hadi Dehghani,*, Ahmad
Zareic,, Mahmood Yousefi, Farzaneh
Baghal Asghari, Gholam Ali
Haghighat
Sajad Mazloomi, Ahmad Zarei,
Heshmatollah Nourmoradi, Sodabeh
Ghodsei,
Parya Amraei, Gholam Ali Haghighat*

Indian Journal of
Science and Technology,
mar2012,vol5
Desalination and Water
Treatment, 153 (2019)
95–104
June
Desalination and Water
Treatment, 147 (2019)
234–242
April

Parvin Nassiri, Mohammad Reza
Monazzan*, Ehsan Gharachahi,
Gholamali Haghighat, Masoud
Yunesian; Narges Zaredar

Health Phys, 2013 jan
;104(1)87-94.

Mohammad Hadi Dehghani,
GholamAliHaghighat,
Mahmood Yousefi

Data in
Brief19(2018)842–846

Hassan Amini*, Gholam Ali
Haghighat*, Masud Yunesian, Ramin
Nabizadeh,
Amir Hossein Mahvi, Mohammad
Hadi Dehghani, Rahim Davani
Abd-Rasool Aminian • Mansour
Shamsipour • Naser Hassanzadeh •

Environmental
Geochemistry & Health,
2015

Comparison of carbon nanotubes and
activated alumina efficiencies in
fluoride removal from drinking water

چاپ

عناوین مقاالت

شده

مجالت علمی
پژوهشی (داخلی و

Fluoride contamination in
groundwater resources in the
southern Iran and its related human
health risks
Optimization of coagulation–
flocculation process for turbidity
removal using
response surface methodology: a
study in Ilam water treatment plant,
Iran
Exposure Assessment of Extremely
Low Frequency Electric Fields in
Tehran (IRAN), 2010

Data on fluoride
concentrationindrinkingwater
resourcesinIran:AcasestudyofFarspro
vince;
Larestanregion
Spatial and temporal variability of
fluoride concentrations in
groundwater resources of larestan and
gerash regions in iran from 2003 to
2010

)خارجی

Adsorptive removal of fluoride from
aqueous solution using single- and
multi-walled carbon nanotubes

Journal of Molecular
–Liquids216 (2016) 401
410

The effect of
partnership care model on anexiety
of adolesent with β-thalasemia

)JJCDC 2014 october 3(4

Zeolitic imidazolate frameworks
(ZIFs) of various morphologies
against eriochrome black-T (EBT):
Optimizing the key physicochemical
features by process modeling
Effective adsorptive removal of
reactive dyes by magnetic chitosan
nanoparticles: Kinetic, isothermal
studies and response surface
methodology
Aminated graphitic carbon derived
from corn stover biomass as
adsorbent against antibiotic
tetracycline: Optimizing the
physicochemical parameters

Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and
Engineering Aspects,
606,125391,2020
International Journal of
Biological
Macromolecules
164, pp. 344-355, 2020
Journal of Molecular
Liquids
313,113523, 2020

Hossein Faramarzi • Alireza
Mesdaghinia
Mohammad Hadi Dehghani, Gholam
Ali Haghighat, Kaan Yetilmezsoy,
Gordon McKay,
Behzad Heibati *, Inderjeet Tyagi,
Shilpi Agarwal, Vinod Kumar Gupta
**
;Mohammad Reza Foroutani
Mohammad Parvinian Nasab; Ali
Dehghani; Morteza Shamsizadeh; Ali
Mohammad Parvinian Nasab,*; Sayed
;Hanan Kasfi; Hossien Faramarzi
Mona Karandish; Gholamali
Haghighat
Haghighat, G.A., Sadeghi, S., Saghi,
M.H., (...), Colmenares, J.C., Shams,
M.

Jaafari, J., Barzanouni, H., Mazloomi,
S., (...), Soleimani, P., Haghighat, G.A.

Haghighat, G.A., Saghi,
M.H., Anastopoulos, I., (...),
Giannakoudakis, D.A., Shams, M.

