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 تحصيل

كشور محل 
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پايان نامه  
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 اميرحسين محويدکتر  کارشناسي ارشد بررسي کارايي فرايند انجماد در شيرين سازي آبهاي شور و لب شور

 سيمين ناصريدکتر 

امکان سنجي تصفيه پساب حاصل از شستشوي معکوس فيلترهاي 

شني با استفاده از روش ترکيبي انعقاد، سيستم غشايي 

 اولترافيلتراسيون و جذب

 دکتر افشين ابراهيمي دکترا
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طرح هاي تحقيقاتي 
نوع مجري طرح  وضعيت طرحمحل اجرا  عنوان طرح

 همکاري

بررسي کيفيت فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي 

 استخرهاي شهر ساوه

 مجري مختار مهدوي در دست اقدام ساوه

استفاده مجدد از فاضالب واحد همودياليز 

بميارستان مدرس شهر ساوه جهت آبياري فضاي 

 سبز

 مجري مختار مهدوي در دست اقدام ساوه

بررسي وضعيت فاضالب دفعي واحدهاي نمک 

زدايي شهر ساوه و امکان سنجي استفاده مجدد از 

 آن

 مجري مختار مهدوي در دست اقدام ساوه

 ها در شبکه توزيع آب PAHsبررسي مقادير 

 شهر اصفهان

 همکار پريناز پورصفا اتمام شده اصفهان

 اصلي

بررسي بازيابي و استفاده مجدد از پساب ناشي از 

شستشوي معکوس فيلترهاي شني تصفيه خانه 

 آب بابا شيخعلي اصفهان

 همکار افشين ابراهيمي اتمام شده اصفهان

 اصلي

تصفيه فاضالب صنايع نساجي با دو منعقد کننده 

PAFCl و PACl 

 همکار افشين ابراهيمي در دست اقدام اصفهان

 اصلي

تصفيه آب با کدورت باال توسط ميکروفيلترهاي 

 سلولزي گياهي

 مجري مختار مهدوي اتمام شده اصفهان

بررسي کارايي منعقد کننده پلي آلومينيوم فريک 

 کلرايد در تصفيه آب اصفهان

دانشگاه علوم پزشکي 

 اصفهان

 مجري مختار مهدوي اتمام شده

بررسي کارايي فرايند انجماد در شيرين سازي 

 آبهاي شور و لب شور

دانشگاه علوم پزشکي 

 تهران

 اميرحسين محويدکتر  اتمام شده
 

 همکار

 اصلي

طراحي سپتيک تانک و وتلند جهت تصفيه 

 فاضالب

 مجري مختار مهدوي اتمام شده اصفهان

اثر غلظت نيتروژن در فاضالب ورودي  بر توليد 

EPS (مواد خارج سلولي پليمريک) و مشخصات

 لجن

 همکار مهدي امين اتمام شده اصفهان

 اصلي

کلينوپتي حذف نيترات از محلولهاي آبي با جاذب 

لواليت 

 همکار مهدي امين اتمام شده اصفهان

 اصلي
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 همکار مهدي امين اتمام شده اصفهان حذف نيترات از محلولهاي آبي با جاذب پاميس

 اصلي

بررسي بيوآئروسل هاي موجود در تصفيه خانه 

 فاضالب شهر کرد

 همکار دکتر حاجي زاده اتمام شده شهر کرد

 اصلي

تهيه ضوابط بهداشتي و زيست محيطي مصارف 

 شهري و صنعتي پساب بازيافتي

 همکار مهدي امين اتمام شده تهران

 اصلي

 

 

 كتب چاپ شده

 ناشر سال كتابعنوان ترجمه

 خانيران- تحت چاپ 1396  (تاليفي)اصول کاربردي فرايندهاي انعقاد، لخته سازي و جذب در تصفيه آب و فاضالب 

 خانيران- چاپ شده 1394 (انجمن امور آب آمريکا )کتاب راهنماي صدور تائيديه فعاليت براي بهره بردارن آب 

 چاپ شده خانيران CRC Press) ، (Taylor & Francis, 2009 1390 نانو فناوري و محيط زيست 

 

