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ب– تحصيلات دانشگاهي
 -1كارشناسي -مهندسی بهداشت محيط 1311-1314
 -2كارشناسي ارشد -مهندسی محيط زيست -گرايش آب و فاضلاب 1311-1311

دفاع از پايان نامه با درجه عالی با عنوان :بررسی کارائی فرايندهاي سونوشيميايی در حذف سموم
ارگانوفسفره از محيطهاي آبی
 -3دكتری تخصصي -مهندسی بهداشت محيط1331-1331-

دفاع از پايان نامه با درجه عالی(نمره بيست) با عنوان :بررسی کارائی فرايند شبه فنتون ارتقاء يافته با
اولتراسوند در حذف داروي ديکلوفناک از پساب صنايع داروسازي و ارزيابی سميت آن

ج-افتخارات علمي
دانشجوي برگزيده و رتبه اول دوره  Ph.D.و معرفی به دانشگاه دويسبورگ-اسن کشور آلمان جهت گذراندن
دوره هاي کوتاه مدت تخصصی در سال هاي  1111و  1114ميلادي
کسب گواهينامه گذراندن دوره هاي تخصصی در کشور آلمان با عناوين زير:
DAAD Summer School(Short course), Enhanced Technologies for Water and Wastewater
treatment in urban systems. University of Duisburg-Essen, Germany, 2012.
DAAD Summer School(Short course), Water and Health in Urban Systems-Toxicology,
Epidemiology and Risk Assessment. University of Duisburg-Essen Germany, 2014.
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د– سوابق و تجارب حرفه اي
 -1طراح پروژههای پسماندو آب و فاضلاب در مشاورین وزارت نیرو به مدت  7سال ()1333-1317
 پروژه مديريت جامع پسماند جزيره کيش پروژه هاي مديريت پسماند روستايی منطقه ساحلی خزر پروژه طراحی شبکه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهر هشتگرد پروژ طراحی شبکه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهر قرچک و پيشوا پروژه توجيه فنی و اقتصادي  ،اجتماعی و زيست محيطی فاضلاب شهرهاي اشتهارد و طالقان پروژه طراحی شبکه جمع آوري جزيره کيش پروژه طراحی شبکه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهر سيرجان پروژه طراحی شبکه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهر گرگان پروژه طراحی شبکه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهر فردوس پروژه طراحی شبکه جمع آوري فاضلاب شهر جديد پرديس(مسکن مهر) پروژه طراحی شبکه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهر صفادشت پروژه طراحی شبکه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب منطقه توسعه شهر قزوين پروژه طراحی و ارتقاء تصفيه خانه آب شهر کاشان پروژه بررسی کيفيت منابع آب و طراحی و ارتقاء تصفيه خانه آب شهرهاي استان گيلان -پروژه طراحی آب شيرين کن بندرترکمن

