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(با رتبه استاد تمامی)، گروه مهندسی بهداشت محیط و مرکز تحقیقات محیط زیست عضو هیئت علمی  •

 .تا کنون1366اصفهان، از سال دانشگاه علمی پزشکی 

 .1385ـ  1389و  1369 – 1372 در دو مقطع دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رئیس •

 .1367ـ  1376ه علوم پزشکی اصفهان مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگا •

دانشگاه علوم  ط زیستمرکز تحقیقات محیعضو پژوهشی وعضو شوراي پژوهشی ، عضو هیئت مؤسس •

 تا کنون 1384از  پزشکی اصفهان

مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سالمت، دانشگاه علوم پزشکی  •

 .تا کنون  1385اصفهان 

 . 1366ـ  1368مدیر کل امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  •

 . 1366ـ  1368دبیر شوراي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  و عضو •

 . 1380ـ  1386عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  •

 . 1386ـ  1389دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  عضو هیئت ممیزه •

 . 1384ـ  1389دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  هعضو کمیته تخصصی گروه بهداشت هیئت ممیز •

 . 1385ـ  1389عضو شوراي بورس و اعزامهاي علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  •

  .1384ـ  1386عضو شوراي راهبردي  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  •

ـ  1388زارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وکشور، عضو کمیته سیاست گذاري بهداشت محیط  •

1385. 

 .1385ـ  1390رت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وزا،د بهداشت محیطعضو هیئت ممتحنه و بور •

تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت وزارت بهداشت و  عضو کارگروه تخصصی محیط زیست •

 .درمان پزشکی 

 .همایش ملی) 22هاي علمی ساالنه بهداشت محیط کشور ( عضو کمیته علمی همایش •

 .تحقیقاتی اصفهان  عضو کمیته تخصصی مهندسی آب و فاضالب شهرك علمی •

مدیر  5/3/1387ـ  3393/100( حکم شماره  ضالب کشوراعضو شوراي تحقیقات شرکت مهندسی آب و ف •

 عامل ) 

 .عضو کمیته راهبردي تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  •



۳ 
 

 . 1359ـ  1360مسئول آبرسانی در جهاد سازندگی استان اصفهان  •

کارشناس آزمایشگاه تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان، شرکت مهندسی آب و فاضالب استان اصفهان  •

 . 1361ـ  1364

 . 1365ـ  1366کارشناس ارشد مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان  •

 . 1366ـ  1380سیسات شهري) پارس جویاب همکاري با مهندسین مشاور (تأ •

  .تا کنون 1380هاي آب و فاضالب مهندسین مشاور طرح افرا از سال  تصفیه خانهمدیر امور مطالعات  •

  IJEST , JEHSE , IJPHمقاالت در مجالت بین المللی  داور •

، مجله  مقاالت مجالت داخلی علمی در پژوهش: مجله آب و فاضالب، مجله سالمت و محیط ایران داور •

در علوم تحقیقات نظام سالمت، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ایران، مجله پژوهش 

 اه علوم پزشکی مازندران و .... پزشکی اصفهان، مجله دانشگ
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38 - 1 : pp. 63-72  . 
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مجلـه سـالمت و    .»هـاي مختلـف بـاکتري لیسـتریا     لجن در تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان براي حذف گونه
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degradation of 4‑chlorophenol from aqueous solution” International Journal of Environmental 
Health Engineering ; (2013)  Vol. 2 ,Issue 3:39-44  
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monocytogenes” International Journal of Environmental Health Engineering; (2013) Vol.2, 
Issue1:27-31 

 غشایی بیوراکتور راندمان تعیین« عطار موحدیان حسین ، بینا بیژن ، هاشمی حسن ، پورزمانی حمیدرضا .13

 آبـان  ،هشـتم  شـماره ، نهـم  سـال ،  سالمت نظام تحقیقات مجله» کمپوست کارخانه از حاصل شیرابه تصفیه در

 825ـ  819صفحات 1392

حذف نیترات از آب آشامیدنی با « ، مهناز نیک آئین حسین موحدیان عطارعبدالمطلب صید محمدي،  .14
مجله سالمت و محیط، دوره پنجم، شـماره  » هاي دنیتریفایر اتوتروف در راکتور با بستر شناور استفاده از ارگانیسم

  410تا  399، صفحات 1391چهارم، زمستان 
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  78ـ  74
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heavy metals in agricultural products irrigated with treated municipal wastewater” 
International Journal of Environmental Health Engineering , (2012) , Vol.1, Isssue 8 :9-12 

یی کـارا «، مهـدي حاجیـان نـژاد    حسـین موحـدیان عطـار   علی ظفرزاده، بیژن بینـا، مهنـاز نیـک آیـین،      .۱۷
در حذف ترکیبات آلی و ازته تحت شـرایط محـدوده    1راکتورهاي بیوفیلمی بستر متحرك حاوي کالدنس نوع 

  102ـ  91، صفحات  1391طلوع بهداشت ، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز » اکسیژن محلول از فاضالب
18.  Abdolmotaleb Seid Mohammadi, Ghorban Asqari, Afshin Ebrahimi,Zahra Sharifi, 
Hossein Movahedian Attar “4-Chlorophenol degradation with modified domestic 
microwave and hydrogen peroxide in aqueous solution” International Journal of 
Environmental Engineering , (2012) ,Vol.1 , Issue 6 :46-50 
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 57ـ  52، صفحات 1391، سال  2شماره 

 از سـیانید  حذفکارآیی  مقایسه «  آبادي نجف صالحی مجید،  عطار موحدیان حسین،   خردپیشه زهره .20
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 77ـ  71، صفحات 1391
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sequential ozonation and adsorption in th removal of water – soluble fraction of crude oil, 
leading to total organic carbon and toxicity reduction for rainbow trout larvae”Internatinal 
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22. Abdolmotaleb Seid Mohammadi, Hossien Movahedian and Mahnaz Nikaeen 
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Bulletin, (2011) , Volume 20 – No 9a. : 2427- 2434 
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بررسـی کـارایی فراینـد تصـفیه     « ، مجیـد صـالحی نجـف آبـادي     حسین موحـدیان عطـار  زهره خرد پیشـه،   .27
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 418تا  411، صفحات  1390
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ـ   49، صـفحات   1390 سـال  1 فاضالب، شـماره  و آب»  (CAS)متداول  فعال لجن و (FBAT)ثابت  بستر با
56 

33. H. R. Tashauoei ; H. Movahedian Attar; M. M. Amin; M. Kamali; M. Nikaeen; M. 
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بررسـی عملکـرد و   «آئـین  ، محمد مهـدي امـین، مهنـاز نیـک     حسین موحدیانمجید کرمانی، بیژن بینا،  .۳۶
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 19تا  9صفحات  1389، سال 3
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“Urine and milk iodine concentrations in healthy and congenitally hypothyroid neonates and their 
mothers” Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 61; Number 4: 371-376 

ــان عســگري، ا .38  حســین موحــدیان عطــارفشــین ابراهیمــی، زهــرا شــریفی،  عبــدالمطلب صــیدمحمدي، قرب
ـ کلروفنل با کاربرد توام فن آوري اکسیداسیون پیشرفته و مایکروویو اصالح شـده در فاضـالب     4اکسیداسیون «

ـ   390، صـفحات  1389مجله تحقیقات نظام سالمت ، سال ششم، شماره سوم، پـاییز  » صنایع پتورشیمی و شیمیایی
396 

بررسـی میـزان حـذف ترکیبـات     « ، محسن سعدانی، مهدي حاجیان نژاد، مریم فرجی عطارحسین موحدیان  .39
مجله تحقیقات نظام سالمت ، سال ششم، شماره » عامل سمیت نفت خام در آب آشامیدنی توسط فرایند ازن زنی

 497ـ  490صفحات  1389سوم ، پاییز 
40. B. Bina, M.H. Mehdinejad, Gunnel Dalhammer, Guna Rajarao, M. Nikaeen, and H. 
Movahedian Attar(2010) “Effectiveness of Moringa oleifera Coagulant Protein as Natural 
Coagulant aid in Removal of Turbidity and Bacteria from Turbid Waters” World Academy of 
Science, Engineering and Technology 67 :618-620  

هاي متداول الکتریکی در  مقایسه کارایی امواج مایکروویو با کوره« حسین موحدیان عطارهیمی، افشین ابرا .41
مجلـه  » هاي خام اولیه و ثانویه تولیدي در تصفیه خانه فاضالب جنوب اصـفهان   کاهش حجم و تثبیت نهایی لجن

  292ـ  276، صفحات  1389تحقیقات نظام سالمت، سال ششم، شماره دوم، تابستان 
بررسـی امکـان   «، حسـین فـرخ زاده   حسـین موحـدیان عطـار   سن هاشمی ، محمد مهدي امین، بیژن بینـا،  ح .42

هـاي گنـدزداي کـم فشـار و فشـار متوسـط        گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان توسـط سیسـتم  
 58تا  47، صفحات 1389مجله سالمت و محیط، دوره سوم، شماره اول، بهار » فرابنفش در مقیاس پایلوت

