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   دکترای تخصصي(PhD)  مهندسي بهداشت محيط 

 

 علوم پزشکي اصفهان دانشکده بهداشت دانشگاه 

  طی دوره علمیپس از  1کسب رتبه 

 

 هانشکي اصفلوم پزشگاه عدان عضويت در دفتر استعداد های درخشان 

 
 

 بيوفيلم راکتور فرايند در سنتتيک فاضالب از هافنل آلکيل حذف راندمان بررسی (:Ph.Dعنوان و موضوع رساله ) پايان نامه ( دکترای تخصصي ) 

 Biofilm-ASM1 ترکيبی مدل با آن مدلسازی و( MBBR)متحرك بستر با

 

 دکتر بيژن بينا استاد راهنما: 

 دکتر محمد مهدی امين، دکتر حميد رضا پورزمانی استاد مشاور: 

ساتيد داور پايان نامه:  صفهان( دکتر امير تائبی ا صنعتی ا شگاه  سی عمران دان صادقی)گروه مهند شت محيط  ، دکتر مهربان  سی بهدا )گروه مهند

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(
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 محيط زيست  -کارشناسي ارشد مهندسي عمران 

 

 دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده عمران 

 

 صفهاناعتي نصشگاه دان عضويت در دفتر استعداد های درخشان 

 

  آبی محلولهای از شهری فاضالب دفعی لجن از استفاده با کرم فلز بيولوژيکی جذبعنوان و موضوع رساله ) پايان نامه ( فوق ليسانس:  

 دکتر امير تائبی استاد راهنما: 

 دکتر هستی هاشمی نژاد استاد مشاور: 

ه )گروه محيط زيست دانشکد نوراله ميرغفاریدکتر ارجمند مهربانی )گروه مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی اصفهان(، دکتر  داور پايان نامه : اساتيد 

 منابع طبيعی دانشگاه صنعتی اصفهان(،
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 )به زبان انگليسي( بين المللي و کنفرانس های نشريات در مقاالت

 
 

 رديف عنوان مقاله سال نام مجله ايندکس 

 

Chemical 

Abstracts 

Service (CAS) 

Journal of advances in environmental 

health research 
2018 

Coupling adsorption by NiO Nano powder with UV/H2O2 

process for the Cr(VI) removal (Accepted) 
1 

 ISI 
Chinese Journal of Chemical 

Engineering 

Vol 26(1):pp 

183-190, 2018 

Determination of 4-NonylPhenol and 4-tert-octylphenol 

compounds in various types of wastewater and their removal 

rates in different treatment processes in nine wastewater 

treatment plants of Iran (Published) 

2 

 ISI 
Canadian Journal of Chemical 

Engineering 

Vol 9999, pp 1-

8, 2017 

Evaluation of the effects of AlkylPhenolic compounds on 

kinetic Parameters in Moving Bed Biofilm Reactor 

(Published) 

3 

 ISI 
Chinese Journal of Chemical 

Engineering 
2017 

Evaluation of the effects of AlkylPhenolic compounds 

on kinetic coefficients and biomass activity in MBBR 

by means of respirometric techniques (In Press) 

4 

 ISI 
Journal of water chemistry and 

technology 
2017 

Artificial Neural Network Modeling of Chromium (VI) 

Biosorption from Aqueous Solutions (Accepted) 
5 

 ISI 
Chinese Journal of Chemical 

Engineering 
2017 

Biodegradation of natural and synthetic estrogens in 

moving bed bioreactor (In Press) 
6 
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 ISI 
Chinese Journal of Chemical 

Engineering 
2017 

The occurrence, fate, and distribution of natural and 

synthetic hormones in different types of wastewater 

treatment plants in Iran (In Press) 

7 

 علمی پژوهشی 
Journal of Safety, Environment, and 

Health Research (JSEHR) 
2017 

Using artificial neural network and genetic algorithm to 

predict the performance of full scale wastewater 

treatment plant with A-B process (Accepted) 

