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 طرحهاي تحقیقاتي مصوب انجام شده ناویعن 

 خاتمه یافت.-ی یزددانشگاه شهید صدوق-88بررسی میزان آلودگی صوتی شهر یزد در سال  -1

سال  بررسی ارتباط حوادث ترافیکی با آپنه خواب و خواب آلودگی در رانندگان کامیون و اتوبوس یزد -2

 خاتمه یافت.-دانشگاه شهید صدوقی یزد - 88

 - 87حذف رنگ از فاضالب نساجی یزدباف توسط فرآیند الکترو شیمیایی)الکتروکوآگوالسیون( سال  -3

 خاتمه یافت.-قی یزددانشگاه شهید صدو

در حذف فلزات سنگین کادمیوم و  C-/UV2TiOبررسی کارایی روش فوتونانوکاتالیست اکسید تیتانیوم -4

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و -های جریان پیوسته و ناپیوستهسرب از فاضالب سنتتیک در رآکتور

 خاتمه یافت.-ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

های آبی: مطالعه ی کارایی نانو لوله کربنی تک جداره در حذف اسید هیومیک از محلولبررس-5

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم  -های جذبسینتتیک و ایزوترم واکنش

 خاتمه یافت.-پزشکی کرمانشاه

مرکز تحقیقات توسعه  -رمانشاهبررسی کارایی فرایند فنتون در تصفیه شیرابه محل دفن زباله شهر ک-6

 خاتمه یافت.-اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مدلسازی کینتیکی تصفیه فاضالب کشتارگاه صنعتی با استفاده از فرایند الکتروکواگوالسیون و تعیین -7

خاتمه -وم پزشکی کرمانشاهمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه عل -های بهینهپارامتر

 یافت.

از  Acid Orange 7و  Direct yellow 9های مدلسازی ایزوترم و سینتیک واکنش جذب رنگ-8

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت  -با استفاده از پامیس اصالح شدههای آبی محلول

 خاتمه یافت.-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

( در حذف C-/UV2TiOیند فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم و اشعه ماوراء بنفش )بررسی کارایی فرا -9

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت  -از فاضالب سنتتیک نساجی 198رنگ راکتیو قرمز 
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 خاتمه یافت.-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

از نمونه شبه واقعی  CODیلن بلو و مقایسه کارایی راکتورهای منقطع و لوله ای در حذف رنگ مت -10

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم  -نساجی با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی 

 خاتمه یافت.-پزشکی کرمانشاه

بررسی کارایی نانوتیوب های کربنی چند جداره در جذب اسید هیومیک در شرایط اسیدی از  -11

خاتمه -رکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهم -محلول های آبی

 یافت.

تهران.  5های زیست محیطی و ارائه برنامه مدیریت محیط زیست. شهرداری منطقه ارزیابی شاخص-12

 مجری طرح.

پسماند )مطالعه یی جهت تصفیه شیرابه ناشی از مراکز دفن بهداشتی پاالاهیگبررسی عملکرد فرایند -13

 موردی: مرکز دفن بهداشتی آراد کوه، تهران(. کارفرما: سازمان مدیریت پسماند تهران. مجری طرح.

های فاضالب با استفاده از فناوری زیستی )پایلوت خانهسنجی تصفیه هوای آلوده محیط تصفیهامکان-14

 ح.خانه فاضالب سنندج(. فاضالب شهری سنندج. مجری طراجرایی تصفیه

با رویکرد استحصال آب  2و  1های صنعتی ارومیه استفاده مجدد از پساب تصفیه شده شهرک-15

 های صنعتی ارومیه. مجری طرح.صنعتی از پساب. شرکت شهرک

مجری -تدوین برنامه راهبردی عملیاتی توسعه مدیریت پسماند کالنشهر کرج، کارفرما شهرداری کرج-16

 طرح.