 چاپ شده،تحفه 1389 (انجمن امور آب آمريکا )طراحي تصفيه خانه آب

 چاپ شده،تحفه 1388 تصفيه فاضالب در مناطق گرمسيري

 
 

 مقاالت چاپ شده
 نويسنده نفر  ايندكس فارسي  انگليسي  سال چاپ مقاله عنوان مقاله 

 Sodium and potassium removal from 

brackish water by nanofiltration 

membrane: single and binary salt 

mixtures 

2018 Desalination and 

Water Treatment 
 ISI مسئول 

Experimental data for aluminum 

removal from aqueous solution by 

raw and iron-modified granular 

activated carbon 

2018 Data in Brief  scopus اول 

Dataset on the spent filter backwash 

water treatment by sedimentation, 

coagulation and ultra filtration 

2017 Data in Brief  scopus اول 

Dataset on the cost estimation for 

spent filter backwash water 

(SFBW)treatment 

2017 Data in Brief  scopus دوم 
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Metals, heavy metals and 

microorganism removal from spent 

filter backwash water by Hybrid 

coagulation-UF processes  

 

2017 IWA, Journal of 

Water Reuse and 

Desalination 

 ISI نويسنده اول 

A Survey of the Efficiency of 

Activated Carbon Derived from 

Moringa Oleifera Pod in the 

Removal of Phenol from Aqueous 

Solutions 

2017 Journal of Health 

System Research 
علمي  

 پژوهشي

 پنجم

Hybrid coagulation-UF processes for 

spent filter backwash 

water treatment: a comparison 

studies for PAFCl and FeCl3 

as a pre-treatment 

2017 Environ Monit Assess  ISI مسئول 

 Filter backwash water treatment by 

coagulation: A comparison study by 

polyaluminium ferric chloride and 

ferric chloride 

2017 Desalination and 

Water Treatment 
 ISI مسئول 

Trends in health burden of untreated 

water and insanitary 

environments in Iran, 1990-2010: 

Findings from the global 

burden of disease study 2010 

2016 Medical Journal 

of the Islamic 

Republic of Iran 

(MJIRI) 

 scopus دوم 

Removal of Different NOM 

Fractions from Spent Filter 

Backwash 

Water by Polyaluminum Ferric 

Chloride and Ferric Chloride 

2016 Arab J Sci Eng  ISI اول 

High turbid water treatment by Kenaf 

fibers: a practical method for 

individual water supply and remote 

area 
 

2016 Desalination and 

Water Treatment 
 ISI  نويسنده

 مسئول

Feasibility Study of Wastewater 

Reuse for Irrigation in Isfahan, Iran 

2015 Middle-East Journal 

of Scientific Research 
علمي  

 پژوهشي

 نفر دوم

The effectiveness of Polyaluminium 

ferric chloride (PAFCl) for turbidity 

and color removal from Isfahan raw 

water 

2014 Desalination and 

Water Treatment 
 ISI  نويسنده

 مسئول

Application of Freezing to the 

Desalination of Saline Water 

 

2011 

ARABIAN 

JOURNAL FOR 

SCIENCE AND 

ENGINEERING 

 ISI اول 

HACCP application for treatment of 

drinking water  
2009 

 
International 

Journal of Food, 

Agriculture & 

Environment  

 ISI دوم 



5 

 

Treatment of Highly Turbid Water 

by Polyaluminum Ferric Chloride 

(PAFCL) 

2015 Arch HygSci   علمي

 پژوهشي

 
 

 نفر دوم

The application of poly aluminum 

ferric chloride for turbidity and color 

removal from low to medium turbid 

water 

2014 Arch HygSci   علمي

 پژوهشي
 

نويسنده 

 مسئول

Investigation of Heavy Metals 

Concentration in Wastewater Reused 

for Agriculture Irrigation in Isfahan 

2013 Arch HygSci   علمي

 پژوهشي
 

نويسنده 

 مسئول

Desalination of synthetic brackish 

and saline water by freezing 

technology 

2013 Journal of 

Environmental 

Studies 

 scopus اول 

A survey of 24 hour variations of 

BTEX concentration in the ambient 

air of tehran 

2012  

Journal of Babol 

University of 

Medical Sciences 

 scopus سوم 

Carbon Nanotubes Technology for 

Removal of Arsenic from Water 

2012 Arch HygSci   علمي

 پژوهشي
 

 چهارم

مقايسه کارايي بسترهاي سرباره اي، زئوليتي و 

معمولي در صافي هاي شني کند جهت حذف سرب 

 و کادميوم از منابع آب

 - ۶، شماره ۱۴دوره 

ويزه نامه بهمن و  )