43.  A. Zafarzadeh, B. Bina, M. Nikaeen, H. Movahedian Attar, M. Hajian nejad 
(2010)“PERFORMANCE OF MOVING BED BIOFILM REACTORS FOR BIOLOGICAL 
NITROGEN COMPOUNDS REMOVAL FROM  WASTEWATER BY PARTIAL NITRIFICATION-
DENITRIFICATION  PROCESS” Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., Vol. 7, No. 4, pp. 353-364 

تصـفیه بیولـوژیکی مخلـوط گـاز     «موحـدیان حسـین  تقی پور حسن, شاه منصـوري محمدرضـا, بینـا بیـژن,      .44
هیدروژن سولفید و آمونیاك از جریان گاز آلوده با استفاده سیستم بیوفیلتر با بستر خرده هاي پالستیکی سخت و 

 58 تا صفحه 49از صفحه  ; 4, شماره   1, دوره   1389محیط زیست :   پاییز  کاربرد شیمی در» کمپوست
  عطـار  موحـدیان  حسـین  دکتـر  ، آئین نیک مهناز دکتر ، بینا دکتربیژن نژاد، مهدي محمدهادي مهندس .45

 آ از یهـا  بـاکتر  و کلوئیدي ذرات حذف اولیفرا در مورینگا انعقادي پروتئین و کیتوزان با توام آلوم کارآیی«
 )، 31 پـی  در پـی  (3 شـماره  ، 11 دوره ، 1388 پاییز ، گرگان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله» کدر بهاي

 69 تا 60 صفحات
46. B. Bina,* M. H. Mehdinejad, M. Nikaeen, H. Movahedian Attar (2009) “EFFECTIVENESS OF 
CHITOSAN AS NATURAL COAGULANT  AID IN TREATING TURBID WATERS” Iran. J. 
Environ. Health. Sci. Eng., Vol. 6, No. 4: pp. 247-252 

 کمـال  دکتـر  ، امینـی  مسـعود  دکتـر  هوسـپیان،  سـیلوا  دکتر ، پور هاشمی مهین دکتر نصري، پیمان دکتر .47

 پور، داستان معصومه دکتر ، عطار موحدیان حسین دکتر عجمی، علی دکتر سجادي، علی سید حیدري، دکتر
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 و مقایسـه  مادرانشـان  و هیپوتیروئید نوزادان در شیر ید و ادرار ید بررسی«  موهبت لیلی هادیان، رضوانهدکتر 

  هـاي  صـفحه  ،3 ي شـماره  یـازدهم،  ي دوره ایـران،   متابولیسـم  و ریـز  درون غـدد  ي مجله» کنترل گروه با آن

 )1388 (شهریور 272تا265
48. Mohammad  Hadi  Mehdinejad,  Bijan Bina, Mahnaz  Nikaeen and Hossein Movahedian 
Attar(2009) “Effectiveness of chitosan as natural coagulant aid in removal of turbidity and bacteria from 
turbid waters” Journal  of  Food, Agriculture & Environment Vol.7 (3&4) : pp.132 - 137 
49.  H. Movahedyan, A.M. Seid Mohammadi, A. Assadi (2009) “COMPARISON OF DIFFERENT 
ADVANCED OXIDATION PROCESSES DEGRADING P-CHLOROPHENOL IN AQUEOUS 
SOLUTION” Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., Vol. 6, No. 3: pp. 153-160 
50. Majid Kermani, Bijan Bina, Hossein Movahedian, Mohammad Mehdi Amin, Mahnaz Nikaeen(2009) 
“Biological phosphorus and nitrogen removal from wastewater using moving bed biofilm process” 
IRANIAN JOURNAL of  BIOTECHNOLOGY, Vol. 7, No. 1:pp 19 - 27 
51.  H. Movahedyan, H. Khorsandi, R. Salehi, M. Nikaeen(2009) “DETECTION OF PHENOL 
DEGRADING BACTERIA AND PSEUDOMONAS PUTIDA IN ACTIVATED SLUDGE BY 
POLYMERASE  CHAIN REACTION”  Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., Vol. 6, No. 2: pp. 115-120 
52.  A. Naimabadi, H. Movahedian Attar, A. Shahsavani (2009) “DECOLORIZATION AND 
BIOLOGICAL DEGRADATION OF AZO DYE REACTIVE RED2 BY ANAEROBIC/AEROBIC 
SEQUENTIAL PROCESS” Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng.,  Vol. 6, No. 2: pp. 67-72 
53. M. Kermani, B. Bina, H. Movahedian, M.M. Amin and M. Nikaein(2008) “Application of Moving 
Bed Biofilm Process for Biological Organics and Nutrients Removal from Municipal Wastewater” American 
Journal of Environmental Sciences 4 (6):pp. 682-689 
54. H. Taghipour,∗, M.R. Shahmansoury, B. Bina, H. Movahdian(2008) “Operational parameters in 
biofiltration of ammonia-contaminated air streams using compost–pieces of hard plastics filter media” 
Chemical Engineering Journal 137 :pp. 198–204 
55. H. Keramati ,H.Alidadi, A.R. Parvaresh , H. Movahedian and A.H. Mahvi(2008) “ 
Survey of Dissolved Air Flotation System Efficiency for Reduce of Pollution of Vegetable 
Oil Industry Wastewater” Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (19):pp.2364–2366 
56. H. Movahedyan, A. Assadi, M. M. Amin (2008)“EFFECTS OF 4-CHLOROPHENOL 
LOADINGS ON ACCLIMATION OF BIOMASS WITH OPTIMIZED FIXED TIME 
SEQUENCING BATCH REACTOR” Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., Vol. 5, No. 4, :pp. 
225-234  

بررسی راندمان حذف رنگ آزوي راکتیـو از فاضـالب بـه    «  حسین موحدیان عطارابوالفضل نعیم آبادي و  .57
 37ـ  30، صفحات  1387، سال  65آب و فاضالب ، شماره »  ABRوسیله سیستم بی هوازي 

58. B.Bina , H. Movahedian and H.R. Pourzamani(2007) “Effect of Infiuent COD/N Ratio 
on Nitrification Rate in A Bench–scale Biological Reactor” Hamdard Medicus , Vol. 50, 
No.3: pp 49-54 

سـتم  بررسـی کـارایی سی  «  دکتـر حسـین موحـدیان عطـار    حسن کرامتی، دکتـر عبـدالرحیم پـرورش،     .۵۹
افق دانش ، دوره » شناورسازي با هواي محلول در کاهش بار آلودگی فالضالب کارخانه روغن نباتی ناز اصفهان

  37ـ  33، صفحات  1385، پاییز  3، شماره  12

60. H. Movahedyan, A. Assadi, A. Parvaresh (2007) “PERFORMANCE EVALUATION 
OF AN ANAEROBIC BAFFLED REACTOR TREATINGWHEAT FLOUR STARCH 
INDUSTRY WASTEWATER” Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng.,  Vol. 4, No. 2: pp. 77-84 
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دار بـی هـوازي    امکان پذیري راه انـدازي راکتـور بافـل   « ، عبدالرحیم پرورش حسین موحدیانعلی اسدي،  .61
(ABR) 85ـ  77، صفحات 1386سال  ، 61آب و فاضالب ، شماره » در تصفیه فاضالب صنعت نشاسته سازي 

در  (APO)بررسی کارآیی فناوري اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته «، رضا رضایی حسین موحدیان عطار .62
ــد      ــتقیم بــا فرآین ــی آزوي مس ــزاي پل ــه رنگ ــماره  » UV/H2O2تجزی ــالب ، ش  1385، ســال  59آب و فاض

 85-77صفحات
63. H. Taghipour, M. R. Shahmansoury, B. Bina and H. Movahdian (2006) “Comparison of 
the biological NH3 removal characteristics of a three stage biofilter with a one stage biofilter” 
Int. J. Environ. Sci. Tech., 3 (4):pp 417-424, 

ی شناسـای « ، عبـدالرحیم پـرورش   حسـین موحـدیان عطـار   رضا شکوهی، مسـعود حاجیـا، احمـد جنیـدي،      .64
، سـال   55آب و فاضالب ، شـماره  » هاي هوازي تجزیه کننده فنل در سیستم ترکیبی بیو فیلتر و لجن فعال باکتري

 30ـ  24، صفحات  1384
65. B. Bina, M. Kennani, H. Movahedian and Z. Khazaei(2006) “Biosorption and Recovery 
of Copper and Zinc from Aqueous Solutions by Nonliving Biomass of Marine Brown Algae 
of Sargassum sp” Pakistan Joumal of Biological Sciences 9 (8):pp 1525-1530 
66. R. Shokoohi, M. Hajia, JAJ Jafari, H. Movahedian and A Parvaresh 
(2006)“Identification of'Phenol Degrader Microorganisms in the Integrated BF/AS Combined 
System” Pakistan Journal of Biological Sciences 9 (2):pp 223-226 
67. MR Shahmansouri, *H Taghipour, B Bina, H Movahedian(2005) “Biological Removal 
of Ammonia from Contaminated Air Streams Using Biofiltration System” Iranian J Env 
Health Sci Eng,  Vol.2, No.2,: pp.17-25 
68. H Movahedian, B Bina, GH Asghari(2005) “Toxicity Evaluation of Wastewater 
Treatment Plant Effluents Using Daphnia magna” Iranian J Env Health Sci Eng,  Vol.2, 
No.2,: pp.1-4 
69. A Takdastan, H Movahedian, N Jafarzadeh, B Bina(2005) “The Efficiency of Anaerobic 
Digesters on Microbial Quality of Sludge in Isfahan and Shahinshahr Waterwaste Treatment 
Plant” Iranian J Env Health Sci Eng, Vol. 2, No. 1: pp. 56-59 
70. H. Movahedian, 'R Shokoohi, A. Parvaresh, M. Hajia and 'AI. Jafari(2005) “Evaluating 
the Effect of Glucose on Phenol Removal Efficiency and Changing the Dominant 
Microorganisms in a Serial Combined Biological System” Pakistan Journal of Biological 
Sciences 8 (11): pp1491-1494 