علمی پژوهشی فارسی
مجله دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت ،پاییز و زمستان
1397؛5 ( 2 :) 1 - 1

عبدااهلل رشیدی مهرآبادی  ،محمدجواد
کاظمی  ،غالمعلی حقیقت*  ،حسین شاکری

اثرات میکروپالستیکها در محیط آبی و
محیط زیست
بررسی مشخصات کمی و کیفی فاضالب
قالیشویی های شهر تهران

سالمت و محیط ( سال پنجم،
شماره  1بهار 1391

فضل اهلل چنگانی ،انور اسدی* ،غالمعلی
حقیقت ،امیرحسین محوی

تعیین اولویتهای پژوهشی سال 1396
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بر اساس مدل
پیشنهادی سازمان بهداشت
جهانی)(COHRED

مجله دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت )2( 3 ;1396

رضا فاریابی ،زهرا برزین ،منیژه دادبخش،
مطهره پیله ورزاده ،غالمعلی حقیقت ،حبیبه
وزیری نسب ،محمدمهدی سوری*

بررسی وضعیت بهداشت محیط خوابگاههای
دانشجویی پسرانه دانشگاه علوم پزشکی ایالم
در سال 1395

مجله دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت )2( 3 ;1396

حشمت اهلل نورمرادی ،غالمعلی حقیقت ،افشین
کریمی ،سجاد مظلومی*

بررسی هزینههای اقتصادی ،بهداشتی ،روانی
و اجتماعی تحمیل شده بر خانواده و جامعه
ناشی از مرگ مادر :یک مقاله مروری

مجله دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت )3( 3 ;1396

سرفراز ،اقبال سخاوتی ،غالمعلی
⃰
نسرین
حقیقت ،فائزه غفوری

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس
ابتدایی و راهنمایی شهر آبدانان ایالم در سال
1395

مجله دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت )2( 3 ;1396

سجاد مظلومی ،غالمعلی حقیقت ،زهرا کولیوند،
شیما رحمانی ،حشمت اهلل نورمرادی*

بررسی وضعیت بهداشت محیط کارگاههای
شیرینی پزی شهر ایالم در سال 1395-96

مجله دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت)4( 3 ;1396

حشمت اهلل نور مرادی ،علی عمارلوئی ،غالمعلی
حقیقت ،معصومه بیگی ،زهرا بگرضایی ،سجاد
مظلوم ⃰
ی

بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان
ایالم در سال 1395

مجله دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت)4( 3 ;1396

حشمت اهلل نور مرادی ،غالمعلی حقیقت ،مریم
دوستی ،زهرا تیرجو ،سجاد مظلوم ⃰
ی

مروری بر ترکیبات  PCBsدر محیط زیست،
اثرات بهداشتی ،روشهای شناسایی و امحاء
آن

مجله دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت )1(6;1398ص-87
100

ابوالقاسم علی قارداشی ،1مریم میرابی،1
*3و2
غالمعلی حقیقت

پذیرفته
شده
عناوین مقاالت

چاپ

مجالت علمی

شده

نگاهی به تاسیسات کهن آبی الرستان
اهمیت شاخص جهانی پرتو فرابنفشی
خورشیدی در برنامه حفاظتی جهت کاهش
صدمات انسانی

ترویجی

ماهنامه بین المللی عمران آب
1390 ،
فصلنامه راه سالمت ،ایمنی و
محیط زیست (رسام)1390 ،

غالمعلی حقیقت ،سیمین ناصری ،حافظ
گلستانی*
محمدرضا منظم ،احسان قره چاهی ،غالمعلی
حقیقت

پذیرفته
شده
عناوین مقاالت ارائه

چاپ

شده در همایش ها

شده

Trend Monitoring of Fluoride in
Groundwater Resources of Iran from
2003 to 2010 Using The MannKendall Trend Test and The
Geospatial Information System GIS

XXXth Conference of
the International Society
for Fluoride Research,
2012

Hassan Amini, Gholam Ali Haghighat,
Masud Yunesian, Ramin Nabizadeh,
Amir H. Mahvi, Mohammad Hadi
Dehghani, Afshin Maleki, Reza Rezaee,
Rahim Davani

Hypertension and Drinking Water
?Fluoride? Is There a Relationship

XXXth Conference of
the International Society
for Fluoride Research.
2012

Gholam Ali Haghighat* Masud
Yunesian, Hassan Amini

بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای
شهرالردر سال 1389با تاکید بر عملیات
بازیافت

