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 سوابق تحصیل  

 التحصیلی   تاریخ فارغ رشته   نام دانشگاه   ع  مقط

 1398 محیط  مهندسی بهداشت مان علوم پزشکی کر کارشناسی ارشد

 

 نامه:  انیعنوان پا

3FeNi  /  تی با استفاده از الکترود اصالح شده با نانوکامپوز  ییای می حسگر الکتروش ساخت

CuS/Biسفنولیب نده یآال تریجهتت انتدازهگ  A   

 : ییسوابق اجرا

 99ورود   ط یمهندسی بهداشت مح وستهیکارشناسی پ ان یاستاد مشاور دانشجو_ 1

 رجانیدانشکده علوم پزشکی س   ط یگروه مهندسی بهداشت مح   ولوژ یکروب یم  شگاهیمسئول آزما_2 

 EDCمسئول بسته اعتبار بخشی برنامه ها  آموزشی) واحد (_3 

 ی سوابق پژوهش

 : یعلم یچاپ شده در ژورنالها مقاالت

1- Electrochemical determination of BPA in the food samples using a FeNi3 

/ CuS/BiOCl as a novel nanocomposite. Mohammad Malakootian, Sanaz 

Hamzeh, and Hadi MahmoudiMoghaddam. Wiley online library/2020 

 

2- A new electrochemical sensor for simultaneous determination of Cd (II) 

and Pb (II) using FeNi3 / CuS/BiOCl : RSM optimization. Mohammad 

Malakootian, Sanaz Hamzeh, Hadi Mahmoudi-Moghaddam. 

Microchemical Journal/2020 

 

3- An efficient electrochemical sensor for determination of sulfite in water 

andsoft drinks based on Ce3+-doped CuO nanocomposite 

 

 یشغل ندهی و آ یل ینسبت به رشته تحص طیبهداشت مح یمهندس  انینگرش دانشجو  یبررس -4

 

 

 

 



 :یعلم یمقاالت ارائه شده در کنفرانسها

 : یقاتیتحق یرحهاط

  یریجهت اندازه گ  Ce3+/CuOاصالح شده با  ییایمیساخت نانو حسگر الکتروش -1

 (افتهی) خاتمه  یآب یدر نمونه ها  تیسولف

 

اندازه   یبرا  ییایم یجهت اصالح حسگر الکترو ش یسیمغناط  دیجد تی سنتز نانوکامپوز -2

 یی ، و سرب در اب و مواد غذا می،کادم یهمزمان رو  یریگ

 

 : یسوابق آموزش 

 :  ی در دانشگاهها و مراکز آموزش  سیتدر سوابق

 

 (  رجانی)دانشگاه علوم پزشکی س لنیمبارزه با ناق ی روش ها  ▪

 (  رجانیدانشگاه علوم پزشکی س )  طیبهداشت مح  ▪

 (رجانیدانشگاه علوم پزشکی س) طیمح  یشناس  کروبیم ▪

 ( رجانیدانشگاه علوم پزشکی س ) گندزداهها و پاک کننده ها کاربرد ▪

 (رجانیدانشگاه علوم پزشکی س) طیدر بهداشت مح  یوتکنولوژیب ▪

 ( رجانیدانشگاه علوم پزشکی س ) و کنترل عفونت  مارستان یب طیمح  بهداشت ▪

 :یآموزش  یشرکت در کارگاهها

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانEnd Noteکارگاه آموزشی نرم افزار /  -

   انهیرا ایآموزشگاه آرDesign_Expertکارگاه /  -

   انهیرا  ایآموزشگاه آرSPSSکارگاه آموزشی نرم افزار  /  -

   رجانی/دانشگاه علوم پزشکی س شرفتهیکارگاه جستجو  پ -

  رجانیکارگاه انتخاب مجله مناسب برا  چاپ مقاله /دانشگاه علوم پزشکی س -

   رفتیآب در مناطق با کمبود آب /دانشگاه علوم پزشکی ج نیکارگاه روشها  مختلف تام -

 

 