ورودي بـر سـرعت    COD/Nت بررسـی تـاثیر نسـب   « ، حمیدرضـا پورزمـانی   حسـین موحـدیان  بیژن بینـا ،   .71
آب و فاضـالب ،  » نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضالب با استفاده از یک راکتور پـایلوت در مقیـاس آزمایشـگاهی   

 36ـ  30، صفحات 1384، سال  53شماره 

ي عملکرد راکتور جریان افقی با بسـتر   مقایسه« حسین موحدیانایوب ترکیان، محمد مهدي امین، بیژن بینا،  .72
بـا اسـتفاده از سوبسـتره     (UASB)هوازي با جریان رو به بـاال   و راکتور بستر لجن بی (HAIS)هوازي  ثابت بی
  70تا  63، صفحات  1384، بهار  29، شماره  21شریف، سال » سنتتیک
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 در فاضـالب  سـمیت  شـاخص  بررسـی «  بینا بیژن دکتر ، موحدیان حسین دکتر ، عسگري قربان مهندس .73

،  1382، زمسـتان   19 شـماره  ، پـنجم  سـال  ، یافته» مگنا دافنیا استفاده از با اصفهان جنوب فاضالب خانه تصفیه
 62تا  57صفحات 

74. H. Movahedian Attar, *B. Bina and Kh. Moeinian (2005) “Effects of aeration rate and 
detention time on thermophilic aerobic digestion of mixed sludge and its dewaterability” Int. 
J. Environ. Sci. Tech., Vol. 2, No. 2, : pp. 105-111 
75. Movadein H. PhD, Shokoohi R.MS, Parvaresh A.PhD, Hajia M.PhD, J.Jafari 
A.PhD(2004) “ Evaluating the Effect of Glucose on Phenol Removal Efficency and Changing 
the Dominant Microorganisms in the Serial Combined Biological System” J Res Health Sci, 
Vol 4, No2,: pp 8 -13  
76. H. Movahedian Attar PhD, M.R. Shahmansouri PhD, A.A. Neshat MSc, M. Fazeli 
PhD(2004)“Identification of Legionella in the Hot Water Supply of a General Hospital in 
Isfahan” Journal of Research in Medical Sciences ,6: pp289-293 
77. A Parvaresh, H Movahedian, L Hamidian(2004)“Vermistabilization of Municipal 
Wastewater Sludge with Eisenia fetida” Iranian J Env Health Sci Eng, Vol.1, No.2: pp.43-50 
78. M.Amin ,E.Morgenroth, L.Raskin, A.Torkian, B.Bina, H.Movahedian(2004) “Influence 
of the Antibiotic Erythromycin on Anaerobic Treatment of a Pharmaceutical Wastewater” 
Journal of Research in Medical Sciences 5,: pp52-58 

و ارزش کـودي   بررسـی کیفیـت شـیمیایی   «، لـیال حمیـدیان   حسین موحدیان عطارعبدالرحیم پرورش،  .۷۹
، 1383، تابســتان  50آب و فاضــالب ، شــماره » ورمـی کمپوســت تهیــه شــده از لجــن فاضـالب شــهري اصــفهان  

   33تا  29صفحات 
80.  B Bina, H Movahedian, Kord(2004) “The Effect of Lime Stabilization on the 
Microbiological Quality of Sewage Sludge” Iranian J Env Health Sci Eng, Vol.1, No. 1: 
pp.34-38 

هـاي   بررسـی کیفیـت لجـن خشـک شـده تصـفیه خانـه       «، احمد علی امینی، حسین موحدیان عطاربیژن بینا،  .81
تـا    34، صـفحات   1383، بهـار  49آب و فاضالب، شماره » فاضالب اصفهان و کاربرد آن براي مصارف مختلف

42 

هـاي   هـاي طبیعـی و رزیـن    ارزیابی کـارایی زئولیـت  «ی ، مهندس افشین ابراهیمدکتر حسین موحدیان عطار .82
پژوهش در علوم پزشکی، سـال هشـتم،   » هاي صنعتی هاي نیکل، روي و مس از فاضالب مصنوعی در حذف یون

 80تا  75، صفحات  1382، ابان  4شماره 

گیـري  تثبیت تکمیلی لجـن آب « مهندس ادریس بذرافشان  ، دکتر حسین موحدیاندکتر عبدالرحیم پرورش،  .83
» شده تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان با استفاده از روش کمپوست هوازي با اضافه کردن مواد حجیم کننده

 291 - 287صفحات   ،1380، زمستان  4سال ششم، شماره   پژوهش در علوم پزشکی،
84. A.Torkion, M.M. Amin, H.Movahedian, S.J.Hashemian and M.S. Salehi (2002) 
“Performance Evaluation of UASB System for Treating Slaughterhouse Wastewater” Scientia 
Iranica Vol. 9, No.2: pp 176-180 
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غلظـت فلـزات سـنگین    «، مهندس محمـدعلی ززولـی   دکتر حسین موحدیاندکتر عبدالرحیم پرورش، ـ  .85
، صـفحات   1380پـاییز   3شـماره   پژوهش در علوم پزشکی، سال ششم ،» شیرابه زباله شهري و روش کاهش آنها

  189تا  185
هاي بهداشـت لجـن هضـم شـده تصـفیه       بررسی شاخص« ، بیژن بینا حسین موحدیان عطارافشین تکدستان،  .86

آب و فاضـالب ،  » هاي فاضالب اصفهان و مقایسه آنها با استانداردهاي زیست محیطی براي اسـتفاده مجـدد   خانه
 24 – 18، صفحات 1379، سال  36شماره 

ارزیابی کارآیی و تعیـین معیارهـاي   « ، دکتر علیرضا مصداقی نیا، دکتر بیژن بینا دکتر حسین موحدیان عطار .87
پژوهش در علـوم پزشـکی، سـال    » عمده طراحی هاضم هوازي براي تثبیت لجن مخلوط فاضالب شهري اصفهان

 186-182صفحات  ، 1379تابستان، 2پنجم، شماره 

زاي لجن فاضـالب شـهري در    بررسی روند حذف عوامل بیماري« تکدستان ، افشین حسین موحدیان عطار .88
 28-19، صفحات  1378، سال  32آب و فاضالب ، شماره » هاضم هوازي در مقیاس پایلوت

تـاثیر اسـتفاده از پسـاب تصـفیه خانـه فاضـالب شـمال        «، بیژن بینا، مرضیه وحید دستجردي حسین موحدیان .89
پژوهش در علوم » ب، نیکل کادمیم در خاك و محصوالت آبیاري شده با آناصفهان بر تجمع فلزات سنگین سر

 21ـ  17صفحات  2پزشکی، سال چهارم، شماره 

 RBCارزیـابی کـارایی سیسـتم    « و امید یزدانی، سید مرتضی سید صالحی  حسین موحدیانایوب ترکیان،  .90
، سـال   3مهندسـی، جلـد نهـم، شـماره     مجله بین المللی علوم  » در حذف مواد کربنی و نیتروژنی فاضالب شهري

  70ـ  57، صفحه 1377
آب و  »ضوابط بهداشتی جهت اسـتفاده و یـا دفـع لجـن فاضـالب      «، افشین تکدستان حسین موحدیان عطار .91

 51-41، صفحات  1377، سال  27فاضالب ، شماره 

بررسی اثر تصفیه گرمایی بر کاهش حجم لجن «  حسین موحدیان عطارسید محمد موسوي، ایوب ترکیان،  .92
 37تا  31، صفحات  1376، سال  24آب و فاضالب شماره » و بهبود آبگیري لجن فاضالب شهري

در  UASBکـاربرد فراینـد   « ، محمد مهدي امینی، مرتضـی سـید صـالحی    حسین موحدیانایوب ترکیان،  .93
  23ـ  13، صفحات  1376، سال  22ب شماره آب و فاضال» کاهش بار آلودگی فاضالب کشتارگاه اصفهان

» هاي لجن فعال و کیفیـت پسـاب   بررسی رابطه بین تک یاخته« ، مهناز نیک آئین حسین موحدیانبیژن بینا،  .94
 31-24، صفحات  1375، سال  19آب و فاضالب ، شماره 

هـاي شـمال و    انـه بررسی شـاخص انگلبـرگ در تصـفیه خ   « ، بیژن بینا حسین موحدیان عطارمحسن اربابی ،  .95
 22-15صفحات  1375، سال  17آب و فاضالب ، شماره » جنوب اصفهان