سومین کنفرانس ملی مدیریت
و حفاظت محیط زیست،
1391

غالمعلی حقیقت* ،رامین نبی زاده ،محمد
امیدوار ،احسان قره چاهی ،محمد اسماعیل
ایزدی

مقایسه کارآیی نانولوله های کربن و آلومینای
فعال جهت کاهش فلوراید از آب

اولین همایش ملی نانو
بیوتکنولوژی
1390/3

غالمعلی حقیقت* ،محمد هادی دهقانی،
سیمین ناصری ،امیر حسین محوی ،نوشین
راسنگاری

بررسی کارآیی نانولوله کربنی تک جداره در
کاهش فلوراید از منابع آب و مقایسه آن با
آلومینای فعال در شرایط بهینه

همایش نانو تکنولوژی،
خرداد1390

غالمعلی حقیقت* ،محمد هادی دهقانی ،امیر
حسین محوی

بررسی کارآیی نانولوله کربنی تک دیواره در
حذف فلوراید از محلولهای آبی و تعیین ثابت
تعادل

یازدهمین همایش دانشجویی
فناوری نانو
1390

غالمعلی حقیقت* ،محمد هادی دهقانی،
سیمین ناصری ،امیر حسین محوی ،نوشین
راسنگاری

فلوئورزدایی از محلولهای آبی توسط نانولوله
کربنی چند جداره :مشخصات و مطالعات
جذب

دومین کنفرانس ملی مدیریت
و برنامه ریزی محیط زیست،
1391

غالمعلی حقیقت* ،محمد هادی دهقانی،
سیمین ناصری ،بهزاد هیبتی

بازیافت بطری های پلی اتیلن ترفتاالت
توسط آلیاژ با پلی پروپیلن( )PPبه همراه
استفاده از الستیک اتیلن پروپیلن دای
منومر(")EPDM

دومین کنفرانس ملی مدیریت
و برنامه ریزی محیط زیست،
1391

محمد رضا پیمانفر* ،غالمعلی حقیقت ،امید
معینی جزنی ،کتایون ایزدشناسان

بررسی کارآیی نانو اکسید آلومینیوم ،نانولوله
کربنی تک جداره و چند جداره در کاهش
فلوراید از منابع آب شرب عمادشهر الرستان

دومین همایش ملی سالمت،
محیط زیست و توسعه پایدار،
1391

غالمعلی حقیقت* ،محمدهادی دهقانی ،ایمان
رستمی ،علیرضا مرندی

بررسی روند تغییرات فلوئوردرمنابع آب
آشامیدنی شهرستان های الر و گراش-
ایران()1389-1382

هفتمین همایش ملی تازههای
بهداشتی1392 ،

غالمعلی حقیقت* ،محمد هادی دهقانی ،رحیم
دوانی ،صادق حقیقت

مدیریت آب مصرفی با بازیابی پساب سیستم
تصفیه آب بخش دیالیز بیمارستان امام
رضا(ع) الرستان

سومین کنفرانس مدیریت
مصرف انرژی1391/11 ،

غالمعلی حقیقت* ،ایمان بایگان ،مسعود
حاجی رجبی ،حمید خندان

بررسی عوارض چشمی در بیماران دیابتی
مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز

همایش ملی عوامل موثر بر
سالمت1389 ،

علی خانی ،غالمعلی حقیقت ،محمد مهدی
هزاوه ای*

تسهیم بهینه دانش با توجه به مدل دانش
تعالی

اولین همایش ملی مدیریت
کسب و کار
1392

مریم شریعتی راد ،غالمعلی حقیقت*

بررسی کارایی نانواکسید آلومنیوم و نانو لوله
های کربنی چند جداره در کاهش فلوراید از
از محلولهای آبی سنتتیک و واقعی و ارزیابی
سمیت این دو جاذب تماس یافته با فلوراید
برروی دافنیا مگنیا

هیجدهمین همایش ملی
بهداشت محیط ایران
آذرماه94

ایمان رستمی* ،عباس نوروزی باغانی،
محمدهادی دهقانی ،غالمعلی حقیقت ،مجید
امینی ،مهدی کمالی

