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پایه:

1

سوابق آموزشی:

جدول دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی:
ردیف

نام درس

تعداد دوره های تدریس شده

1

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

 8دوره

2

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

 9دوره

3

مکانیک سیاالت

 6دوره

4

جمع آوری و دفع مواد زائد جامد

 9دوره

5

ایمنی و کاربرد مواد شیمیایی و سموم

 4دوره

6

روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین

 8دوره

7

زبان تخصصی

 3دوره

8

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

 8دوره

9

اصول هیدرولوژی و هیدرئولوژی

 8دوره

11

آلودگی هوا

 4دوره

جدول دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد:
ردیف

نام درس

تعداد دوره های تدریس شده

1

اثرات جهانی آلودگی هوا

 3دوره

2

مسئولیتهای اجرایی:
 مدیر اجرایی مجله مهندسی بهداشت محیط
 عضو کمیته  EDOدانشگاه علوم پزشکی همدان
 عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

3

سوابق پژوهشی:
تعداد کتب منتشر شده:

11

تعداد کل راهنمایی پایان نامهها

3

تعداد مشاورهی پایان نامهها

6

تعداد داوری پایان نامهها

02

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب

6

تعداد پروژههای در ارتباط با صنعت

-

تعداد مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلی و بین المللی

3

تعداد مقاالت انگلیسی منتشر شده

17

تعداد مقاالت فارسی منتشر شده

16

تعداد کل مقاالت منتشر شده

33

افتخارات کسب شدهی پژوهشی

کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در
سال 1331

عناوین کتب منتشر شده:
عنوان

ردیف

سال انتشار

1

تصفیهی آب با بیانی ساده برای راهبران تصفیهخانهها

1386

2

فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی تصفیهی فاضالب

1386

3

مشکالت تهنشینی و فرار جامدات در تصفیهی فاضالب به روش لجن فعال

1387

4

تصفیهی آب و کنترل پاتوژنها

1387

5

آب آشامیدنی و سالمت

1388

6

میکروبیولوژی هاضمهای بیهوازی

1388

7

مدیریت فاضالب شهری در کشورهای در حال توسعه

1389

8

گندزدایی پساب فاضالب

1389

9

مقدمهای بر آلودگی هوا

1389

11

فناوری آب و فاضالب

1393

11

مهندسی آب و فاضالب

1394

4

پایاننامههای راهنمایی شده:
عنوان پایاننامه

سال

ردیف
1

بررسی مقادیر باقیماندهی حشره کش اتیون در خیاار گلخاناهای و تا ثیر اقادامات قباا از
مصرف در کاهش آن  :مطالعهی موردی شهر همدان

1393

2

بررسی ویژگیهای کمّی و کیفی لجن تصفیه خانه ی آب و ارزیابی قابلیت کاربرد آن جهت
مصارف کشاورزی و صنعتی :مطالعهی موردی تصفیه خانهی آب شهید بهشتی همدان

1393

3

تعیین میزان کارایی حذف حشرهکش ایمیداکلوپرید باا روش تجزیاه ی الکتروشایمیایی از
محلولهای آبی

1394

مشاورهی پایاننامهها:
ردیف

عنوان

سال

1

بررسی حذف رنگ شاخص متیلن بلو توساط پوسات میاوه ی درخات بلاو و مقایساه ی
عملکرد آن با کربن فعال تولید شده به روش حرارتی از محلولهای آبی

1393

2

مطالعهی عملکرد فرایناد الکتروکواگوالسایون درحاذف فورفاورال از محایطهاای آبای باا
بهینهسازی فرایند حذف بوسیلهی طراحی آزمایش تاگوچی

1393

3

بررسی کارایی سیستم راکتور بیوفیلمی با بستر متحرك ( )MBBRجهت حذف مواد آلی
از فاضالب بیمارستانی

1394

4

بررسی کارایی ذرات مغناطیس شده خاکستر پوست سخت گردو در حذف دی نیتروبوتیاا
فنا از محیطهای آبی

1394

5

بررسی عملکرد ستون بستر ثابت با بساتر پاامیس کربناه شاده در حاذف آنتای بیوتیاک
مترونیدازول از محیطهای آبی :طراحی ستون بر اساس مدل های توماس ،یاون– نلساون،
بوهارت -آدامز اصالح شده و احیای بستر با فرایند ازن زنی کاتالیزوری