هـا و   هاي تثبیت در حذف تخـم انگـل   بررسی راندمان برکه«، بیژن بینا، محسن اربابی حسین موحدیان عطار .96
 11 -2، صفحات  1374، سال 15آب و فاضالب ، شماره » کلیفرمهاي مدفوعی
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شناسایی گونه باکتري رشته ائی غالب در سـه تصـفیه خانـه    « ، شهرام آیرملوزاده حسین موحدیانبیژن بینا ،  .97
 24تا  20، صفحات  1374، بهار  14آب و فاضالب ، شماره » فاضالب و مقایسه آن با اندیس حجمی لجن

 

 مقاالت ارائه شده  در همایش هاي داخلی و خارجی : 
ري هاي شیمیو اتروف با مدیاي کربن فعال اصالح شـده بـا   حذف نیتروژن از آب آشامیدنی با استفاده از باکت .1

 1393  سال ، محیط بهداشت ملی همایش گوگرد عنصري در راکتور با بستر شناور ، هفدهمین

 ازتـه  و آلی ترکیبات درحذف 1 نوع کالدنس حاوي MBBRs متحرك بستر بیوفیلمی راکتورهاي کارایی .2

 . 1390  سال محیط ، بهداشت ملی همایش چهاردهمین ،فاضالب  از محلول اکسیژن محدود شرایط تحت

 فاضـالبهاي  سـیانوراز  درحـذف  شـیمیایی  ترسـیب  روش بـا  الکتروشیمیایی اکسیداسیون روش کارایی مقایسه .3

 .1390   سال محیط ، بهداشت ملی همایش چهاردهمین صنعتی ،

ــد کــارایی بررســی .4 ــک ،  آبکــاري صــنایع فاضــالب از ســیانور حــذف در الکتروکوگوالســیون فراین  الکتری

 . 1389  سال محیط ، بهداشت ملی همایش سیزدهمین

 الکتریـک،   آبکـاري  صـنایع  فاضالب از سیانور حذف در فروسولفات شیمیایی ترسیب فرایند کارایی بررسی .5

 .1389  سال محیط ،  بهداشت ملی همایش سیزدهمین

،   محـیط  بهداشـت  ملـی  همایش سیزدهمین شد ،  اصالح زئولیت نانوذرات توسط ظرفیتی شش کروم حذف .6

 .1389 سال

 روش بـه  فاضـالب  ازته ترکیبات بیولوژیکی حذف در (MBBR) متحرك بستر با بیوفیلمی راکتور کارایی .7

 .1389  ، سال  محیط بهداشت ملی همایش سیزدهمین دنیتریفیکاسیون ، / جزئی نیتریفیکاسیون

 اصـفهان  آب خانـه  تصـفیه  مختلـف  قسـمتهاي  و رود زاینـده  سـد  آب هاي نمونه در خام نفت سمیت ارزیابی .8

 . 1388  ایران ، محیط بهداشت همایش دوازدهمین ، مگنا دافنیا از استفاده با آزمونی زیست روش توسط

 همـایش  دوازدهمـین  ،  اسـتاندارد  روش بـا  آن مقایسه و مایکروویو از استفاده با COD پارامتر گیري اندازه .9

 . 1388  ایران، محیط بهداشت

 روش بـه  فتوشـیمیایی  اکسیداسـیون  فرآیند از استفاده با کلرفنل -4 حذف در موثر پارامترهاي تاثیر بررسی .10

UV/H2O2 1388 . ایران محیط بهداشت همایش صنعتی ، دوازدهمین فاضالبهاي در  

 دوازدهمـین  کـدر ،   آبهـاي  از وباکتریهـا  کلوئیـدي  ذرات حـذف  در باکایتوزان توام آلوم کارآیی بررسی .11

  1388 . ایران محیط بهداشت همایش
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 پسـاب  گنـدزدایی  در (UV) فـرابنفش  اشـعه  و فیلتراسـیون  سـازي،  زالل تلفیقـی  سیسـتم  کـارایی  بررسـی  .12

  1388 . ایران محیط بهداشت همایش ، دوازدهمین  پایلوت مقیاس در اصفهان شمال فاضالب خانه تصفیه

 خانـه  تصـفیه  در لیسـتریا  بـاکتري  مختلـف  هـاي  گونـه  حـذف  در لجـن  ي تصفیه واحدهاي کارایی بررسی .13

  1388 . ایران محیط بهداشت همایش دوازدهمین ،   اصفهان شمال فاضالب

 فاضـالب  از نوترینتهـا  و آلـی  کربن بیولوژیکی حذف منظور به متحرك بستر با بیوفیلمی فرآیند بکارگیري .14

  1388 . زیست محیط مهندسی تخصصی همایش سومین ،  شهري

 حـذف  منظـور  بـه  متحـرك  بسـتر  بـا  بیـوفیلمی  فراینـد  یـک  در هـوازي /آنوکسیک/هوازي بی برداري بهره .15

  1388 . ایران محیط بهداشت همایش ، دوازدهمین  شهري فاضالب از ها نوترینت

 فاضالب خانه تصفیه پساب تخلیه ازمحل بعد و قبل رود زاینده رودخانه در مونوسیتوژنز لیستریا شناسایی .۱۶

  1388 . ایران محیط بهداشت همایش دوازدهمین ،  فیلتراسیون روش به اصفهان جنوب
17. Biological Removal of Ammonia from Contaminated Air Streams Using Bio filtration 
System;  Technology and Innovation for Sustainable Development Conference  (TISD2008).    

 فاضـالب  در شـده  اصالح مایکروویو و پیشرفته اکسیداسیون فرایند توام کاربرد با لروفنلک -4 اکسیداسیون .18

  1387 . ایران پتروشیمی کنفرانس اولین ،  شیمیائی و پتروشیمی صنایع

 اصـفهان  شـمال  فاضـالب  خانـه  تصفیه از دفعی لجن و پساب در مونوسیتوژنز لیستریا باکتري فراوانی بررسی .19

  1387 . زیست محیط مهندسی تخصصی نمایشگاه و همایش ، دومین  کشاورزي مزارع در استفاده براي

 از روي و مـس  بازیافـت  و زیسـتی  جـذب  منظـور  به سارگاسوم اي قهوه جلبک غیرفعال بیومس بکارگیري .20

  1387 . زیست محیط مهندسی تخصصی نمایشگاه و همایش ، دومین  آبی محلولهاي

 اولیـه  خـام  هـاي  لجـن  نهائی وتثبیت حجم کاهش در متداول هاي کوره با مایکروویو امواج کارائی مقایسه .21

  1387 . کشاورزي در وبازیافت شونده تجدید منابع از برداري بهره کنگره سومین ،  وثانویه
22. Performance of thermophilic  aerobic digestion (TAD) Treating municipal mixed sewage 
sludge   Facing Sludge Diversities Challenges , Risk , and Opportunities / 28-30 March 2007. 
 34- 

 همایش ، دهمین  اصفهان جنوب فاضالب خانه تصفیه خام لجن میکروبی کیفیت روي بر آهک اثر بررسی .23

  1386 . محیط بهداشت ملی

 بیـوفیلتر  فعـال  لجـن  سیسـتم  در فنـل  حـذف  رانـدمان  و MLVSS و MLSS غلظـت  بـین  رابطه بررسی .24

BF/AS   1386 . محیط بهداشت ملی همایش ، دهمین  

 ملـی  همـایش  دهمـین  ،  فعـال  لجـن  و بیـوفیلتر  سیستم در آن حذف راندمان و فنل غلظت بین رابطه بررسی .25

  1386 . محیط بهداشت
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   BF/AS سیسـتم  در فنل حذف راندمان با فسفر/ازت/ شیمیائی نیاز مورد اکسیژن نسبت بین رابطه بررسی .26

  1386  محیط. بهداشت ملی همایش ، دهمین

 ملـی  همـایش  دهمین  لیستریا بیماریزاي گونه حذف در اصفهان شمال فاضالب خانه تصفیه عملکرد بررسی .27

  1386  . محیط بهداشت

 دهمـین   فاضـالب  از موادمغـذي  زدایـش  در (IFAS) تلفیقـی  بسـتر  بـا  فعـال  لجن سیستم عملکرد بررسی .28

  1386 . محیط بهداشت ملی همایش

 سیسـتم  از اسـتفاده  بـا  آلـوده  هـواي  از آمونیـاك  گـاز  و سـولفید  هیـدروژن  گـاز  مخلوط بیولوژیکی تصفیه .29

  1386 سال اردیبهشت 11-13/  عمران مهندسین ملی کنگره سومین  بیوفیلتراسیون

 نهمـین  ،  اي الیـه  سـه  بیـوفیلتر  سیسـتم  یک از استفاده با آلوده هواي جریان از آمونیاك بیولوژیکی حذف .30

   . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی همایش
31.  Evaluation of Biomass Content in HAIS using Ct – Scan and Computer Areled image 
Analysis  2nd inetrnafianal Conferece on Environment of Science and Technology 2006 
August 19-22. 