8 

 CUPERNICUS 
Journal of Environmental Health and 

Sustainable Development 

Vol 1(1): pp 28-

36, 2016 

Using Generation 3 Polyamidoamine Dendrimer 

(PAMAM G3)as adsorbent for the Removal of 

Pentavalent Arsenic from Aqueous Solutions 

(Published) 

9 

 

Chemical 

Abstracts 

Service (CAS) 

Current World Environment 
Vol 10(1): pp 

96-105,2015 

Modeling of Activated Sludge with ASM1 Model, Case 

Study on Wastewater Treatment Plant of South of 

Isfahan (Published) 

10 

 CUPERNICUS 
Cumhuriyet University Faculty of 

Science Journal (CSJ) 

Vol 36(3): pp 

2289-2298, 

2015 

Biosorption of Cr (VI) from aqueous solution using 

excess municipal sludge (Published) 
11 

 Compendex 
International journal of  

Environmental Engineering 

Vol 6(3): pp 

303-310, 2014 

Isotherms for the biosorption of Cr (VI) using excess 

municipal sludge (Published) 
12 

2nd International and 20th National Conference on Environmental 

Health and Sustainable Development,Yazd, Iran 
2017 

Assessing the Effects of AlkylPhenolic Compounds on 

Kinetic Parameters in Moving Bed Biofilm Reactor 
13 

2nd International and 20th National Conference on Environmental 

Health and Sustainable Development,Yazd, Iran 
2017 

The Occurrence, Fate, and Distribution of Natural and 

Synthetic Hormones in Different Types of Wastewater 

Treatment Plants in Iran 
14 
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The 1st International and 19th National Conference on 

Environmental Health and Sustainable Development in Tehran, 

Iran (Oral) 

2016 
Evaluation of Biodegradation of Estrogens using 

Moving Bed Bio-Reactor (MBBR)  
15 

The 1st International and 19th National Conference on 

Environmental Health and Sustainable Development in Tehran, 

Iran 

2016 

Kinetic Coefficients Determination of Steroid 

Hormones in Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) by 

Respirometric Method 

16 

    

 
 )به زبان فارسي( مليهای و همايش  داخلي مقاالت در نشريات

 

 

 ايندکس نام مجله سال عنوان مقاله رديف

 علمي پژوهشي فاضالبمجله علمی پژوهشی آب و  1393 های شهریفاضالب ( توسط لجن دفعیVIجذب فلز کروم ) 1

 فلز بيولوژيکی جذب مدلسازی در( ANN) مصنوعی عصبی های شبکه از استفاده 2

 آبی هایمحلول از  (VI) کروم

 علمي پژوهشي سالمت و محيط 1394

( از محلولهای آبی با استفاده از لجن دفعی VI) Cr)(جذب فلز کروم شش ظرفيتی 3

 فاضالبهای بهداشتی

 چهارمين همايش تخصصی مهندسی محيط زيست 1389
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( با استفاده از داده های تصفيه ASM1) 1شماره  IAWQبررسی مدل لجن فعال  4

 خانه فاضالب در مقياس کامل

  هفتمين همايش ملی و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست 1393

شهری )مطالعه خانه فاضالب بررسی شرايط موجود  و تعيين روش ارتقاء در تصفيه 5

 شهر(خانه فاضالب شاهينموردی تصفيه

 )ارائه شفاهي( سمينار معاونين بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور 1392