بهداشت محیط در اسالم و سیره نبوی

بهمن ماه  – 92همایش بین
المللی سیره نبوی در طب-
شیراز

غالمعلی حقیقت*

بررسی ،تجزیه و تحلیل طغیان مسمومیت
غذایی در بیمارستان شهر اوز ،در سال 1388

اولین همایش بیماریهای
عفونی شایع در استان فارس

غالمعلی حقیقت* ،بشیر هاشمی ،عزیزا...
دهقان ،خلیل صفری

بررسی روند لیشمانیای جلدی در شهرستان
گراش طی سالهای 1386-90

اولین همایش بیماریهای
عفونی شایع در استان فارس

هاجر حق شناس* ،حکیمه اکبری ،مهندس
غالمعلی حقیقت  ،محمد نوروزی

Comparison of Knowledge, Attitude
of Relief Personal, About Response
Health Action in Emergency
Situations Larestan,

Gholam Ali Haghighat, Ali Ardalan,
Abbas Rahimi Forushani

2nd International and
20th National
Conference on
Environmental Health
and Sustainable
Development.
November 28-30, 2017,
Yazd, Iran

بررسی امکان بازیابی پساب بخش دیالیز
بیمارستان داراب

 .اولین همایش ملی مدیریت
مصرف و هدر رفت آب-28 ،
 29آذرماه  ،1396تهران
دانشگاه شهید بهشتی

غالمعلی حقیقت ،منصور عابدی ،محمد مهدی
تقی زاده ،مصطفی تیزقدم غازانی

ارزیابی مدیریت بازیابی پساب بخش دیالیز
بیمارستان آموزشی درمانی علی بن ابیطالب
رفسنجان.

اولین همایش ملی مدیریت
مصرف و هدر رفت آب-28 ،
 29آذرماه  ،1396تهران
دانشگاه شهید بهشتی

مصطفی تیزقدم غازانی ،غالمعلی حقیقت،
حمیده کمالی

3rd International and 21st
National Conference on
Environmental Health

Gholam Ali Haghighat 1,2, Zahra
Shamsizadeh3, Mostafa Tizghadam ⃰4

Investigating the Economic and
Environmental Impacts of Iranian
Department of Hospital's Dialysis
Wastewater Recovery Management

پذیرفته
شده

7ـ طرح هاي پژوهشی:
تاریخ

ردیف

عنوان طرح

نام همکاران

تاریخ شروع

1

بررسی ومقایسه کارایی نانو تیوبهای کربنی (تک جداره و
چند جداره ) و آلومین جهت کاهش فلوراید از منابع آب

محمدهادی دهقانی ،غالمعلی حقیقت ،امیرحسین محوی،
سیمین ناصری ،نوشین راستگاری

1390/1

1390/12

2

بررسی وضعیت انتشار میدانهای الکترومغناطیسی با
فرکانس بی نهایت کم ELF ،در تهران

پروین نصیری ،محمدرضا منظم ،احسان قره چاهی،
غالمعلی حقیقت

1387

1391/11

پایان

3

بررسی خصوصیات کمی و کیفی فاضالب قالی شویی های
شهرتهران

فضل ا ...چنگانی ،انور اسدی ،غالمعلی حقیقت ،امیرحسین
محوی

1388/3

1389/7

4

بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای شهرالردر سال1389
با تاکید بر عملیات بازیافت

غالمعلی حقیقت ،نسرین کشاورز خانمینی ،قاسم نیکونژاد،
حسن آتش پنجه

1391

1392

5

آب شیرین کن کنفی با استفاده از انرژی خورشید

غالمعلی حقیقت ،عیسی کرمی ،هاشم آگاه

1391

1392

6

بررسی بهینه سازی دوز منعقد کننده های متداول در
حذف کدورت از آب با استفاده از نرم افزار Design
Expert
بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آبمیوه های سنتی در
آبمیوه فروشی های شهر جیرفت در سال 1397

غالمعلی حقیقت ،سجاد مظلومی ،حشمت اهلل نورمرادی،
علی عمارلویی

1396

1397/5

1396

در حال
انجام

8

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان جیرفت
بر اساس طرح یکنواخت سازی کشوری درسال تحصیلی
1396-97

غالمعلی حقیقت ،حمیده کمالی ،سجاد مظلومی ،اکبر
اسفندیاری

1396

1397/11

9

بررسی وضعیت مدیریت پسماند های بیمارستانی شهر
جیرفت و ارائه الگوی مناسب مدیریت پسماند