1394

6

بررساای تاا ثیر نااانو ذره آهاان صاافر در کااارایی فرآینااد تلفیقاای  UV_LED/H2O2و
 UV_LED/S2O8در حذف  -4کلروفنا از محایطهاای آبای :طارح آزماایش و تعیاین
شرایط بهینه با روش تاگوچی و روش حدس بهترین پاسخ

1394

5

پایاننامههای داوری شده:
ردیف

عنوان

سال

1

مقایسه روش کمپوست هوازی ساکن وهوازی توام با اختال جهت تثبیات زائادات جاماد
فاضالب کشتارگاه صنعتی همدان

1391

2

شناسایی فرآیندبهینه تصفیه فاضالب کارخانجات تولید فرآورده های لبنای باا اساتفاده از
روش فرآیندتحلیا سلسله مراتبی

1391

3

بررسی کیفیت آب رودخانه گاماسیاب درمحدوده استان همدان باا اساتفاده از دو مادل
 QUAL2E,QUAL2Kو پهنه بندی کیفی آن با استفاده از شاخص  QWQLIدرفصول
بهار و تابستان1391

1391

4

سنتز نانوذرات  Fe3O4و مقایسه عملکرد آن با  Fe3O4اصالح شده باا کیتاوزان در حاذف
کروم شش طرفیتی و اسید هیومیک از محلول های آبی

1391

5

بررسی کارایی حذفBTEXبه عنوان شاخص ترکیبات آلای فرارازجریاان هاوای آلاوده باا
استفاده با استفاده ازازن زنی کاتالیزوری به کمک کربوسیو

1392

6

بررسی عملکرد منیزیوم صفر گرانوله در حذف همزمان کاروم شاش ظرفتای و نیتارات از
محلول های مائی

1392

7

بررسی دز موثر ساالنه ناشی از تابش های زمینه ای طبیعی در فضای بسته استان همدان

1392

8

بررساای کااارایی فرایناادهای اکسیداساایون پیشاارفته ( )AOPsبااه روش ،UV/H2O2
 UV/IO4 UV/S2O8-2در حذف فنا در فاضالب های سنتتیک

1392

9

بررسی کارایی حذف  BTEXبه عنوان شاخص ترکیبات آلی فرارازجریان هاوای آلاوده باا
استفاده با استفاده ازازن زنی کاتالیزوری به کمک کربوسیو

1392

11

سنتز و بررسی کاارایی ناانو ذرات مگنتیات اصاالح شاده باا آلژیناات سادیم درحاذف
 Rhodamin Bو  Acid Red 18از محلولهای آبی

1393

11

مقایسه کارایی نانو ذرات رس ونانو ذرات رس اصالح شده با سور فکتانت کاتیونی درحاذف
 4کلروفنا از محیط های آبی

1393

12

سنتز حسگر  ( HMSهگزانول سیلیکایی نیمه متخلخا) و مقایسه کارایی آن باا آلژیناات
سدیم درشناسایی فلزات سنگین موجود در محیط های آبی

1393

13

مطالعه حذف بیولوژیکی کروم وکادمیوم با استفاده از باکتریهای مقااوم جداساازی شاده از
خاك های پذیرنده پساب مناطق صنعتی شهرهمدان

1393

14

برسی مقایسه ای تاثیر پر سولفات وپیودات فعال شده با نانو ذرات آهن واشعه فرابنفش در
حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی

1393

15

بررسی کارآیی حذف ترکیبات آلی فارار ) (BTEXاز جریاان هاوای آلاوده باا اساتفاده از
فرایند ازن زنی کاتالیزوری به کمک پامیس اصالح شده با نیترات منیزیم

1394

16

« بررسی کارآیی حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساین با استفاده از فرایند تلفیقای فنتاون
هتروژن با نانو کامپوزیت مگنتیت  Fe3o4/MWCNTSاز محلولهای آبی

1394

17

مقایسه کارآیی نانو لوله های کربنی چند دیواره ) (MWNTSو نانو لولاه هاای کربنای باا
پوشش آنتیموان ) (Sb/MWNTSدر حذف bisphenol-Aاز محلول های آبی

1394

6

18

بررسای مقایسااه ای تااثیر فرایناادهای التراساونیک  ،التراسااونیک/ازن و التراسااونیک/ازن/
پرسولفات درحذف مترونیدازول از محیط های آبی