 خانه تصفيه در موردی مطالعه ASM1مدل  با فعال لجن پروسه  مدلسازی 6

 اصفهان جنوب فاضالب

 )ارائه شفاهي( شهری مديريت و معماری عمران، مهندسی ملی همايش 1394

 دفعی لجن توسط Cr (VI ))( ظرفيتی شش کروم فلز سطحی جذب ايزوترم 7

 شهری فاضالب

 )ارائه شفاهي( شهری مديريت و معماری عمران، مهندسی ملی همايش 1394

استفاده  اب ای مرحله دو فعال لجن فرآيند با فاضالب خانه تصفيه عملکرد بينی پيش 8

 ژنتيک الگوريتم و مصنوعی عصبی شبکه از

 هجدهمين همايش ملی بهداشت محيط شيراز 1394

 دتولي با زمان هم شور آب سازی شيرين برای ميکروبی زدای نمک پيل از استفاده 9

 الکتريسيته انرژی

 هجدهمين همايش ملی بهداشت محيط شيراز 1394

 حذف ( در PAMAM G3) 3استفاده از نانودندريمر پلی آميد و آمين نسل  10

 آرسنيک از محلول های آبی

 هجدهمين همايش ملی بهداشت محيط شيراز 1394
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 پايان نامه ها و کنفرانس ها ، پژوهشي ،داوری مقاالت در مجالت علمي 

 

 تا کنون( 1395)مجله تحقيقات نظام سالمت  داور 

 

 مجله  داورJournal of Safety, Environment, and Health Research (JSEHR) (1395 )تا کنون 

 

 و و پژوهشکده آب و فاضالب دانشگاه  هم نت فاضالب برگزار شده توسط شرکت آب و فاضالب اصفهانکارآفريني در رويداد  و مشاوره فني داوری

 1397فروردين در و بنياد ملي نخبگان   صنعتي اصفهان
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 ی فعاليت های آموزشي )تدريس(سابقه

 
 

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 محل تدريس تعداد واحد تعداد ترم رشته تحصيلي مقطع تدريس عملي تدريس نظری و رديف

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2 2 مهندسی بهداشت محيط دکترا مدلسازی در علوم مهندسی محيط زيست 1

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2 3 مهندسی بهداشت محيط کارشناسی هيدرولوژی آب های سطحی و زير زمينی 2

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2 6 مهندسی بهداشت محيط کارشناسی آشنايی با مدلسازی در سيستم های بهداشت 3

 علوم پزشکی اصفهان دانشگاه 3 4 مهندسی بهداشت محيط کارشناسی استاتيک و مقاومت مصالح 4

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1 2 مهندسی بهداشت محيط کارشناسی سيستم های انتقال و توزيع آب 5

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2 2 مهندسی بهداشت محيط کارشناسی رسم فنی و نقشه کشی 6
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 دانشگاه غير انتفاعي عقيق شاهين شهر

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 3 1 محيط زيست مهندسی عمران کارشناسي ارشد و فاضالباصول مهندسی تصفيه آب  1

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 3 2 محيط زيست مهندسی عمران کارشناسي ارشد سمينار 2

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 3 10 مهندسی عمران کارشناسی مکانيک سياالت 1

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 3 3 مهندسی عمران کارشناسی بناهای آبی 2

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 2 3 مهندسی عمران کارشناسی اصول مهندسی تصفيه آب و فاضالب 3

 انتفاعی عقيق شاهين شهردانشگاه غير  2 2 مهندسی عمران کارشناسی فرايندهای فيزيکی، شيميايی و بيولوژيکی تصفيه 4

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 2 1 مهندسی عمران کارشناسی هيدرولوژی مهندسی 5
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 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 2 1 مهندسی عمران کارشناسی مهندسی محيط زيست 6

 انتفاعی عقيق شاهين شهردانشگاه غير  2 1 مهندسی عمران کارشناسی کيفيت آب و فاضالب و آزمايشگاه 7

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 3 3 مهندسی عمران کارشناسی پروژه کارشناسی 8

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 3 3 مهندسی عمران کارشناسی هيدروليک و آزمايشگاه 9

 انتفاعی عقيق شاهين شهردانشگاه غير  3 2 مهندسی عمران کارشناسی طراحی شبکه های آب و پروژه 10

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 3 2 مهندسی عمران کارشناسی طراحی شبکه های جمع آوری فاضالب و پروژه 11