،   1383 سـال  در اصفهان شهر زباله دفن محل دست پائین مناطق زیرزمینی آبهاي شیمیایی آلودگی ارزیابی .32

  1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی همایش نهمین

 ملـی  همـایش  ، نهمـین   گسـترده  هـوادهی  فعال لجن سیستم در آمونیاك بیولوژیکی حذف بازدهی بررسی .33

  1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت

 (FAS) ثابـت  بستر با فعال لجن سیستم دو در(LAS) خطی سولفونات بنزن الکیل حذف راندمان بررسی .34

  1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی همایش ، نهمین   (CAS) متداول و

 ABR هوازي بی ترکیبی بیولوژیکی سیستم بوسیله فاضالب از راکتیو آزوي رنگ حذف راندمان بررسی .35

  1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی همایش ، نهمین   FAS هوازي

 مهندسـی  همایش اولین ،  فاضالب از مغذي مواد زدایش در (IFAS) تلفیقی ثابت سیستم عملکرد بررسی .36

  1385 . 1385 ماه اسفند 1 تا بهمن 28/  زیست محیط

 مهندسـی  همایش ، اولین  فاضالب از مغذي مواد زدایش در (IFAS) تلفیقی ثابت سیستم عملکرد بررسی .37

  1385 . 1385 ماه اسفند 1 تا بهمن 28/  زیست محیط

 در اسـتفاده  مـورد  مصـرف  یکبـار  ظـروف  از برخی در کروم و کادمیوم ، سرب سمی فلزات غلظت بررسی .38

  1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی همایش ، نهمین  اصفهان شهر
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 ناز نباتی روغن کارخانۀ فاضالب آلودگی بار کاهش در محلول هواي با شناورسازي سیستم کارایی بررسی .39

  1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی همایش ، نهمین  اصفهان

 بـا  مسـتقیم  آزوي پلی رنگزاي تجزیه در (APO) پیشرفته فتوشیمیایی اکسیداسیون فناوري کارایی بررسی .40

  1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی همایش ، نهمین   UV/H202 فرایند

 نهمین ،  سارگاسوم اي قهوه جلبک فعال غیر بیومس توسط آبی محلولهاي از روي و مس وبازیافت حذف .41

  1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی همایش

 نهمین   ، سارگاسوم اي قهوه جلبک فعال غیر بیومس توسط آبی محلولهاي از روي و مس وبازیافت حذف .42

   1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی همایش

 همـایش  نهمـین  ،  سـازي  نشاسته صنعت فاضالب تصفیه در (ABR) هوازي بی بافلدار راکتور اندازي راه .43

  1385 . 1385 آبانماه 16-18/  محیط بهداشت ملی

 یـک  از اسـتفاده  بـا  فاضـالب  تصـفیه  در نیتریفیکاسـیون  سـرعت  بـر  ورودي COD/N نسـبت  تاثیر بررسی .44

  1384 . 1384 آبانماه 17-19/ محیط بهداشت ملی همایش ، هشتمین  آزمایشگاهی مقایس پایلوت راکتور

 روش بـه  فالورجـان  شهرسـتان  دارگـان  روسـتایی  چـاه  آشـامیدنی  آب از نیتریـت  و نیتـرات  حـذف  بررسی .45

  1384 . محیط بهداشت ملی همایش هشتمین،   الکتروشیمیائی

 ، هشـتمین   مگنـا  دافنیا از استفاده با اصفهان جنوب فاضالب خانه تصفیه در فاضالب سمیت شاخص بررسی .46

  1384 . 1384 آبانماه 17-19/ محیط بهداشت ملی همایش

 فلـزات  حـذف  در مصـنوعی  رزیـن  بـا  طبیعـی  هاي زئولیت در یونی تبادل فرایند بر موثر پارامترهاي مقایسه .47

  1384 . 1384 آبانماه 22/  صنعت و شیمی ، همایش  سنگین

،  سـینتتیک  سوبسـتره  از فنـل  حـذف  در بـاال  بـه  رو جریـان  بـا  هـوازي  بی لجن بستر فرآیند کارآئی ارزیابی .48

  1383 . محیط بهداشت کشوري همایش هفتمین

 ،  کـرد  شـهر  سـیر  سـرد  منطقـه  در شـیمیائی  پارامترهاي حذف در فاضالب تثبیت هاي برکه راندمان بررسی .49

  1383 . محیط بهداشت کشوري همایش هفتمین

،   اصـفهان  شـهري  فاضـالب  لجـن  از شـده  تهیـه  کمپوسـت  ورمـی  کودي ارزش و شیمیایی کیفیت بررسی .50

  1383 . محیط بهداشت کشوري همایش هفتمین

 ،  اصـفهان  جنـوب  فاضالب هاي خانه تصفیه لجن از شده تهیه کمپوست وشیمیائی میکروبی کیفیت بررسی .51

  1383 . کشاورزي در سم کود از بهینه استفاده و بیولوژیک مواد کاربرد توسعه ملی همایش سومین
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. محـیط  بهداشـت  کشـوري  همـایش  ، هفتمـین   خـاکی  کرمهاي توسط شهري فاضالب لجن وتثبیت تجزیه .52

 1383  

 ششـمین  ،  صـنعتی  فاضـالبهاي  از مـس  و کـروم  درحـذف  الکتروشـیمیایی  ترسـیب  فرایند عملکرد ارزیابی .53

  1382 . محیط بهداشت کشوري همایش

 لجـن  در (Zn, Cu, Cd , Ni) بیولـوژیکی  نظـر  از دسترسـی  قابـل  و کـل  سـنگین  فلـزات  میـزان  بررسـی  .54

  1382 . محیط بهداشت کشوري همایش ، ششمین  آن از شده تهیه کمپوست ورمی و شهري فاضالب

 کشوري همایش ، ششمین  اصفهان شهر آشامیدنی آب توزیع شبکه و تامین منابع در NO3,TOC مقایسه .55

  1382 . محیط بهداشت

 ، ششمین  آزمایش مدت و هزینه کلیفرم شناسائی نظر از وجود عدم-وجود روش با ائی لوله9 تخمیر مقایسه .56

  1382 . محیط بهداشت کشوري همایش

 آن مقایسـه  و سـینتتیک  سوبسـتره  از اسـتفاده  با HATSهوازي بی ثابت بستر با افقی جریان راکتور بررسی .57

  1381 . محیط بهداشت کشوري همایش ،پنجمین   UASBبا

 آب المللـی  بـین  کنفرانس ، پنجمین  اصفهان فاضالب هاي خانه تصفیه شده خشک لجن مضر مواد بررسی .58

  1381 . وتکنولوژي اکولوژي:

 ،  سـنگین  فلزات حذف در مصنوعی ورزین طبیعی زئولیت در یونی تبادل فرآیند بر موثر پارامترهاي مقایسه .59

  1381 . محیط بهداشت کشوري همایش پنجمین

 آب مـدیریت  کنفرانس ،دومین  اصفهان شهري زباله شیرابه سنگین فلزات حذف در آهک کارآیی بررسی .60

  1380 . آسیائی کشورهاي در وفاضالب

 المللـی  بـین  سموپوزیوم ، اولین  اصفهان شهري زباله شیرابه سنگین فلزات حذف در آهک کارآیی بررسی .61

  1380 . کشور زیست محیط مهندسی

 هـوازي  کمپوست روش از استفاده با اصفهان جنوب فاضالب خانه تصفیه شده آبگیري لجن تکمیلی تثبیت .62

  1380 . محیط بهداشت کشوري همایش چهارمین ، کننده حجیم مواد کردن اضافه و

 برروي المللی بین کنفرانس سومین  اصفهان فاضالب خانه درتصفیه ائی رشته هاي باکتري وکنترل تشخیص .63

  1380 . فیلم وبیو فعال لجن فرآیند میکروارگانیزمهاي

 شـهري  فاضـالب  مخلـوط  لجـن  تثبیت براي هوازي هاضم طراحی عمده معیارهاي وتعیین آئی کار ارزیابی .64

  1379 . محیط بهداشت کشوري سمینار ،سومین  اصفهان
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 بـا  آنهـا  ومقایسـه  اصـفهان  فاضـالب  هـاي  خانـه  تصـفیه  شـده  هضـم  لجـن  بهداشـتی  هـاي  شـاخص  بررسی .65

 در وبازیافـت  شـونده  تجدیـد  منـابع  از بـرداري  بهـره  ، همایش  مجدد استفاده براي محیطی زیست استانداردهاي

  1379 . کشاورزي

 کشـوري  سـمینار  ، سـومین   آنهـا  کـاهش  وروش اصـفهان  شـهري  زباله شیرابه سنگین فلزات غلظت بررسی .66

  1379 . محیط بهداشت

. محیط بهداشت کشوري سمینار سومین ،  فاضالب شده هضم لجن در انگل تخم اختصاصی وتعیین بررسی .67

 1379  

 ، دومـین  پـایلوت  مقیـاس  در هـوازي  درهاضـم  شـهري  فاضالب لجن بیماریزاي عوامل حذف روند بررسی .68

  1378 . محیط بهداشت کشوري سمینار

 وتخم سالمونال کلیفرمها حذف در اصفهان فاضالب هاي خانه تصفیه هوازي بی هاي هاضم کارایی بررسی .69

  1378 . محیط بهداشت کشوري سمینار ، دومین  ها انگل

 آب مشـترك  سـمینار  سـومین  ،  وگیـاه  خـاك  در سنگین عناصر غلظتی سطوح بر فاضالب لجن اثر مطالعه .70