غالمعلی حقیقت ،محسن امیدیان ،سجاد مظلومی

1395

1397/3

10

شیوع پر فشاری خون و عوامل مرتبط با آن در کودکان 7
تا  12ساله شهرستان الرستان

غالمعلی حقیقت ،عزیزا ...دهقان ،عاطفه رئوفی ،زیبا مروجی

1396

1397/3

11

بررسی کارایی کامپوزیت نانوذرات کیتوزان پوشش داده
شده با اکسید آهن مغناطیسی برای حذف رنگ های
 14Azo Reactive yellowو Azo Reactive
 141Redاز محلولهای آبی

غالمعلی حقیقت سجاد مظلومی جلیل جعفری

99/4

99/8

12

بررسی و مقایسه تاثیر راندمان عصاره گیاهان استبرق،
انغوزه ،رازیانه  ،شیرین بیان  ،بادرنجبویه کرمانی و ماهور
درکاهش باکتری های رایج گرم منفی و مثبت

زهرا ایزدی غالمعلی حقیقت سیدحمزه حسینی کهنوج
سجاد مقبلی دامنه محسن کربالیی زاده بابکی

99/4

در حال
انجام

13

تهیه چارچوب آلی -فلزی با بنیان آهن و نیکل و آزمون
اولیه کارایی آن در حذف آالینده های آلی و معدنی مدل

غالمعلی حقیقت محمود شمس

27/1/99

در حال
انجام

14

سنتز ) Zeolitic imidazolate 67(ZIF-
 67frameworkو بررسی کارایی آن در حذف فلورایداز محلول های آبی

غالمعلی حقیقت محمود شمس

6/9/98

12/7/99

15

بررسی وضعیت سوء تغذیه و عوامل مرتبط با آن در
کودکان زیر  5سال شهرستان عنبرآباد ،سال 1398

امیر حسین حقگو غالمعلی حقیقت میالد دانشی مسکونی
عزیزاله دهقان

98/8

98/10

16

ارزیابی ریسک بهداشتی سموم مصرفی در مزارع کشاورزی
شهرستان جیرفت و اثر آن بر منابع آب شرب با استفاده از
نرم افزار پهنه بندی جغرافیایی Arc- GIS

مهسا طاهرگورابی اسماعیل چرخلو فاطمه اسالمی
(کارمند) اکبر اسفندیاری غالمعلی حقیقت محمدمهدی
سوری اکبر مهرعلی زاده

98/6

در حال
انجام

17

سنتز و مدل سازی فرایند حذف اریو کرم بلک تی توسط
چارچوب های فلزی آلی از محلول های آبی

محمود شمس غالمعلی حقیقت

98/6

98/12

18

بررسی کارایی مخمر ساکارومایسس سرویسه در تصفیه
فاضالبهای رنگی (مطالعه موردی :رنگ های ،141RR
متیلن بلو و متیل رد)

سجاد مظلومی فاطمه اسالمی (کارمند) ضیاءالدین بنیادی
غالمعلی حقیقت محمدمهدی سوری

98/6

در حال
انجام

19

بررسی شیوع لیشمانیوز و عوامل خطر مرتبط با آن در
شهرستان جیرفت از سال های 1393تا1397

غالمعلی حقیقت سمیرا رئیسی سرحدی حسین دهقان
ناصر نصیری

98/3

در حال
انجام

20

بررسی شیوع فلوئوروزیس و  DMFTدر دانش آموزان
پایه ششم قلعه گنج و ارتباط آن با میزان فلوراید در منابع
آب شرب در سال 1397

روزبه رایگان غالمعلی حقیقت عظیمه امیرمیجانی
محمدمهدی سوری فاطمه سیدی مرغکی اکبر مهرعلی
زاده

97/7

در حال
انجام

7

غالمعلی حقیقت ،حلیمه خیراندیش ،سجاد مظلومی،
عزیزا ...دهقان ،نجمه مال احمدی ،اکبر اسفندیاری

 -8کسب رتبه در جشنواره هاي ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی:
سال کسب رتبه

عنوان اثر علمی ،فنی ،ادبی و هنري
چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران

ملی

رتبه سوم اختراعات و ابداعات (انجمن علمی بهداشت محیط
ایران)

چهاردهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور

پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس در
سالهای  92و 93

بین المللی

 -9اکتشاف و اختراع یا نظریه پردازي و برگزیدگی المپیادهاي علمی :
عنوان
ردیف

محل ثبت

تاریخ
ثبت

1

طراحی مواد کاهش دهنده فلوراید در آب به حد استاندارد توسط
نانو تیوب های کربنی

ایران -تهران -اداره کل مالکیت صنعتی بشماره 76099

1391/4/31

2

جهت ساخت قطعاتی مقاوم با  RPET/PA6/EPDMساخت آلیاژ
ضربه پذیری و کششی باال جهت رفع مشکل بازیافت بطری ها

ایران -تهران -اداره کل مالکیت صنعتی بشماره 76104

1391/4/31

3

جهت رفع مشکل اختالط با  PP-g-GMAتهیه فرموالسیون
پلیمرهای قطبی

ایران -تهران -اداره کل مالکیت صنعتی بشماره 76102

1391/4/31

 -10جوایز وتشویق نامه هاي علمی:

موضوع
چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران

ملی

چهاردهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور

مرجع صادر کننده
رتبه سوم اختراعات و ابداعات(انجمن علمی بهداشت محیط ایران)
پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس در سالهای  92و
93

بین
المللی

-11داوري مقاالت
ردیف
١

داوری مقاالت مرتبط در فصلنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد

2

داوری مقاالت مرتبط در فصلنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی فسا

3

داوری مقاالت مرتبط در فصلنامه علمی پژوهشی سالمت جامعه علوم پزشکی مازندران

4

داوری مقاالت اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب 1396-دانشگاه شهید بهشتی ،انجمن آب و فاضالب و شرکت آب و فاضالب کشور

5

داوری مقاالت مرتبط در فصلنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی جیرفت

-12باز نگري کتاب وسر فصل ها
ردیف
١

نوع کتاب و موسسه
مشارکت در تدوین سرفصل درس مهارت مشترک " ایمنی و بهداشت محیط کار" دانشگاه جامع علمی – کاربردی

 -13برنامه ریزي وتدریس درکارگاههاي آموزشی :
عنوان کارگاه

نوع مشارکت

محل برگزاری

تدریس(موضوع)

برنامه ریزي /اجرا

مدت

روش تحقیق درعلوم بهداشتی

کلیه مباحث

برنامه ریزی و اجرا

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) الرستان،
دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)،
دانشکده علوم پزشکی گراش

هرکدام بمدت سه روز در
سالهای 91 ،93،92

پدافند غیر عامل

کلیه مباحث

برنامه ریزی و اجرا

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) الرستان

15و 16دیماه1392

مدیریت بحران

کلیه مباحث

برنامه ریزی و اجرا

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،مرکز آموزشی
درمانی امام رضا(ع) الرستان ،بیمارستان
امیدوار اوز

سال  1392تاکنون هر
ساله  2روز

سالمت و ایمنی شغلی

کلیه مباحث

برنامه ریزی و اجرا

دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) ،مرکز
آموزشی درمانی امام رضا(ع) الرستان

1391سال

حریق و روشهای اطفاء آن

کلیه مباحث

برنامه ریزی و اجرا

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) الرستان،
بیمارستان بعثت اشکنان

سال 1392

مدیریت زمان

کلیه مباحث

برنامه ریزی و اجرا

دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)،
دانشکده بهداشت اوز ،دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت

از سال  1391تا کنون هر
ساله یکروز

فاضالب های صنعتی

کلیه مباحث

برنامه ریزی و اجرا

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

از سال 1396

انتقال بین حوزه ای آب و چالش
های آن

کلیه مباحث

برنامه ریزی و اجرا

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سال1397

مدیریت سالمت در بالیا

کلیه مباحث

برنامه ریزی و اجرا

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سال 1397

-14سوابق استخدامی و اجرایی :
عنوان

موسسه

از تاریخ

تا تاریخ

بازرس و کارشناس بهداشت محیط

شبکه بهداشت و درمان الرستان

1378/5/13

88/7

کارشناس بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی تهران

88/8

90/2

رابط دانشکده علوم پزشکی با وزارت بهداشت

دانشکده علوم پزشکی الرستان

1390/3

1391/3

جانشین مدیریت بیمارستان

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) الرستان

1391/3

1392/3

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشکده علوم پزشکی و پرستاری حضرت زینب(س) الرستان
1392/3