مرداد و -سالن پردازش پسماند ورامین (EIA)ثرات توسعه بر محیط زیست تدوین طرح ارزیابی ا-17

 .1396شهریور 

 1399شهرداری شهر قدس -مجری طرح تصفیه شیرایه ایستگاه انتقال میانی شهر قدس-18

در هوای داخل و بیرون ساختمان های مناطق روستایی اردبیل و  BTXپایش غلظت ترکیبات -19

 1398منتسب به آنها از مسیر استنشاقی ارزیابی خطر سرطان زایی 
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 1398بررسی میزان نشانگر های زیستی فلزات سنگین در مواجهه با هوای داخل قلیان سرا ها -20

 

 چاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي مقاالت علمي به زبان فارسي 

در سال آنیونی توسط وتلند مصنوعی زیر سطحی از فاضالب شهر یزد  هاراندمان حذف دترجنت -1

 دانشگاه شهید صدوقی یزد.  طلوع بهداشتمجله  ،1387

از نمونه فاضالب صنایع نساجی  مقایسه کارایی رآکتورهای منقطع و لوله ای در حذف رنگ متیلن بلو -2

دانشگاه شهید صدوقی یزد. دوره  طلوع بهداشت، مجله  C -UV/2TiOبا استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی

 .134-123، ص:1389تابستان سوم، شماره دوم، 

 

  انگلیسيمقاالت علمي به زبان (ISI) 

1. Removal of Methylene Blue (MB) Dye from Textile Synthetic Wastewater 

Using TiO2/UV-C Photocatalytic Process. Australian Journal of Basic and 

Applied Sciences. 4(9): 4279-4285, 2010 

2. Removal Of Methylene Blue Dye From Textile Simulated Sample Using 

Tubular Reactor And TiO2/UV-C Photocatalytic Process. Iranian Journal of 

Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE). 2011, Vol. 8, No. 1, 

pp. 35-40 

3. CuO, TiO2 and ZnO Nanoparticles for disinfecting contaminated hospital 

sufaces. Worla Applied Sciences Journal.13(8): 1827-1832,2011 

4. Kinetic study of slaughterhouse wastewater treatment by electro coagulation 

using Fe electrodes. Water science and technology. Vol. 66, No. 4 (2012), 

754-760. 

5. Adsorption of Direct Yellow 9 and Acid Orange 7 from Aqueous Solutions 

by Modified Pumice Science. Asian Journal of Chemistry; Vol. 24, No. 7 

(2012), 3094-3098 & Technology. 

6. Sajad Rahimi, Mohammad Ahmadian. Nickel (II) removal from industrial 
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plating effluent by Fenton process. Environmental Engineering and 

Management Journal .Papers accepted for publication. (IF(2010) = 1.435) 

7. Analysis of dynamic wave model for flood routing in natural rivers. Reza 

Barati, Sajjad Rahimi, Gholam Hossein Akbari. Water Science and 

Engineering, 2012, 5(3): 243-258. 

8. Adsorption of Humic Acid from Aqueous Solution on Single-Walled Carbon 

Nanotubes.  S. Rahimi, S.P. Moussavi, M.H. Ehrampoush, A.H. Mahvi, M. 

Ahmadian. Asian Journal of Chemistry. Vol. 25, No. 10 (2013), 5319-5324. 

9. Evaluation of performance of carbon nanotubes during process of removal of 

acid orange 7 dye from synthetic textile wastewater. Asian Journal of 

Chemistry. Vol. 25, No. 8 (2013) In press. 

10. Application of TiO2/UV-C Photocatalytic Process in Removal of Reactive 

Red 198 Dye from Synthetic Textile Wastewater. Journal of Chemistry. Vol. 

25, No. 12 (2013), Vol. 25, No. 13 (2013), 7427-7432. 

11. Flood Routing of an Unmanaged River Basin Using Muskingum–Cunge 

Model; Field Application and Numerical Experiments. Caspian Journal of 

Applied Sciences Research (CJASR). 2(6), pp. 08-20, 2013 . 

12. Efficiency of Multi-Walled Carbon Nanotubes in Adsorbing Humic Acid 

from Aqueous Solutions. Asian Journal of Chemistry;   Vol. 26, No. 3 (2014), 

821-826. 

13. Studying The Efficiency of Biological Aerated Filter (Baf) With Oyster 

Media On Improving The Quality of Effluent Produced By Treatment Plants 

by Sajad Rahimi , Seyed Mohsen Azimi, Mohammad Malakootian, Kamyar 

Yaghmaeian, Mohammad Ahmadian has been accepted for publication in 

Fresenius Environmental Bulletin and will possibly be printed in Vol. 23; No. 

11 (2014). 