  1378 . وآلمان ایران وفاضالب

  1376   شهري فاضالب ونیتروژنی ،  کربنی مواد حذف در RBCسیستم آئی کار ارزیابی .71

 همـایش  ، سـومین   شـهري  فاضـالب  لجـن  آبگیري بهبود و لجن حجم کاهش بر گرمائی تصفیه اثر بررسی .72

  1376 . کشور وفاضالب آب صنعت به مبتال مشکالت بررسی

 ، سـومین   پساب غیر و پساب با شده آبیاري کشاورزي محصوالت در سنگین فلزات از برخی تجمع بررسی .73

  1376 . کشور وفاضالب آب صنعت به مبتال مشکالت بررسی همایش

 و خـاك  در وسـرب  ونیکـل  کـادمیم  تجمـع  بـر  اصـفهان  شـمال  فاضالب خانه تصفیه پساب از استفاده تاثیر .74

  1376 . آسیائی کشورهاي در وفاضالب آب مدیریت کنفرانس ،  آن با شده آبیاري محصوالت

 بررسـی  همـایش  ، سـومین   اصـفهان  کشـتارگاه  فاضـالب  کننده تصفیه UASB سیستم در گرانول تشکیل .75

  1376 . کشور وفاضالب آب صنعت به مبتال مشکالت

 صنعت به مبتال مشکالت بررسی همایش ، سومین  محلول هواي استفاده با فاضالب ثانویه لجن سازي شناور .76

  1376 . کشور وفاضالب آب

 المللی بین کنفرانس ، جهارمین  اصفهان کشتارگاه فاضالب آلودگی بار کاهش در UASBفرآیند کاربرد .77

  1376 . عمران مهندسی
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. آب صـنعت  در هـا  کننـده  منعقد ، همایش  فاضالب لجن آبگیري در مختلف کننده منعقد مواد اثر بررسی .78

 1375  

  1375 . آب بهداشت سراسري کنگره ،  پساب کیفیت و فعال لجن هاي یاخته تک بین رابطه بررسی .79

  1375 . روستائی آشامیدنی آب سزاسري ، همایش  فاضالب کنترل و آب منابع .80

  1368  اصفهان ،  شهري خدمات وروساي شهرداران بازآموزي همایش  فاضالب بهداشتی دفع .81

  1367 . بیمارستانها محیط بهداشت ، سمینار  ها بیمارستان فاضالب تصفیه .82

 

 

 مجري و همکار طرح هاي پژوهشی مصوب :

 آزمایشگاهی مقیاس در هوازي شونده خالی و پر بیولوژیکی راکتورهاي روش به شور صنعتی فاضالبهاي تصفیه .1

 ،1394 

 1392، کمپوست کارخانه از حاصل شیرابه تصفیه در غشایی بیوراکتور راندمان بررسی .2

 از مونوکلروفنـل  -4 بیولـوژیکی  زدایـش  بـراي  متحـرك  بستر با متوالی ناپیوسته بیوفیلمی راکتور کارایی بررسی .3

 1391،  پایلوت مقیاس در صنعتی هاي فاضالب

 اصـالح  فعـال  کـربن  با دنیتریفیکنس تیوباسیلوس از استفاده با آشامیدنی آب از نیترات بیولوژیکی حذف بررسی .4

 1390شناور،  بستر با راکتور در عنصري گوگرد با شده

 -4 تجزیه در UV/H2O2 و MW/H2O2 روش به) APO( پیشرفته فتوشیمیایی اکسیداسیون کارایی مقایسه .5

 سنتیک فاضالبهاي در کلروفنل

 1389،  سارگاسوم اي قهوه جلبک فعال غیر بیومس توسط آبی محلولهاي از روي و مس بازیافت و حذف .6

،  هیـدروژن  پراکسـید  و اولتراسـونیک  امواج از استفاده با آب در موجود طبیعی آلی مواد حذف راندمان بررسی .7

1389 

  1389بنفش،  ماوراء اشعه از استفاده با آب در فومیگاتوس و نیجر ، فالووس آسپرژیلوس حذف راندمان بررسی .8

 1389آنها،  سازي آزاد میزان کنترل و شیرابه تصفیه در) III( آهن اکسید آزاد ذرات نانو و ستون راندمان بررسی .9

 در آلـوم  کننـده  منعقد با توام کننده منعقد کمک بعنوان کایتوزان و اولیفرا مورینگا انعقادي پروتئین تاثیر بررسی .10

 1389آب، سال  تصفیه فرایند در آلودگی حذف



۱۹ 
 

 زدایـش  ارتقـاء   بمنظـور  Anaerobic/USBF ترکیبـی  بیوراکتـور  جدید سامانۀ عملکرد بررسی و اندازي راه .11

 1389فسفر، سال  و ازت ، کربنی آلی مواد بیولوژیکی

  کـادمیوم  ، کرومات سنگین فلزات حذف در سورفاکتانتها با شده اصالح سنتزي زئولیت ذرات نانو کارایی تعیین .12

 1389آبی، سال  محلولهاي از طبیعی آلی مواد و

 توسـط  (Water Soluble Fraction) آب در خـام  نفـت  حـل  قابـل  بخـش  سـمیت  حـدف  میـزان  بررسـی  .13

 1389پودري ، سال  فعال کربن و زنی ازن فرایندهاي

 به اصفهان جنوب خانه تصفیه پساب تخلیه محل از بعد و قبل رود زاینده رودخانه در لیستریامونوسیتوژن شناسایی .14

 1388، سال  فیلتراسیون روش

 آب خانـه  تصـفیه  مختلـف  هـاي  بخـش  و آسـمان  چـم  سـد  آب هـاي  نمونه در خام نفت سمیت شاخص بررسی .15

 1388، سال  دافنیا از استفاده با اصفهان

 بدون زیستی باطریهاي از استفاده با بیهوازي دار بافل راکتورهاي در مصنوعی فاضالب از الکتریکی جریان تولید .16

 1388، سال  واسطه

 خانـه  تصفیه پساب گندزدایی در (UV) بنفش ماوراء اشعه و جالدهی ، فیلتراسیون تلفیقی روش کارایی بررسی .17

 1388پایلوت، سال  مقیاس در اصفهان شمال فاضالب

 روش بــه فاضــالب ازتــه ترکیبــات بیولــوژیکی حــذف در متحــرك بســتر بــا بیــوفیلمی راکتــور کــارایی بررســی .18

 1388دینیتریفیکاسیون، سال  – جزئی نیتریفیکاسیون

 جنـوب  فاضـالب  خانـه  تصفیه پساب تخلیه محل از بعد و قبل رود زاینده رودخانه در لیستریامنوسیتوژنر شناسایی .19

 1388، سال PCR روش به آن تائید و لوله چند تخمیر روش به اصفهان

ــابی .20 ــل -4 حــذف در فراصــوت امــواج عملکــرد ارزی ــا ســنتتیک فاضــالبهاي از کلروفن  روش دو از اســتفاده ب

Ultrasonic / Fenton , Ultrasonic/H2O2  ،1387 

  1387اصفهان،  شرب آب انتقال خط در باقیمانده کلر سازي شبیه و گیري اندازه .21

فسفر،سـال   و ازت حـاوي  فاضـالبهاي  بیولوژیکی تصفیه در متحرك بستر با بیوفیلمی راکتورهاي کارایی بررسی .22

1387 

 1386، سال (4CP( کلروفنل -4 حاوي فاضالب تصفیه در (SBR) متوالی ناپیوسته راکتور کارایی بررسی .23



۲۰ 
 

 اولیه خام لجنهاي نهایی تثبیت و حجم کاهش در الکتریکی متداول هاي کوره با میکروویو امواج کارایی مقایسه .24

 1386، سال  اصفهان جنوب فاضالب خانه تصفیه در تولیدي ثانویه و

 روش بـا  ، فعـال  لجـن  در ، فنـل  کننـدگی  تجزیـه  پتانسـیل  داراي Pseudomonos Putida تشـخیص  بررسی .25

 1386، سال  PCR مولکولی

، سـال   حرارتـی  راکتـور  در هضم روش با آن مقایسه و مایکروویو با هضم سریع روش با فاضالب COD تعیین .26

1386 

 در اصـفهان  شـهر  شاهین فاضالب خانه تصفیه در فاضالب COD و مدفوعی کلیفرمهاي حذف راندمان بررسی .27

 1385، سال 1385 سال

 شـهر  در اسـتفاده  مـورد  مصـرف  یکبـار  ظروف از برخی در کروم و کادمیوم ، سرب سمی فلزات غلظت بررسی .28

  1385اصفهان، سال 

  1385متداول، سال  بستر با فعال لجن سیستم دو در خطی سولفونات بنزن الکیل حذف راندمان بررسی .29

 ABR هـوازي  بـی  ترکیبـی  بیولـوژیکی  سیسـتم  بوسـیله  فاضالب از راکتیو آزوي رنگ حذف راندمان بررسی .30

 1385، سال  FAS هوازي

 1385، سال  فاضالب از فسفر بیولوژیکی زدایش در تلفیقی ثابت بستر با فعال لجن سیستم عملکرد بررسی .31

 لجـن  و فاضـالب  مختلـف  هـاي  نمونـه  در ژنوتیپی و فنوتیپی روش دو به مونوسیتوژنز لیستریا شمارش و شناسایی .32