 -2همكاری با انجمن ارزیابي محیط زیست ایران -تهیه استاندارد
 کارشناس تدوين راهنماي ارزيابی اثرات زيست محيطی پروژه هاي صنايع دفاعی کارشناس تدوين سند استاندارد بهينه سازي مصرف سوخت در صنايع نظامی -مرکز استاندارد صنايعدفاعی
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 -3تدریس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
دانشگاه علوم پزشكي تهران-دانشكده بهداشتواحد درسی بهداشت محيط -رشته تحصيلی کارشناسی بهداشت عمومی 1 -واحد -سال تحصيلی 31-13
دانشگاه جامع علمي كاربردی-واحد كوئیک بیلد(ره شهر)واحدهاي درسی بهداشت و ايمنی و هيدروليک -رشته تحصيلی عمران گرايش هاي مختلف 1 -واحد-
سالهاي تحصيلی  31-13و 31-31
دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي-دانشكده سلامت ،ایمني و محیط زیستواحدهاي درسی تدريس شده در مقطع کارشناسی رشته هاي تحصيلی بهداشت محيط ،بهداشت حرفه اي:
 تصفيه آب،
 بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب و فاضلاب،
 آشنايی با مدلسازي در بهداشت محيط،
 کاربرد موتور تلمبه(پمپاژ)،
 مبانی کنترل آلودگی هوا،
 ديناميک گازها و آئروسل ها،
 کارآموزي و -...
 41واحد -سال هاي تحصيلی  1331تا حال حاضر
 –4مشاركت در طرح ها و فعالیت های دانشگاهي
 همکار اصلی تهران طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی کارائی فرايند شبه فنتون ارتقاء يافته با امواج اولتراسونددر حذف داروي ديکلوفناک از پساب صنايع داروسازي -پژوهشکده محيطزيست دانشگاه علوم پزشکی
تهران1334 -
 همکار اصلی طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی کارائی فرايند سونونانوفنتون پيشرفته در حذف رنگراکتيوقرمز  131از محلول هاي آبی-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان1333 -
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 مجري طرح تحقيقاتی با عنوان امکان سنجی حذف کروم شش ظرفيتی از محلول هاي آبی با استفاده ازخاکستر فرار1331 -
 مجري طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی ارتباط پيشرفت تحصيلی با علاقه به رشته تحصيلی در دانشجويانمهندسی بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال 1337
 مجري طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی وضعيت سلامت ،ايمنی و محيط زيست در بيمارستان شهيد لبافینژاد با استفاده از ابزار بومی ارتقاء سلامت
 عضو کميته علمی و اجرايی چهارمين و پنجمين همايش تازههاي علوم بهداشتی – دانشگاه علوم پزشکیتهران1311-1317-
 داور مجله بهداشت در عرصه دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از سال  1333تا 1331 -داور مجله ارتقاي ايمنی و پيشگيري از مصدوميت ها دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 –5راهنمایي پایان نامه های كارشناسي ارشد رشته HSE
 بررسی وضعيت سلامت ،ايمنی و محيط زيست بيمارستان شهيد لبافی نژاد با استفاده از ابزار بومی
ارتقاء سلامتی1337 -
 طراحی و تدوين برنامه پاسخ در شرايط اضطراري در پروژه هاي عمرانی با رويکرد  HSEو تحليل
برنامه با استفاده از راهنماي  :ISO22398مطالعه موردي پروژه عمرانی سد شفارود1331-

ه– مقالات و کتب منتشره
 -1بررسی سيستم  USBFدر مقايسه با سيستم  SBRدر تصفيه انواع فاضلاب – دومين همايش تخصصی مهندسی
محيط زيست1317 ،
 -1بررسی سيستم هاي نوين و موجود در تصفيه شيرابه – چهارمين همايش ملی مديريت پسماند – مشهد مقددس
1317
 -3محيط زيست در اسلام – اولين همايش ملی محيط زيست و توسعه پايدار روستا1317 ،
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 -4تامين آب شرب سالم براي مناطق روستايی در شرايط اضطراري – اولين همايش ملدی محديط زيسدت و توسدعه
پايدار روستا1317 ،
 -5بررسی روش هاي تصفيه شيرابه محل دفن زباله – کنگره ملی بازيافت مواد آلی تجديد شدونده در کشداورزي –
اصفهان 1317 ،
 -1بررسی نگرش مردم روستاهاي استان کردستان در خصوص بازيافت پسماند جامد روستايی – اولين همايش ملی
محيط زيست و توسعه پايدار روستا1317 ،
 -7مقايسه بررسی نگرش مردم روستاهاي مورد مطالعه استان کردستان در خصوص تهيه کمپوست خانگی در داخل
روستا و احداث کارخانه کمپوست – اولين همايش ملی محيط زيست و توسعه پايدار روستا1317 ،
 -1نانو  ،فن آوري نوين در تصفيه آب – چهارمين همايش تازه هاي علوم بهداشتی با محوريت نانو1311 ،
 -3بررسی اثرات نانو مواد در بهداشت  ،ايمنی و محيط زيست – چهدارمين همدايش تدازه هداي علدوم بهداشدتی بدا
محوريت نانو1311 ،
 -11برآورد نياز آبی شهر بوکان و بررسی فاکتورها ي مؤثر برآن ،يازدهمين همايش ملی بهداشدت محديط ،زاهددان،
1317
 -11مديريت زباله هاي بيمارستانی با هدف کاهش حجدم و انتخداب مناسدب تدرين گزينده جهدت امحداء زبالده هدا
(بيمارستان دکتر شريعتی تهران ) – دومين کنفرانس ملی روز جهانی محيط زيست – دانشگاه تهران1311 ،
 -11بررسی هزينه هاي نمک زدايی آب – دومين همايش ملی آب و فاضلاب1311 ،
 -13حذف نيترات از آبهاي زيرزمينی با بهره گيري از روش پالايش زيستی – اولدين همدايش سراسدري بيولدوژي و
دنياي نوين – دانشگاه علوم پايه گرگان1311 ،
 -14اثرات بهداشتی آلودگی هواي داخل ساختمان بر روي کودکان – دومين همايش آلودگی هوا
-15بررسی تجزيه سموم ارگانوفسفره بوسيله روشدهاي مختلدف و معرفدی فنداوري اولتراسدوند بعندوان روش ندوين-
پذيرش چاپ در نشريه آب و محيط زيست ،شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور -نشريه آب و محيط زيست 1313
-11مديريت مصرف آب شرب شهر زاهدان در راستاي اصلاح الگوي مصرف -اولين همايش ملی علدوم و تکندو لدوژي
آّب و فاضلاب -اهواز 1331
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17- Management of drinking water consumption patterns in Zahedan - The First National