 ۱۳۹۴اسفند 

علمي  فارسي طلوع بهداشت يزد

 پژوهشي

 دوم

بررسي کارايي حذف نيترات با استفاده از زئوليت 

طبيعي کلينوپتيلوليت اصالح شده و اصالح نشده 

 از محلولهاي آبي

1394 

 چاپ شده

علمي  فارسي تحقيقات نظام سالمت

 پژوهشي

 نفر ششم

بررسي فرايند انجماد غير مستقيم در نمک زدايي 

 از آب  شور خليج فارس

 1390سال 

 چاپ شده

علمي  فارسي محيط و سالمت

 پژوهشي

 

 نفر اول

کاربرد سيستم هاي وتلند ساختگي با جريان زير 

 سطحي در تصفيه فاضالب

 1390سال 

 چاپ شده

علمي  فارسي تحقيقات نظام سالمت

 پژوهشي

 دوم

بررسي مقادير نيترات درتعدادي از آبهاي معدني 

 1386بطري شده شهر تهران در سال 

علمي  فارسي محيط و سالمت  چاپ شده1387

 پژوهشي

 دوم

مروري بر روشهاي شيرين سازي آبهاي شور ولب 

 شور

ماهنامه مهر آب شماره   چاپ شده1387

52 ،1387 
  فارسي

- 

 دوم

 در HACCPمروري بر قابليت کاربرد سيستم 

 تصفيه و توليد آب آشاميدني

1387 

 چاپ شده

ماهنامه مهر آب شماره 

57 

 دوم  فارسي

 
 

http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-105-en.pdf
http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-105-en.pdf
http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-105-en.pdf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84878604863&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8db890f8da901e9bc8744e07675d181&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855412693600%29&relpos=9&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84878604863&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8db890f8da901e9bc8744e07675d181&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855412693600%29&relpos=9&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84878604863&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8db890f8da901e9bc8744e07675d181&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855412693600%29&relpos=9&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/99234?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/99234?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/99234?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84875152624&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8db890f8da901e9bc8744e07675d181&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855412693600%29&relpos=10&citeCnt=7&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84875152624&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8db890f8da901e9bc8744e07675d181&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855412693600%29&relpos=10&citeCnt=7&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84875152624&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8db890f8da901e9bc8744e07675d181&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855412693600%29&relpos=10&citeCnt=7&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/19700181105?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700181105?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700181105?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700181105?origin=resultslist
http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-2-en.pdf
http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-2-en.pdf
http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-2008-fa.pdf
http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-2008-fa.pdf
http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-2008-fa.pdf
http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-2008-fa.pdf
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 مقاالت ارائه شده در همايش ها

نحوه ارائه  محل برگزاري عنوان همايش، كنفرانس  عنوان مقاله

 مقاله

 سال ارائه

Spent filter backwash water 

treatment by polyaluminium 

ferric chloride and ferric 

chloride 

 

دومين همايش بين المللي و 

بيستمين همايش ملي بهداشت 

 محيط و توسعه پايدار

 1396 پوستر يزد

Water treatment by Kenaf 

fibers 

 

هفتمين کنفرانس بين المللي توسعه 

 پايدار و عمران شهري

 1396 پوستر اصفهان

Effect of coagulation on 

different NOM fractions in 

spent filter backwash water  

 

هفتمين کنفرانس بين المللي توسعه 

 پايدار و عمران شهري

 1396 پوستر اصفهان

مخاطرات ناشي از هواي آلوده اطراف 

تصفيه خانه هاي فاضالب براي بهره 

 برداران 

ششمين کنفرانس بين المللي توسعه 

 پايدار و عمران شهري

 1395 پوستر تهران

Treatment of Highly Turbid 

Water by Polyaluminum 

Ferric Chloride (PAFCL) 

