
 (Personal Informationاطالعات شخصی )

 نام و نام خانوادگی: محمد گودرزی نیک 

 .2، واحد 10متری الله، بوستان دوم شرقی، پالک  35آدرس: تهران، بلوار مرزداران، 

 /mgodarzinik@gmail.com godarzi@modares.ac.irپست الکترونیک: 

 های علمی:تحصیالت و توانایی

 ( 1367دیپلم تجربی از دبیرستان طالقانی شهرستان بابل.) 

 (.1377گرگان )زیست از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی مهندسی محیط 

  (.1384محیط زیست دانشگاه آزاد واحد شمال )کارشناسی ارشد آلودگی و حفاظت 

 ( 1392دکتری تخصصی آلودگی و حفاظت محیط زیست از دانشگاه دولتی ایروان.) 

 سوابق شغلی:

 ( 1376-1372مسئول دفتر ریاست دانشگاه) 

  سال  4کارشناس روابط عمومی به مدت 

 سال  10زیست دانشگاه تربیت مدرس به مدت کارشناس مسئول آزمایشگاه محیط 

 ایرشتههای میانرئیس اداره پژوهش دانشکده علوم و فناوری 

 های تجدیدپذیر، سنسور و بیوسنسور(ای )آب، مهندسی انرژیرشتههای تخصصی میاندبیر کارگروه 

 الملل( پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس مدیر حوزه ریاست )روابط عمومی و امور بین 

 لم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس عضو شورای فناوری پارک ع 

 انتشارات و مقاالت:

له ان )مجیزر و ارر آن بر ماهیآناال مرکوریتعیین میزان غلظت جیوه در رسوبات ساحلی بندر امام با استفاده از دستگاه  .1

 علمی و پژوهشی علوم دربانی ایران(

المللی و میگوی بندر ماهشهر در هشتمین کنگره بینپذیرش دو مقاله آلودگی جیوه در رسوبات ساحلی بندر امام و ماهیان  .2

 2008؛ به صورت پوستر و ارائه در سال آلودگی جیوه در امریکا

 (1384المللی عمران )چاپ مقاله تحت عنوان آلودگی جیوه در رسوبات ساحلی بندر عسلویه در هفتمین کنگره بین .3

حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک )مجله علمی و پژوهشی  بندی عوامل مورر بر فرهنگ ایمنی رانندگان وسایلاولویت .4

 حمل و نقل ایران(

5. Role of flow and PH in the electrokinetics remediation of the mercury contamination 

(chemical, biological and nature protection technologies) 

mailto:mgodarzinik@gmail.com
mailto:godarzi@modares.ac.ir/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHWL_enIR972IR972&sxsrf=ALiCzsZcglDBYVaKlWf8XtSIHIl8WdOTpA:1652249906420&q=electrokinetics&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjrhoLG5tb3AhXV_7sIHdnZD1oQkeECKAB6BAgCEC8&cshid=1652249913369032


6. Electrokinetics remediation of mercury hntominations of bandar Imam petrochemical 

HMplex of iran (Asian Journal of Chemistry) 2013 

7. Determination of mercury concentration in bandar Imam marine sediments (Persian gulf)- 

biology journal of Armenia- 2010 

8. Enviormental assessment of Iranian lead and zine tailing dams- 2010 

9. The study of mercury pollution distribution around a chlor-alkali petrochemical HMplex, 

bandar Imam. Southern IRAN (springer- February 2012). 

10. Boob: mercury removal from sea sediments using electrokinetics method (lambert 2012). 

11. Improsion and priorization of nurse stressors and its role on patient’s safety using SPSS 

and AHP methods- 2017 

 های فعالیت و کارهای تحقیقاتی:زمینه

 دوره در پتروشیمی 7 -تدریس مدیریت ایمنی فرآیند 

 های مختلفمدیریت مواد زائد در کارخانه 

 پیشگیری از حوادث ساده در کار 

 آشنایی با موارد ایمنی شیمیایی و بهداشتی 

 ارزیابی و مدیریت ریسک 

 شرکت نفت -های احیای آنآلودگی خاک و راه 

 بهداشت و محیط زیست -مدیریت پسماند 

 دوره 3 -محیطی و ارزیابی ریسک منطقه گاز امیدیهارزیابی اررات زیست 

 فاز 12های نفتی عسلویه در ایمنی بهداشت و محیط زیست در شرکت 

 محیطی های ارزیابی ریسک و ارزیابی اررات زیستها و روشاشنایی با تکنیکEIA- 5 دوره 

 دوره 5 -آشنایی با موارد ایمنی شیمیایی و بهداشتی 

 چندین دوره -آلودگی هوا و اررات آن بر سالمت 

  تدریس دورهMSDS 

 و ایمنی و محیط زیست و ایمنی و  های محیط زیستتدریس دروس آلودگی محیط زیست، ارزیابی محیط زیست، آلودگی

های علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی در مقاطع محیط زیست در دانشگاه تربیت مدرس، خزر، کاسپین، دانشگاه

 مختلف 

  رساله دکتری 4پایان نامه ارشد در زمینه های مختلف و مشاوره  10راهنمایی بیش از 

 های مختلف و منابع نفت و گازدر وزارتخانه 1400-1390های طی سالدوره  100های متعدد بیش از برگزاری کارگاه 

 (Book) کتاب

1. Mercury removal from sea sediments using electrokinetics method- lambert 
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