14. Photocatalytic removal of cadmium (II) and lead (II) from simulated 

wastewater at continuous and batch system Internatonal Journal of 

Environmental Health Engineering  |  Vol. 3  •  Issue 2  |  March-April 2014. 
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15. Nickel (II) Removal From Industrial Plating Effluent By Fenton Process. 

Environmental Engineering and Management Journal.  April 2015, Vol.14, 

No. 4, 837-842. 

16. Treated leachate analysis of Tehran using membrane bioreactors (MBR). Der 

Pharma Chemica, 2015, 7(9):189-195. 

17. Kinetic modeling and determination role of sono/photo nanocatalyst-

generated radical species on degradation of hydroquinone in aqueous 

solution. Environ Sci Pollut Res. DOI 10.1007/s11356-016-6408-8. 

18. Comparing the photocatalytic process efficiency using batch and tubular 

reactors in removal of methylene blue dye and COD from simulated textile 

wastewater. Sajad Rahimi, Ali Poormohammadi, Behnam Salmani, 

Mohammad Ahmadian and Mina Rezaei. Journal of Water Reuse and 

Desalination | in press | 2016. 

19. Optimization of reaction parameters for the sonophotocatalytic degradation of 

hydroquinone. Research on Chemical Intermediates. Accepted. 

20. Environmentally friendly ultrasound-assisted synthesis of magnetic zeolitic 

imidazolate framework - Graphene oxide nanocomposites and pollutant 

removal from water.Journal of Molecular Liquids Volume 282, 15 May 2019, 

Pages 115-130. 

21. Synthesis and characterization of PAMAM/SiO2 nanohybrid as a new 

promising adsorbent for pharmaceuticals. Microchemical Journal Volume 

146, May 2019, Pages 1150-1159. 

22. Metal-organic framework (ZIF-8)/inorganic nanofiber (Fe2O3) 

nanocomposite: Green synthesis and photocatalytic degradation using LED 

irradiation. Journal of Molecular Liquids 

291,111333.2019. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01677322
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01677322/282/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0026265X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0026265X/146/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0026265X/146/supp/C
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=9693
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 تالیف کتاب: 

  مبانی طراحی و اجرای فیتوکپ در مراکز دفن پسماند. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد کتاب

 0-215-210-964-978 صنعتی امیرکبیر. شابک:

  بهداشت، ایمنی و محیط زیستسیستم مدیریت کتاب (HSE) های خانهتاسیسات و تصفیه در

 978-600-7542-53-8 شابک:انتشارات آوای قلم. . آب و فاضالب

  2شابک: . طلب بیمارستانیهای فرصتهای کنترل میکروارگانیسمراهنمای کاربردی روشکتاب-

97-7542-600-978 9786007542972 

  طراحی، اجرا و بهره برداکتاب( ری از سایت پردازش پسماند با رویکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیستHSE .)

 0-22-6710-622-978انتشارات آوای قلم. شابک: 

  978شابک: انتشارات آوای قلم. مدیریت فضاهای سبز شهری با رویکرد بهداشت محیط. کتاب-

622-6710-23-7 

  9-45-6710-622-978شابک : انتشارات آوای قلم. ایمنی بیمار. کتاب 
 

 

 داور مجالت خارجي: 

 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 

 ارائه مقاله بصورت سخنراني: 

ارائه شده  " 87بررسی عملکرد، آگاهی و نگرش شهروندان یزد در صرفه جویی مصرف آب در سال  ".1

 پژوهشکده نیرو -تهران  88سال  مایش ملی آب و فاضالب کشورسومین هبه صورت سخنرانی در 

نانو ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش کشوری  "بررسی نانو تکنولوژی در صنایع غذایی  ". 2

 88سال  -یزد -فناوری

ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش روایات اسالمی  بررسی خواص زیتون ازدیدگاه قرآن و .3

 88سال  یزددر دانشگاه علوم پزشکی طب  آن وقرکشوری 

روایات اسالمی ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش  دیدگاه قرآن و از هابررسی انواع نوشیدنی. 4

 88کشوری قرآن و طب در دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 

http://www.ijnnonline.net/


8 

 

ورت سخنرانی در روایات اسالمی ارائه شده به ص ازدیدگاه قرآن و صرفه جویی در مصرف آببررسی . 5

 88همایش کشوری قرآن و طب در دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 