1395

19

بررسی کارایی فرایند ورمی فیلتراسیون جهت تصفیه فاضالب بیمارستانی ( مطالعه موردی
 :بیمارستان ت مین اجتماعی همدان )

1395

21

بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون هتروژن با ناانو ذرات آهان صافر در حاذف دی
متیا فتاالت از محیط آبی

1395

7

طرحهای تحقیقاتی مصوب از سال  93تا :31
ردیف

عنوان

سال

1

بررسی مقایسهای حذف آنیلین از محیط های آبی با اساتفاده از جاذب بار روی بنتونیات،
بنتونیت اصالح شده با هگزا دسیا تریمتیا آمونیوم بروماید و پلی (اتیلن گلیکول) بوتیاا
اتر و نانوذرات ()TiO2 ،ZrO2 ،Mgo

1392

2

بررسی کارایی پِرسولفات فعال شاده باه روش الکتریکای باا الکترودهاای آهان در حاذف
 TSS ،CODو رنگ از فاضالبهای صنعتی

1393

3

بررسی کارایی حذف فنا از محیطهای مائی با استفاده از جذب بار روی بنتونیات اصاالح
شده با سورفاکتانت کاتیونی ستیا تری متیا آمونیوم بروماید ()CTAB

1393

4

بررسی کیفیت آب استخرهای شنا سرپوشایده واقاع در شهرساتان همادان باا تمرکاز بار
آالینده های غیرمتداول و خطرناك (از جمله محصوالت جانبی گندزدایی و قارچ هاا) طای
سال های  1393 - 94و ارائه ی راهکارهای پیشگیرانه

1393

5

بررسی مقادیر باقیمانده ی حشره کش ایمیداکلوپرید در خیار گلخاناه ای و تا ثیر اقادامات
قبا از مصرف در کاهش آن :مطالعه ی موردی شهر همدان

1393

6

بررسی کارایی جاذب تهیه شده از لجن تصفیه خاناهی آب در حاذف رناگ متایلن بلاو از
محلول های آبی

1393

8

مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلی و بین المللی:
ردیف

عنوان

عنوان همایش

سال

1

طراحی آزمایش و کاربرد روش تاگوچی در حذف فورفورال از فاضالب
صنعتی با فرآیند انعقاد الکتریکی

هفدمین همایش ملی
بهداشت محیط

1393

2

مقایسهی کارایی حذف فورفورال از محلولهای آبی با استفاده از
بنتونیت اصالح شده با سورفاکتانت کاتیونی وکربن فعال

هفدمین همایش ملی
بهداشت محیط

1393

3

بررسی مقایسهای حذف فنا با استفاده از جاذب ارزان قیمت بنتونیت
و کربن فعال

هجدهمین همایش ملی
بهداشت محیط

1394

9

:مقاالت التین منتشر شده
سال
2008

2012

2013

2014
2015
2015

2015

نام مجله
Air Quality,
Atmosphere &
Health
Avicenna Journal of
Environmental
Health Engineering

عنوان
The study of TSP and PM10 concentration and
their heavy metal content in central area of
Tehran, Iran
Removal of Furfural from Wastewater Using
Combined Catalytic Ozonation Process (COP)
and Cyclic Biological Reactor (CBR)
Degradation and mineralization of furfural in
Desalination and
aqueous solutions using heterogeneous catalytic
Water Treatment
ozonation
Avicenna Journal of
Removal of Furfural From Wastewater Using
Environmental
Integrated Catalytic Ozonation and Biological
Health Engineering
Approaches
Journal of research in The Assessment of Chemical Quality of Drinking
health sciences
Water in Hamadan Province, the West of Iran
Effectiveness of Quercus Branti Activated
Archives of Hygiene
Carbon in Removal of Methylene Blue from
Sciences
Aqueous Solutions
Avicenna Journal of
A Comparison Study on the Removal of Phenol
Environmental
From Aqueous Solution Using Organomodified
Health Engineering
Bentonite and Commercial Activated Carbon

2015

Der Pharma Chemica

2016

Water Science and
Technology

2016

Data in Brief

2016

Desalination and
Water Treatment

2016

Iranian Journal of
Public Health

2016

2016
2016

Avicenna Journal of
Environmental
Health Engineering
Avicenna Journal of
Environmental
Health Engineering
Avicenna Journal of
Environmental