1394/6

مدیر روابط عمومی

دانشکده علوم پزشکی الرستان

1394/7

1395/11

مسئول ماموریت ویژه مدیریت سالمت در بالیا
کالن منطقه  8کشوری

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

1396/2

ادامه دارد

عضو هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

1395/12

ادامه دارد

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

97/11

تا 98/7

مدیر گروه توسعه فناوری سالمت

معاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

98/4

ادامه دارد

-15عضویت در انجمن هاي علمی و اجتماعی :
عنوان

موسسه /نهاد /سمن

از تاریخ

تا تاریخ

شورای حل اختالف

دادگستری الرستان

1382

1385

بسیج  ،بسیج دانشجویی ،بسیج اساتید ،و بسیج

بسیج مستضعفین ،عمادشهر(پایگاههای خاتم االنبیاء و شهید

1378

ادامه دارد

جامعه پزشکی(عضو عادی ،عضو فعال ،مسئول
طرح صالحین ،عضو شورای بسیج)

همت ) ،بسیج جامعه پزشکی علوم پزشکی الرستان ،علوم
پزشکی تهران و پایگاه  14معصوم ناحیه مقداد تهران

انجمن دوستداران محیط زیست فارس و
الرستان

سمن محیط زیست فارس

1380

1383

عضو شورای صنفی دانشجویان متاهل

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1389

1390

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

علمی

1388

ادامه دارد

انجمن آب و فاضالب ایران

علمی

1396

ادامه دارد

 -16تقدیر نامه ها و رتبه هاي کسب شده :
 -16-1از سرپرست دانشکده علوم پزشکی الرستان بدلیل همکاری در راه اندازی دانشکده بهداشت اوز الرستان1390-
 -16-2از آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان شهرستان الرستان  5سری
-16 -3از معاونت بهداشتی استان فارس  2سری
-16-4از روسای شبکه بهداشت و درمان شبکه در طول خدمت  6سری
-16-5از مدیر کل ارتباطات نهاد ریاست جمهوری  1سری
 -16-6از معاونت استاندار و فرمانداری ویژه الرستان ،بعنوان استاد مخترع و پژوهشگر.
 -16-7از ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس بعنوان پژوهشگر و مخترع.1391
 -16-8از ریاست محترم انجمن علمی بهداشت محیط ایران در چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران (کسب رتبه سوم جشنواره).1391
 -16-9پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس در سال .1392
 -16-10پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان در سالهای 94و.1393
-16-11از مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت جهت برگزاری موفق اردوی یکپارچه جهادی( اساتید ،دانشجویان ،مدیران و پرسنل)
 -16-12از فرماندهی سپاه و معاون استاندار بدلیل همکاری در برگزاری یادواره سرداران و  304شهید الرستان1393
 -16-13از جشنواره فرهنگی مردمی سراج بدلیل داوری مقاالت و همکاری در اجرای برنامه1393
 -16-14از معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بدلیل طرح رویش و برنامه های فرهنگی
 -16-15از ریاست دانشکده علوم پزشکی الرستان بخاطر همکاری ارتقاء ستاد دانشکده و مسئولیتها 4سری
 -16-16از فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت الرستان بدلیل راه اندازی اردوی جهادی یکپارچه 1393و1394
-16-17از معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت بدلیل ریاست ادارات مشاوره منطقه  4کشوری
 -16-18از ریاست دانشکده بابت برگزاری نمایشگاه هفته سالمت  95با موضوع غلبه بر دیابت
 -16-19تقدیر از وزیر محترم بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی جهت شاف سازی اطالع رسانی و خبر حوزه سالمت و هفته سالمت95
 -16-20تقدیر از مدیر کل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت 1394
 -16-20تقدیر از معاون بهداشت وزیر بهداشت بابت فعالیتهای هفته سالمت95
 -16-21تقدیر از مشاور وزیر و رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت در سال  95در خصوص روابط عمومی
 -16-22رتبه دوم پژوهشگر برتر کارمندی در سال  1395دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
 -16-23رتبه سوم پژوهشگر برتر در سال 1398دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
با احترام:
غالمعلی حقیقت 1399/10/20 -