ششمين کنفرانس بين المللي توسعه 

 پايدار و عمران شهري

 1395 پوستر تهران

The effectiveness of 

Polyaluminium ferric 

chloride (PAFCl) for 

turbidity 

and color removal from 

Isfahan raw water 

کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين 

علوم و تکنولوژي با محوريت علم در 

 خدمت توسعه

 1394 پوستر تهران

Feasibility Study of 

Wastewater Reuse for 

Irrigation in Isfahan, Iran 

پنجمين کنفرانس بين المللي توسعه 

 پايدار و عمران شهري

 1394 پوستر اصفهان

حذف فلزات سنگين توسط جاذب 

 فراوري شده از مورينگا اليفرا

پنجمين کنفرانس بين المللي توسعه 

 پايدار و عمران شهري

 1394 پوستر اصفهان

حذف رنگ از محلولهاي آبي توسط 

 جاذب فراوري شده از مورينگا اليفرا

پنجمين کنفرانس بين المللي توسعه 

 پايدار و عمران شهري

 1394 پوستر اصفهان

The application of poly 

aluminum ferric chloride for 

turbidity and color removal 

from low to medium turbid 

water 

همايش ساليانه روز تحقيق در 

 اصفهان

 2014 پوستر اصفهان

http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-105-en.pdf
http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-105-en.pdf
http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-105-en.pdf
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توليد بيوپليمرهاي سلولي در سيستم 

تصفيه بيولوژيکي فاضالب با غلظت 

 هاي مختلف نيتروژن

همايش ساليانه روز تحقيق در 

 اصفهان

 2014 پوستر اصفهان

Desalination  of brackish and  
 saline water  2012 پوستر اسپانيا نمک زدايي خورشيدي 

شيرين سازي آبهاي شور و لب شور با 

استفاده از تکنولوژي انجماد غير 

 مستقيم

شرکت آب و  همايش ملي چالش آب در قم

 فاضالب روستايي قم

 1389 پوستر

بررسي توليد آب شيرين از آب شور 

خليج فارس با استفاده از فرايند 

 انجماد غير مستقيم

چهارمين کنفرانس ملي روز جهاني 

 محيط زيست 

 1389خرداد  پوستر دانشگاه تهران

بررسي مقادير نيترات در آبهاي معدني 

 1386بطري شده شهر تهران در سال 

يازدهمين همايش ملي بهداشت 

 محيط 

دانشگاه علوم 

 پزشکي زاهدان

 1387/ آبان پوستر

 

 :تدريس
 تعداد واحد محل ارائه نام درس

، سيستم هاي انتقال و شبکه 3گندزداهاي محيط، بهداشت محيط 

 توزيع، مديريت کيفيت آب و رودخانه، کنترل ناقلين،  کارورزي

 14 ساوه

بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب و فاضالب، هيدروليک، 

آلودگي هوا، تصفيه فاضالب صنعتي، پروژه، بهداشت مواد غذايي، 

 ، 1بهداشت محيط 

 13 ساوه

 4 علوم پزشکي اصفهان مديريت کيفيت آب رودخانه و درياچه

 1 علوم پزشکي اصفهان بهداشت آب

 1 علوم پزشکي اصفهان 8iطراحي شبکه فاضالب  با سور جمز 

  واحد1 – 1394مهر  علوم پزشکي اصفهان طراحي شبکه فاضالب با نرم افزار سور جمز

  واحد1 – 1394مهر  علوم پزشکي اصفهان طراحي شبکه آب با نرم افزار واترجمز

 - علوم پزشکي اصفهان 

 - علوم پزشکي اصفهان 
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 برگزاري كارگاه كارگاه 