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 3 2 مهندسی عمران کارشناسی طراحی و اجرای تصفيه خانه آب و پروژه 12

 دانشگاه غير انتفاعی عقيق شاهين شهر 3 2 مهندسی عمران کارشناسی فاضالب و تصفيه لجن و پروژه طراحی و اجرای تصفيه خانه 13
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 دانشگاه پيام نور اصفهان

 دانشگاه پيام نور اصفهان 2 2 مهندسی عمران کارشناسی ساختمان و پروژه بارگذاری 1

 پيام نور اصفهاندانشگاه  3 2 مهندسی عمران کارشناسی تحليل سازه ها 2

 دانشگاه پيام نور اصفهان 2 2 مهندسی عمران کارشناسی اجرای ساختمان های بتن آرمه 3

 دانشگاه پيام نور اصفهان 3 2 مهندسی عمران کارشناسی استاتيک 4

 واحد 160 واحدهای تدريس شده جمع کل 
 
 

 مهندسي عمران( واحد )کارشناسي 9طراحي سواالت کشوری دانشگاه های پيام نور : 

 

 استاتيک 

 ماشين های آبي 

 ترميم و تقويت سازه ها 
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 و موارد مربوطه طرح های تحقيقاتي

راکتور بيوفيلم با بستر متحرک  ندفراي در سنتتيک فاضالب از ها فنل بررسي راندمان حذف آلکيل با عنوان همکار اصلي در طرح تحقيقاتي -1

(MBBR و مدلسازی آن با مدل ترکيبي )ASM-Biofilm  394773با شماره طرح 

بررسي راندمان حذف بيولوژيکي هورمون های استروئيدی مختل کننده غدد درون ريز با استفاده از رآکتور همکار طرح تحقيقاتي با عنوان  -2

 39774با شماره طرح  (MBBRبيوفيلم با بستر متحرک  )

بر ميزان حذف آرسنيک از محلول های آبي ، دانشگاه علوم پزشکي  3و آمين نسل  طرح تحقيقاتي بررسي اثر دندريمر پلي آميدهمکار اصلي در  -3

 192121با شماره طرح  اصفهان

 موسسه ی تحقيقات آب وزارت نيروطرح تحقيقاتي بررسي برکه های تثبيت فاضالب در شرايط مختلف آب و هوايي ايران، همکار اصلي در  -4

دانشگاه معاونت آموزشي صالح و ارتقای تصفيه خانه های فاضالب با روش لجن فعال در کشور، طرح تحقيقاتي امکان سنجي اهمکار اصلي در  -5

 تهران

همکاری در تهيه پيشنهاديه طرح پژوهشي با عنوان امکان سنجي فني و اقتصادی استفاده از مديا در بيوراکتور تصفيه خانه فاضالب با هدف  -6

 التيمور شهر مشهد، شرکت آب و فاضالب مشهد ارتقای ظرفيت آن، مطالعه موردی در تصفيه خانه

 عضويت فعال در کميته تحقيقات دانشجويي -7

 تدريس در کارگاه آموزشي آشنايي با بانک های اطالعاتي در دانشکده بهداشت -8
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 تاليف و يا ترجمه کتاب

 

 همکاری در تاليف کتاب تصفيه سبز نوشته دکتر علي قيصری فر 

 

 سوابق حرفه ای

 

  آب و فاضالبهای تصفيه خانهطراحي  مشاورو  کارشناس

 ( 1200000طراحی تصفيه خانه فاضالب کرکوك عراق )نفری 

 (1000000بررسی تصفيه خانه فاضالب کربال )نفری 

 ( هزار  700طرح ارتقاء تصفيه خانه فاضالب شاهين شهر)نفری 

 طراحی خط انتقال آب به مجتمع فوالد سبا 

  نفری( 100000)سپاهان شهرآسيب شناسی تصفيه خانه فاضالب 

 نفری( 200000)آسيب شناسی تصفيه خانه فاضالب شهرکرد 
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 استحصال پساب شهرك صنعتی عباس آباد تهران 