روایات اسالمی ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش کشوری  ازدیدگاه قرآن و خواص عسلبررسی . 6

 88قرآن و طب در دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 

 

 پوستر ارائه مقاله بصورت 

در سال " Wetland"فیه فاضالب شهر یزد به روش زیر سطحی وتلند بررسی عملکرد و کارایی تص ". 1

 87سال  زاهدانارائه شده به صورت پوستر در همایش کشوری بهداشت محیط در  "1387

ارائه شده به صورت پوستر در  "1386در سال ی شهر کرمانشاه هابررسی آلودگی صوتی بیمارستان ". 2

 87سال همایش کشوری بهداشت محیط در زاهدان 

آنیونی توسط وتلند مصنوعی زیر سطحی از فاضالب شهر یزد در سال  هاراندمان حذف دترجنت". 3

 87ارائه شده به صورت پوستر در همایش کشوری بهداشت محیط در زاهدان سال  "1387

ی ارائه شده به صورت پوستر در همایش کشور "فاضالب  کاربرد فناوری بیوتکنولوژی درتصفیه آب و ". 4

 87سال  گرگاندر  بیولوژی و دنیای نوین

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر طبس در زمینه مدیریت مواد زاید جامد در ". 5

ارائه شده به صورت پوستر در همایش کشوری بهداشت محیط در دانشگاه شهید بهشتی  " 1386سال

 88سال 

ارائه شده به صورت پوستر در همایش کشوری  "فاضالب کاربرد فناوری بیوتکنولوژی درتصفیه آب و ". 6

 87در گرگان سال  بیولوژی و دنیای نوین

در همایش ارائه شده به صورت پوستر  "ی آب وفاضالب شهری هاکاربرد فناوری نانو در تصفیه خانه ". 7

 88سال  -یزد -کشوری نانو فناوری

ارائه شده به صورت پوستر در همایش کشوری نانو  "ی ی نوین نانو در علوم بهداشتهاکاربرد فناوری ". 8
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 88سال  -یزد -فناوری

9. " Using wet air oxidation/ GAC adsorption coupled process for leachate 

treatment" Annual Research Congress of Iranian Medical Science Students 

YAZD-IRAN September 2009 

10. " Pretreatment of leachate sample from composting factory by wet air 

oxidation (WAO) " 11th Annual Research Congress of Iranian Medical 

Science Students Bandar Abbas-Iran April 20-23 2010   

-ارستانیی بیمها، درگندزدایی سطوح آلوده به عفونت2TiO،ZnO ،CuO استفاده از نانو ذرات  -11

 1390یزد آبان -چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

دانشگاه آزاد زیبا -تبدیل به گاز فرآیندی جایگزین برای بازیافت انرژی و دفع زائدات جامد شهری-12

 1390بهمن  27-کنار

در شرایط اسیدی از  198ی کربنی تک جداره در حذف رنگ راکتیو قرمز هانانوتیوببررسی کارایی -13

 91گیالن آبان -پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط-ی آبیهاولمحل

از نمونه شبه واقعی با  (II( و سرب)IIمقایسه کارایی رآکتورهای منقطع و لوله ای در حذف کادمیم) -14

 91گیالن آبان -. پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط C -UV/2TiOاستفاده از فرآیند فتوکاتالیستی

از  acid orange 7و  direct yellow 9های زوترم و سینتیک واکنش جذب رنگسازی ایمدل -15

 91گیالن آبان -پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط. های آبی با استفاده از پامیس اصالح شدهمحلول

. های خانواده انترباکتریاسهتاثیر آنتی باکتریایی ترکیب هیدروژن پراکسید و نقره بر پاتوژن -16

 91گیالن آبان -مین همایش ملی بهداشت محیطپانزده

 -آمل سوز در شهر زباله نیروگاه احداث اقتصادی و فنی سنجی زیست محیطی، بررسی امکان -17

 91 آبان 30و  29دانشگاه تهران -مهندسی محیط زیست ملی و نمایشگاه تخصصی ششمین همایش

فاده از دافنیا مگنا در تعیین سمیت ش شناسی کاربرد زیست آزمونی با جریان مداوم و استرو -18

 30و  29دانشگاه تهران -مهندسی محیط زیست ملی و نمایشگاه تخصصی ششمین همایش -هاآالینده

 91 آبان