 
 علوم پزشکي ساوه برگزاري کارگاه روش تحقيق در علوم پزشکي 

 علوم پزشکي ساوه برگزاري کارگاه روش جستجو در منابع الکترونيکي

 علوم پزشکي ساوه برگزاري کارگاه پروپوزال نويسي

 علوم پزشکي ساوه برگزاري کارگاه مقاله نويسي

برگزاري کارگاه طراحي شبکه فاضالب براي دانشجويان دکترا و فوق 

 ليسانس

 علوم پزشکي اصفهان

برگزاري کارگاه باالنس آنيون و کاتيون هاي آب جهت ساخت نمونه 

 هاي سنتتيک

 علوم پزشکي اصفهان

برگزاري کارگاه طراحي شبکه فاضالب براي دانشجويان دکترا و فوق 

 ليسانس

 علوم پزشکي اصفهان

برگزاري کارگاه باالنس آنيون و کاتيون هاي آب جهت ساخت نمونه 

 هاي سنتتيک

 علوم پزشکي اصفهان

 

 

 تجارب شخصي
 

 97 تا 96 ماه عضو هيئت علمي دانشکده علوم پزشکي ساوه 9- 

 1395 تا 1391 سال همکاري با کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده بهداشت اصفهان 4- 

1393 (بهارستان )طراحي شبکه جمع آوري فاضالب در اصفهان -   

1394طراحي سپتيک تانک و وتلند براي ساختمان اداري يکي از مناطق شرکت آب و فاضالب اصفهان در مقياس کوچک -   

1390عضو کميته اجرايي دوازدهمين نمايشگاه پژوهش و فناوري صنعت آب و فاضالب -     

. سال سابقه در شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور3-   

. سال دبير کميته حمايت از فعاليتهاي علمي شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور2-   

 و دريافت لوح تقدير از معاون آب و آبفاي وزات 1388عضو کميته اجرايي اولين جشنواره آب و فاضالب در هفته پژوهش  -  

.نيرو  

1395شرکت در کارگاه آموزشي سنجش پايايي و روايي پرسشنامه هاي مورد استفاده در تحقيقات پزشکي -   

برگزاري در تهران و دريافت - شرکت آب و فاضالب استان اصفهان- عضو کميته اجرايي همايش لوله و اتصاالت پي وي سي- 

 .لوح تقدير از مدير عامل و رئيس هيئت مديره شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور

نماينده شرکت مهندسي آب و فاضالب ) در زنجان 1389مشارکت در برگزاري سومين نمايشگاه بين المللي انرژي ،آذرماه -  
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:ساير مهارتها  
 water Gems و,SPSSSewer Gems ,End Note, Water Balance تسلط خوب و عالي بر نرم افزارهاي

 .توانايي مناسب در يافتن مدارک علمي در بانکهاي اطالعاتي مختلف و جستجوي منظم در اينترنت

 و دريافت لوح به عنوان غرفه برتر (کشور

 PVCانجمن لوله و اتصاالت -  در تهران1389 در مهرماه U-PVCمشارکت فعال  در برگزاري همايش -  

 . در دانشگاه علوم پزشکي تهران17/4/1386 تاريخشرکت در هيجدهمين کنفرانس سالمت در باليا و حوادث غيره مترقبه در - 

، در 1386/ خرداد/ 22شرکت در برنامه ميزگرد هم انديشي در خصوص چالشهاي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در تاريخ - 

 .دانشگاه علوم پزشکي تهران

  .1386/آبان/9شرکت در کارگاه آموزشي مطالعات مروري سيستماتيک در دانشگاه علوم پزشکي تهران در تاريخ - 

/ 28-29شرکت در کارگاه آموزشي روش تحقيق در علوم پزشکي و بهداشت در دانشگاه علوم پزشکي تهران در تاريخ - 

  .1386/آبان

 . در دانشگاه علوم پزشکي شيراز1384/خرداد/ 23-25شرکت در کارگاه آموزشي روش تحقيق شناسي مقدماتي در تاريخ - 

  اصفهان1395شرکت در کارگاه مالکيت فکري در تجاري سازي آبان ماه -  

 1395- آماده سازي دانشجويان براي المپياد علمي دانشجويان علوم پزشکي کشور به عنوان مربي- 

 1390- شرکت در کارگاه بهينه يازي مخازن آب شرب، دانشگاه صنعت آب و برق- 

 1391شرکت در کارگاه تخصصي چاه، خرداد -  

 1391شرکت در کارگاه لوله هاي پلي اتيلن خرداد - 

 

 