 استحصال پساب شهرك صنعتی شيراز 

 (000،485طرح ارتقاء تصفيه خانه فاضالب بوشهر )نفری 

 حی تصفيه خانه فاضالب و استحصال پساب شهرك صنعتی کمشچهاطر 

  پساب شهرك صنعتی اشتهارداستحصال 

 نفری( 000،500) طرح ارتقا تصفيه خانه فاضالب بندر عباس 

 طرح استحصال پساب شهرك صنعتی جی 

  طراحی تصفيه خانه کارخانه بازيافتpet 

 طراحی تصفيه خانه فاضالب نيروگاه اسالم آباد اصفهان 

 

  ،نظارت و اجرادارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در رشته های محاسبات 
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 رشته با مرتبط گذرانده آموزشي های کارگاه و ها افتخارات علمي و دوره

 

 عضويت در دفتر استعدادهای درخشان 

  92رتبه اول در گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ورودی 

 عضو فعال کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده بهداشت 

 88-89-2دانشگاه پيام نور اصفهان در ترم عو نمونه استاد مد 

  برگزار شده توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و پژوهشکده آب و فاضالب دانشگاه صنعتي فاضالب به عنوان داور شرکت در هم نت(

 اصفهان(

 کارگاه آموزشي آشنايي با بانک های اطالعاتي دانشکده بهداشت در تدريس 

  ملی بهداشت محيطشرکت در هجدهمين همايش 
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  شرکت درwork shop start up weekend در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 شرکت در دومين همايش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مديريت شهری 

  91شرکت در سمينار معاونين بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور در سال 

 گاه تخصصی مهندسی محيط زيستشرکت در چهارمين همايش و نمايش 

 شرکت در هفتمين همايش ملی و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست 

 پايدار توسعه و محيط بهداشت ملی همايش نوزدهمين و المللی بين همايش شرکت در اولين 

 نويسی مقاله آموزشی شرکت در کارگاه ISI در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
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 هامهارت
 

 نرم افزاری مهارتهای

  تسلط به مدلسازی در تصفيه فاضالب 

  مدلASM1, ASM2, ASM3 

 و الگوريتم ژنتيک در مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی MATLAB 

  نرم افزار مدل سازیSTOAT 

  نرم افزار مدل سازیGPS-X 

  مدلسازی فرايندهای زيست محيطی باSimulink MATLAB 

 

  تسلط کامل به نرم افزارهای آبی 

 Water CAD 

 Water Hammer 

 Water GEMs 

 Sewer CAD 

 Flow Master 

 GW4 
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 EPANET 

 

  ساير نرم افزارهاتسلط به  

 GIS 

 ETABS 

 SAP 

 SAFE 
 

  به نرم افزارهای  کاملتسلطOffice 

 Word 

 Excel )توانايی کامل در سطح برنامه نويسی( 

 Power Point 

 Visio 

 

 آشنايي با زبان انگليسي
 

 خانه جوان اصفهان دارای ديپلم زبان از موسسه 

  دارای نمره قبولی آزمونMSRT 
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 توصيه نامه ها

 

  استاد راهنما در دوره ی دکترا( ، مدير گروه مهندسی بهداشت محيط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبيژن بينادکتر( 

 استاد راهنما در دوره ی کارشناسی ارشد(بازنشسته دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان عضو هيئت علمی ، دکتر امير تائبي( 

 عضو هيئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان ،دکتر حميدرضا صفوی 

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهانعضو هيئت علمی ، دکتر مهناز نيک آيين 

 سابق ی کار اجرايی در زمينه ی مهندسی محيط زيست سال 37هيئت علمی بازنشسته دانشگاه فنی شهيد مهاجر با  ،دکتر علي قيصری فر 

 استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهانالميان، دکتر سعيد اس 