Furfural removal from synthetic wastewater by
persulfate anion activated with electrical current:
energy consumption and operating costs
optimization
Adsorption of methylene blue from aqueous
solutions using water treatment sludge modified
with sodium alginate as a low cost adsorbent
Experimental data of biomaterial derived from
Malva sylvestris and charcoal tablet powder for
Hg2+ removal from aqueous solutions
A comparative study for the removal of aniline
from aqueous solutions using modified bentonite
and activated carbon
Determination of Pesticides Residues in
Cucumbers Grown in Greenhouse and the Effect
of Some Procedures on Their Residues

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

8

9
11
11
12

Efficiency of a Bed Biofilm Reactor Using a
LECA Carrier to Treat Hospital Wastewater

13

Cancer Risk Assessment From Multi-Exposure to
Chloroform in Drinking Water of Ilam City, Iran

14

Projection of Environmental Pollutant Emissions
From Different Final Waste Disposal Methods

15

11

Health Engineering
2016

Water Science and
Technology

Based on Life Cycle Assessment Studies in
Qazvin City
Investigation of furfural biodegradation in a
continuous inflow cyclic biological reactor

11

16

:مقاالت فارسی منتشر شده
ردیف

1388

مجله علمی پژوهان

بررسی کارایی ستونهای با بسترهای مختلف در بیوفیلتر در حذف
) از هوای آلودهH2S( سولفید هیدروژن

1

1389

فصلنامه دانشکده بهداشت
و انستیتو تحقیقات
بهداشتی

) در محدوده یAQI( غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا
مرکزی شهر تهران

2

1391

مجله زیست شناسی ایران

1393

سالمت و محیط

1393

مجله دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار

1393

The evaluation of acclimated thiobacillus thioparus in
removal hydrogen sulfide from polluted air
The investigation and comparison of furfural removal from
wastewater using cyclic biological reactor (CBR) and
fusarium culmorum granules
The Investigation of single ozonation process, catalytic
ozonation process and single adsorption on activated carbon
efficiencies for removal of furfural from aqueous solution

3

مجله دانشگاه علوم
پزشکی مازندران

Efficiency of Electro/persulfate Process by Iron Electrode in
Removing Furfural from Aqueous Solution

6

1393

مجله دانشگاه علوم
پزشکی مازندران

Chloroform Concentration in Drinking Water of Tehran, 2009

7

1393

مجله دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار

The efficiency evaluation of activated carbon prepared from
date stones for removal of methylene blue dye from aqueous
solutions

8

1394

مجله دانشگاه علوم زشکی
گیالن

The Removal of Furfural from Wastewater Using Cyclic
Biological Reactor

9

1394

سالمت و محیط

1394

سالمت و بهداشت

1394

مجله دانشگاه علوم
پزشکی مازندران

Efficiency of Electro/Fe+2/Persulfate Process in Industrial
Wastewater Treatment

12

1395

سالمت و بهداشت

Efficiency of shrimp shell to remove methylene blue from
aqueous solutions

13

1395

مجله دانشگاه علوم
پزشکی همدان

بهینه سازی فرایند جذب آنیلین از محلول های آبی توسط بنتونیت
خام و اصالح شده با سورفاکتانت کاتیونی با استفاده از مدل آماری
تاگوچی

14

1395

مجله دانشگاه علوم
پزشکی همدان

1395

مجله دانشگاه علوم
پزشکی مازندران

1395

مجله مهندسی بهداشت
محیط

The study of furfural removal from aqueous solutions using
activated carbon and bentonite modified with cetyltrimethyl
ammonium bromide (CTAB), a cationic surfactant
Study of Electrocoagulation Process Performance by Iron and
Aluminum Electrodes and Effectof Electrodes Connection
Types in Removal of Furfural from Wastewater

The Assessment of Water Treatment Plant Sludge Properties
and the Feasibility of Its Re-use according to Environmental
Standards: Shahid Beheshti Water Treatment Plant Case
Study, Hamadan
Residue Levels of Ethion Insecticide in Greenhouse
Cucumber and its Reduction Using Different Procedures: A
Case Study of Hamadan, 2015
The Assessment of Air Pollutant Concentrations and Air
Quality Index in Shiraz during 2011-2013

12

4
5

11
11

15
16
17