Conference on Science and Technology, Water and Wastewater. Ahwaz. Iran. (Oral
Presentation) 2011[In Persian]
18- Evaluation of organophosphate insecticides removal by different methods and the
introduction of ultrasonic technology as a novel technique. Published in the Journal of Water
and the Environment. Water and Wastewater Engineering Company,Iran. 2010[In Persian]
19- Microbiological quality of drinking water in rural areas of Divandare (Kurdistan-Iran).
Archive of Hygienic Sciences Journal- Qom University of Medical Sciences and Health
Services 2013.
20- Evaluation of chemical quality and salinity origin of groundwater in Seyed Gholi region.
Archive of Hygienic Sciences Journal- Qom University of Medical Sciences and Health
Services, 2015.
21- Degradation of azinphos-methyl and chlorpyrifos from aqueous solutions by ultrasound
treatment, Journal of Molecular Liquid. 2016
22- Degradation of Reactive Red 198 (RR198) from aqueous solutions by advanced oxidation
processes

(AOPS):

O3,

H2O2/O3

and

H2O2/ultrasonic,

Bulgarian

Chemical

Communications, 2016.
23- Investigation of the levels of air criteria pollutants effecting on health in Dogonbadan
City and description of air quality using AQI index, ACTA MEDICA MEDITERRANEA,
2016.
24- Nutrient Elimination from Effluent of Municipal Wastewater Treatment Plant Applying
Horizontal Roughing Filter, Journal of Safety, Environment, and Health Research, 2016.
25- Rapid destruction of the non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac using advanced
nano-Fenton process in aqueous solution, ACTA MEDICA MEDITERRANEA, 2017.
26- Quality and quantity of construction and demolition waste in Tehran, Journal of
Environmental Health Science and Engineering, 2017.
27-Functionalization of single-walled (n, 0) carbon and boron nitride nanotubes by carbonyl
derivatives (n= 5, 6): a DFT study, Canadian Journal of Chemistry 94 (1), 105-111, 2015.
28-Chemical

Coagulation

Efficiency

in

Removal

of

Water

Turbidity-Review,

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 10 (3), 188-194, 2018.
29-Enhancement adsorption of hexavalent chromium onto modified fly ash from aqueous
solution; optimization; isotherm, kinetic and thermodynamic study, JOURNAL OF
DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018.
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30-Comparison of bottled waters current brands in term of important chemical
parameters(Nitrate, fluoride, chloride, sulfate)effecting on health , International Journal of
Pharmaceutical Research, 2018.
31-SOLID WASTE CHARACTERIZATION AND MANAGEMENTPRACTICES IN RURAL
COMMUNITIES,TEHRAN AND ALBORZ (IRAN) JOURNAL OF SOLID WASTE
TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VOLUME 45, NO. 1 FEBRUARY 2019.
32-Examining the amount of coliform in milk and other dairy products,

International

Journal of Pharmaceutical Research,2018
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و– مهارت ها
ARC GIS،SEWER CAD،AUTO CAD(  تسلط و آشنايی با نرم افزار هاي مهندسی آب و فاضلاب-

)WATER GEMS, SEWER GEMS
، تسلط عالی به زبان انگليسی)SPSS  وR(  و نرمافزارهاي آماريICDL  آشنايی کامل با-
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