 1386، سال  اصفهان شمال خانه تصفیه

 نـاز  نبـاتی  روغـن  کارخانـۀ  فاضـالب  آلـودگی  بار کاهش در محلول هواي با شناورسازي سیستم کارایی بررسی .33

  1384اصفهان، سال 

 فرایند با مستقیم آزوي پلی رنگزاي تجزیه در (APO) پیشرفته فتوشیمیایی اکسیداسیون فناوري کارایی بررسی .34

 UV/H202   1384،سال 

 تصـفیه  در نیتریفیکاسـیون  سـرعت  بـر  ورودي فاضـالب  نیتروژن به شیمیایی نیاز مورد اکسیژن نسبت تأثیر بررسی .35

 1384، سال  فاضالب

 کارگـاه  صـنعتی  فاضـالب  از فـرو  سـولفات  با ترسیب و الکتروشیمیایی روش دو با سیانور حذف راندمان مقایسه .36

 1383، سال 1383 سال در اصفهان آباد نجف در واقع الکتریکی آبکاري
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، سـال      1383 سال در اصفهان شهر زباله دفن محل دست پایین مناطق زیرزمینی آبهاي شیمیایی آلودگی ارزیابی .37

1383 

     صنعتی فاضالبهاي از کروم حذف در الکتروشیمیایی ترسیب فرایند عملکرد ارزیابی .38

     شهري فاضالب لجن تثبیت در کمپوستینگ ورمی فرایند عملکرد ارزیابی .39

     آبکاري حمام فاضالب از کادمیوم حذف در الکتروشیمیایی ترسیب فرایند ارزیابی .40

     صنعتی فاضالبهاي از مس حذف در الکتروشیمیایی ترسیب فرایند ارزیابی .41

     مصنوعی و طبیعی زئولیتهاي از استفاده با صنعتی فاضالبهاي از سنگین فلزات حذف کارایی ارزیابی .42

     فاضالب از فنل حذف جهت سري بصورتBF/AS ترکیبی سیستم کارایی ارزیابی .43

     سازي نشاسته صنعت فاضالب تصفیه در (ABR) هوازي بی بافلدار راکتور از استفاده .44

     فاضالب خانه تصفیه خام لجن میکروبی کیفیت روي بر آهک اثر بررسی .45

 هضـم  فراینـد  در لجـن  از آبگیـري  قابلیـت  و کـارایی  بـر  حـرارت  درجه و ماند زمان هوادهی، میزان تاثیر بررسی .46

     لجن گرمادوست هوازي

     مگنا دافنیا از استفاده با اصفهان جنوب خانه تصفیه فاضالب سمیت شاخص بررسی .47

     آزمایشگاهی مقیاس در هیدروژن سولفید گاز تصفیه جهت بیوفیلتراسیون سیستم عملکرد بررسی .48

     آنها کاهش روش و اصفهان شهري زباله شیرابه سنگین فلزات غلظت بررسی .49

     1383 سال در اصفهان شهر سنتی هاي بستنی در کلیفرم میانگین و اشریاکلی نسبی فراوانی بررسی .50

     1382 سال در اصفهان آهن ذوب کارخانه مختلف واحدهاي صنعتی فاضالب در سیانور مقدار میانگین بررسی .51

     اصفهان پگاه اي منطقه شیر خانه تصفیه فاضالب COD میزان بررسی .52

     اصفهان نور و الزهرا بیمارستانهاي تهویه سیستم مصرفی آب در لژیونال باکتري وجود بررسی .53

 و گـاز  جریـان  از بسـتري  تـک  و بستري سه بیوفیلتراسیون روش از استفاده با آمونیاك بیولوژیکی حذف برریس .54

     سولفید تاثیر

     آزمایشگاهی مقیاس در متعارف سیستم با فعال لجن با مقایسه در ثابت بستر با فعال لجن سیستم کارایی برریس .55

 بـا  هـوازي  کمپوسـت  روش از اسـتفاده  بـا  اصفهان جنوب فاضالب خانه تصفیه شده آبگیري لجن تکمیلی تثبیت .56

     کننده حجیم مواد کردن اضافه

     سینتتیک سوبستره از فنل حذف در UASB فرایند کارایی تعیین .57
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  الکتروشیمیایی روش به فالورجان شهرستان دارگان روستاي چاه آشامیدنی آب از نیتریت و نیترات حذف .58

 اشامیدنی آب تامین منابع کلیفرم شناسایی در)  اي لوله چند تخمیر(  روش با) وجود عدم - وجود(  روش مقایسه .59

     اصفهان شهر

     اصفهان شهر آشامیدنی آب توزیع شبکه و تامین منابع در NO3 و TOC میزان مقایسه .60

 براي کاهش بار آلودگی فاضالب کشتارگاه اصفهان  UASBکاربرد فرآیند  .61

 در تصفیه فاضالب شهري  (RBC)بررسی کاراي سیستم تماس دهنده بیولوژیکی دوار  .62

 بررسی کارایی مواد منعقد کننده مختلف در بهبود آبگیري لجن فاضالب شهري  .63

 

 

 افتخارات علمی :برتري ها، جوایز و 

دریافت لوح تقدیر و تندیس یادبود نقشه جـامع علمـی کشـور در بخـش سـالمت از وزیـر بهداشـت و درمـان و          .1

آموزش پزشکی و دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگـی کشـور بـه عنـوان عضـو کارگاروههـاي شـوراي سیسـات         

  1388نقشه جامع علمی کشور، اسفندماه سال گذاري بخش سالمت براي تدوین 

از معاون وزیر نیـرو بـدلیل   دریافت لوح سپاس و تندیس اولین جشنواره پژوهش و فناوري آب و فاضالب کشور  .2

 ارائه بیشترین تعداد مقاله کاربردي در زمینه آب و فاضالب، آذر ماه 

به عنوان تالشگر نمونه صنعت آب و فاضالب  دریافت لوح تقدیر، تندیس و کمک هزینه سفر حج از وزیر نیرو  .3

کشور در بخش پژوهشگران، اولین همایش سراسري تجلیل از تالشگران صنعت آب و فاضالب کشـور، تهـران،   

  1387ماه  اسفند

پژوهشگر برتر در کسب باالترین امتیاز پژوهشی دانشـکده بهداشـت، دریافـت لـوح تقـدیر و سـکه بهـارآزادي،         .4

  1387ی اصفهان، آذر ماه دانشگاه علوم پزشک

زادي ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آ، دریافت لوح تقدیر و یک سکه بهار 83ـ   84محقق نمونه سال تحصیلی  .5

  1383آذرماه 

، دریافت لوح تقدیر و جـایزه، دانشـگاه علـوم پزشـکی     78ـ   79در سال تحصیلی  PhDکسب رتبه اول در مقطع  .6

  1379اصفهان، سال 
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آلـودگی فاضـالب کشـتارگاه اصـفهان بـه       ردر کاهش با UASBطرح تحقیقاتی کاربرد فرآیند  برگزیده شدن .7

تنـدیس جشـنواره و    ،عنوان طرح برگزیده در شاخه فنی مهندسی اولین جشنواره شیخ بهایی، دریافت لوح تقـدیر 

  1377سکه بهار آزادي، سال 

دریافـت لـوح تقـدیر و جـایزه،      73ـ   74یلی عضو هیئت علمی نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحص .8

  1374دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اردیبهشت ماه 

دریافت لوح تقدیر ارتقاء بهداشت محیط از معاون آموزشی وزارت بهداشـت و درمـان آمـوزش پزشـکی، سـال       .9

1374  

قـاء سـطح علمـی    علوم و رئـیس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، بـدلیل ارت      دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر  .10

 1374ان و رتبه اول شدن در کنکور کارشناسی ارشد کشور، سال هدانشجویان گروه بهداشت محیط اصف

شـت  دریافت لوح سپاس و تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت نقش فعال در کنترل حادثـه ن  .11

 1387، اسفند ماه 1387و آلودگی آب رودخانه زاینده رود، در سال  نفت

با گرایش سالمت  MPHطراحی و راه اندازي دوره  یدریافت لوح سپاس به منظور همکاري در فرآیند آموزش  .12

  1388دومین جشنواره آموزش شهید مطهري ، اردیبهشت ماه  ،سالمندان براي اولین بار در کشور 

 

 : هاي علم  انجمنمجامع و عضویت در 

  عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران(IAEH).  

  عضو انجمن آب و فاضالب ایران(IWWA) . 

  عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران(IRSEN) . 

  عضو انجمن بین المللی آب(IWA).  

 

 سوابق آموزشی 

 تا کنون  1366عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 

 

 : تدریس دروس تخصصی

 تصفیه فاضالب:فرآیندها وطراحی  روشهاي نوین 

 سیستم هاي طبیعی تصفیه فاضالب 

 هاي تصفیه بیولوژیکی فاضالب  مکانیسم. 
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 هاي فاضالب شهري طراحی تصفیه خانه.  

  طراحی شبکه جمع آوري فاضالب. 

 اصول تصفیه فاضالب.  

 هاي صنعتی  تصفیه فاضالب. 

  دفع مواد زائد جامد صنعتی و خطرناك. 

  دفع و تصفیه فاضالب در اجتماعات کوچک. 

  دوره کلیات بهداشت محیطMPH و رزیدنت هاي عفونی. 

  2بهداشت محیط. 

  اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري. 

 هاي کارشناسی ارشد و دکتراي  ها و پایان نامه  ژهوسمینار، پر در عرصه، اجراي واحدهاي کارآموزي

 .تخصصی 
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  :هاي آموزشی  راه اندازي دوره

 .ي کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  راه اندازي دوره •

 .ي کارشناسی ارشد بهداشت محیط  راه اندازي دوره •

 .ي دکتراي تخصصی بهداشت محیط  راه اندازي دوره •

 .اي  ي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه راه اندازي دوره •

 .بهداشت  آموزشکارشناسی ارشد   ندازي دورهراه ا •

 .ي کارشناسی ارشد تغذیه  راه اندازي دوره •

 .ي کارشناسی ارشد آمار حیاتی  راه اندازي دوره •

 . ي دکتراي تخصصی آموزش بهداشت ورهراه اندازي د •

 ي دکتراي تخصصی تغذیه . راه اندازي دوره •

 
 

 

 : ها راه اندازي آزمایشگاه

  آزمایشگاه شیمی آب و فاضالب 

 ل شیمیایی آزمایشگاه عوام 

  آزمایشگاه میکروبیولوژي آب و فاضالب 

  مواد غذایی آزمایشگاه شیمی 

  آزمایشگاه هیدرولیک 

 

 :ها  سرپرستی و راهنمایی پایان نامه
 :ي دکتراي تخصصی مهندسی بهداشت محیط  الف ـ دوره

بررسی حذف بیولوژیکی نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از تیوباسیلوس دنیتریفیکنس با کربن فعال  .1

  1390اصالح شده با گوگرد عنصري در راکتور با بستر شناور، سال 

ارتقاء زدایش بمنظور  Anaerobic/USBFلکرد سامانه جدید بیوراکتور ترکیبی مراه اندازي و بررسی ع .2

 1389آلی کربنی، ازت و فسفر،  بیولوژیکی مواد
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در حذف بیولوژیکی ترکیبات ازته فاضالب به  (MBBR)بررسی کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرك  .3

 1389دینیتریفیکاسیون ،سال  –روش نیتریفیکاسیون جزئی 

کرومات ، تعیین کارایی نانو ذرات زئولیت سنتزي اصالح شده با سورفاکتانتها در حذف فلزات سنگین  .4

 1388کادمیوم  و مواد آلی طبیعی از محلولهاي آبی، سال 

بررسی تاثیر پروتئین انعقادي مورینگا اولیفرا و کایتوزان بعنوان کمک منعقد کننده توام با منعقد کننده آلوم  .5

 1388در حذف آلودگی در فرایند تصفیه آب، سال 

تصفیه بیولوژیکی فاضالبهاي حاوي ازت و فسفر، بررسی کارایی راکتورهاي بیوفیلمی با بستر متحرك در  .6

 1387سال 

 1387، سال (4CP)کلروفنل  -4در تصفیه فاضالب حاوي  (SBR)بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی  .7

بررسی حذف بیولوژیکی آمونیاك با استفاده از روش بیوفیلتراسیون سه بستري و تک بستري از جریان هوا و  .8

 1384ن در فرایند حذف آمونیاك، سال تاثیر سولفید هیدروژ

بررسی تاثیر میزان هوادهی ، زمان ماند و درجه حرارت بر کارایی و قابلیت آبگیري در فرایند گرمادوست  .9

  1385لجن مختلط فاضالب شهري اصفهان، سال 

  1384به صورت سري جهت حذف فنل از فاضالب، سال  BF/ASارزیابی کارایی سیستم ترکیبی  .10
11. Performance Evaluation of Three Anaerobic Bioreactors: ASBR,HAIS (2004) 

 
 ي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ب ـ دوره

توسط فرایندهاي  (Water Soluble Fraction)ت بخش قابل حل نفت خام در آب ف سمیبررسی میزان حذ .1

  1388ازن زنی و کربن فعال پودري، سال 

شناسایی لیستریامنوسیتوژنر در رودخانه زاینده رود قبل و بعد از محل تخلیه پساب تصفیه خانه فاضالب  .2

 1388، سال PCRجنوب اصفهان به روش تخمیر چند لوله و تائید آن به روش 

در گندزدایی پساب تصفیه  (UV)بررسی کارایی روش تلفیقی فیلتراسیون ، جالدهی و اشعه ماوراء بنفش  .3

 1388خانه فاضالب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت، سال 

شناسایی و شمارش لیستریا مونوسیتوژنز به دو روش فنوتیپی و ژنوتیپی در نمونه هاي مختلف فاضالب و لجن  .4

  1386تصفیه خانه شمال اصفهان، 

  1385بیولوژیکی فسفر از فاضالب، سال  بررسی عملکرد سیستم لجن فعال با بستر ثابت تلفیقی در زدایش .5

 و  ABRبررسی راندمان حذف رنگ آزوي راکتیو از فاضالب بوسیله سیستم بیولوژیکی ترکیبی بی هوازي  .6

FAS 1385،سال  هوازي 
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در تجزیه رنگزاي پلی آزوي مستقیم با  (APO)بررسی کارایی فناوري اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته  .7

 1385،سال  UV/H202فرایند  

بررسی راندمان حذف الکیل بنزن سولفونات خطی در دو سیستم لجن فعال با بستر ثابت و متداول ، سال  .8

1384 

بررسی کارایی سیستم شناورسازي با هواي محلول در کاهش بار آلودگی فاضالب کارخانۀ روغن نباتی ناز  .9

  1384اصفهان، سال 

تروشیمیایی و ترسیب با سولفات فرو از فاضالب صنعتی کارگاه مقایسه راندمان حذف سیانور با دو روش الک .10

 1383، سال 1383آبکاري الکتریکی واقع در نجف آباد اصفهان در سال 

بررسی تأثیر نسبت اکسیژن مورد نیاز شیمیایی به نیتروژن فاضالب ورودي بر سرعت نیتریفیکاسیون در تصفیه  .11

 1383فاضالب ، سال 

یت از آب آشامیدنی چاه روستایی دارگان شهرستان فالورجان به روش بررسی حذف نیترات و نیتر .12

 1382الکتروشیمیائی، سال 

 1382، سال 1382بررسی فراوانی باکتري لژیونال در آب مصرفی بیمارستان نور و علی اصغر اصفهان سال  .13

 1382ا، سال بررسی شاخص سمیت فاضالب در تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان با استفاده از دافنیاگلن .14

 1382ارزیابی عملکرد فرآیند ورمی کمپوست در تثبیت لجن فعال فاضالب شهري، سال  .15

 1381ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضالبهاي صنعتی، سال  .16

 1381خانه فاضالب جنوب اصفهان، سال  بررسی اثر آهک بر روي کیفیت میکروبی لجن خام تصفیه .17

 1381ی کارایی سیستم بیوفیلتراسیون جهت حذف گاز سولفید هیدروژن در مقیاس پایلوت، سال بررس .18

 1380ارزیابی حذف فلزات سنگین از فاضالبهاي صنعتی با استفاده از زئولیت هاي طبیعی و مصنوعی، سال  .19

اضافه کردن تثبیت تکمیلی لجن تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان با استفاده از روش کمپوست هوازي با  .20

 1380مواد حجیم کننده، سال 

 1379بررسی غلظت فلزات سنگین در شیرابه زباله شهري اصفهان و روش کاهش آنها، سال  .21

بررسی کارآیی هاضم هاي بی هوازي تصفیه خانه هاي فاضالب اصفهان در حذف کلیفرمها، سالمونال و تخم  .22

 1378انگلها از لجن فاضالب، سال 

هاي تثبیت فاضالب در حذف پارامترهاي شیمیایی در منطقه سردسیر شهرکرد، سال بررسی راندمان برکه  .23

1377 
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بررسی کیفیت لجن تصفیه خانه هاي فاضالب اصفهان و مقایسه آن با استاندارهاي زیست محیطی براي  .24

 1377مصارف مختلف، سال 

ز فاضالب شرکت ایران بررسی امکان استفاده از سیستم شناور سازي جهت جداسازي ذرات معلق و روغن ا .25

 1377خودرو، سال 

 1376) در تصفیه فاضالب شهري، سال RBCبررسی کارآیی سیستم تماس دهندة بیولوژیکی داور ( .26

 1375بررسی کارآیی مواد منعقد کننده مختلف در بهبود آبگیري لجن فاضالب شهري، سال  .27

 1375با پساب و غیر پساب، سال  بررسی تجمع برخی از فلزات سنگین در محصوالت کشاورزي آبیاري شده .28

 1375بررسی رابطه بین تک یاخته هاي لجن فعال و کیفیت پساب در تصفیه خانه هاي فاضالب اصفهان، سال  .29

 1375براي کاهش بار آلودگی فاضالب کشتارگاه اصفهان،  UASBکاربرد فرآیند  .30

فاضالب اصفهان و مقایسه آن با اندیس شناسایی گونه غالب باکتریهاي رشته اي موجود در تصفیه خانه هاي  .31

 1373حجمی لجن، سال 

بررسی راندمان برکه هاي تثبیت فاضالب در حذف تخم انگل و کلیفرمهاي مدفوعی و مقایسه آن با سایر  .32

 1373سیستمهاي تصفیه فاضالب شهر اصفهان، سال 

 


