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پروژه هاي تحقيقاتي
موسسه حامي پژوهش

مسئوليت

وضعيت طرح

عنوان طرح

شهرداري اهواز

همکار

خاتمه یافته

استانداري قزوین

همکار

خاتمه یافته

شرکت شهرک هاي صنعتی خوزستان

همکار

خاتمه یافته

همکار

خاتمه یافته

بکارگيري روش تجزیه و تحليل سلسله مراتبی  AHPو سامانه اطالعات جغرافيایی جهت انتخاب
مناسب ترین مکان پسمانده هاي شهري آبادان

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

بررسی ميزان فلزات سنگين کادميوم ،سرب ،روي و عنصر آلومينيوم در اینفوژن چاي مصرفی کشور

دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار

خاتمه یافته

پاالیشگاه گاز سرخون

همکار

خاتمه یافته

منطقه ویژه انرژي پارس جنوبی

همکار

خاتمه یافته

وزارت نفت

همکار

خاتمه یافته

دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار

خاتمه یافته

شرکت مهندسی و توسعه نفت

همکار

خاتمه یافته

پاالیشگاه تهران

همکار

خاتمه یافته

امکان سنجی ساخت نانو ذرات آهن و بررسی کاربرد هاي زیست محيطی آن

پژوهشگاه صنعت نفت

همکار

خاتمه یافته

امکان سنجی ساخت نانو ذرات سولفيد روي و بررسی کاربرد هاي زیست محيطی آن

پژوهشگاه صنعت نفت

همکار

خاتمه یافته

کاربرد نانو ذرات آهن در حذف نيترات از آب

پژوهشگاه صنعت نفت

مجري

خاتمه یافته

مطالعه ،بررسی و ارائه روش هاي عملی جهت پاکسازي زمين هاي آلوده به مواد نفتی اطراف
تاسيسات نفت و گاز با تاکيد بر استفاده از پوشش هاي گياهی

مناطق نفت خيز جنوب

مجري

خاتمه یافته

بررسی تغييرات جمعيت ميکروبی زي فرایند گياه پاالیی خاک آلوده به نفت خام با استفاده از دو
گونه گياهی سورگوم و ساليکورنيا

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

بررسی آزمایشگاهی ,ارائه راهکار و عملياتی نمودن راهکارهاي پيشنهادي جهت بهبود راندمان بخش
High TDS
مقایسه کارایی پوکه معدنی و خاک دورریز اصالح شده صنایع روغن گياهی به عنوان جاذب در
حذف ارسنيک از محلول هاي آبی

پتروشيمی فجر

مجري

خاتمه یافته

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

امکان سنجی کاربرد فرایند نانوفتوکاتاليستی UV/TiO2, UV/ZnOدر تجزیه و کاهش سميت
رنگ Direct Blue 15از محلول هاي آبی سنتتيک

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

امکان سنجی کاربرد فرایند الکتروکواگوالسيون در حذف  CODاز فاضالب صنایع توليد رزین

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

تحليل داده هاي آلودگی هواي تهران طی سال هاي 73-13

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

پتروشيمی فجر

همکار

خاتمه یافته

شرکت آب و فاضالب شيراز

همکار

خاتمه یافته

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

طرح جامع مدیریت پسماند اهواز
طرح جامع مدیریت پسماند استان قزوین
مطالعات ارزیابی پيامدهاي زیست محيطی طرح توسعه شهرک صنعتی شماره  2اهواز

شهرداري اهواز

بررسی کارایی راکتور بافل دار بيهوازي در تصفيه شيرابه زباله شهر اهـواز

کاربرد سيستم شبنم خورشيدي در نمک زدایی از فاضالب پاالیشگاه گاز سرخون
پایش پسابهاي صنعتی و بهداشتی واحدهاي مستقر در منطقه ویژه انرژي پارس جنوبی و ارائه
پيشنهاد به منظور پایش مداوم
طراحی ،اجرا و راه اندازي سيستم  MBRوزارت نفت
امکان سنجی کاربرد فرایند تلفيقی اکسيداسيون شيميایی  /بيولوژیکی در تجزیه 2و  4دي نيترو
فنل
بازرسی ،نظارت و ارزیابی تعهدات زیست محيطی طرح آماک
بررسی و بهينه سازي تصفيه پساب تاسيسات ري

بررسی کيفيت و تاثير سنجی زیستی لجن حاصل از فرایند تصفيه آب شرکت پتروشيمی فجر با
کاربرد دافنيا مگنا
امکان سنجی کاربرد فناوري کمپوست همزمان در تثبيت لجن تصفيه خانه فاضالب شيراز
بررسی تاثير روش هاي مختلف پيش تصفيه بر کارایی بيوجاذب Ceratophyllum demersum
در حذف کادميوم )(IIو کروم) (VIاز محيط هاي آبی
بررسی اثر زیست توده اصالح شده  Ceratophyllum demersumدر حذف کادميوم( )IIو
کروم()VIاز محيط آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

ارزیابی سميت فاضالب هاي حاوي سيانيد با کاربرد زیست آزمون جریان مداوم و کاربرد دافنيا مگنا

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

بررسی تغييرات جمعيت ميکربی طی فرآیند گياه پاالیی خاک آلوده به نفت خام با استفاده از دو
گونه گياهی سورگوم و ساليکورنيا

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته
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موسسه حامي پژوهش

مسئوليت

وضعيت طرح

عنوان طرح
امکان سنجی توليد کمپوست از پسماند فضاي سبز و باغبانی شهر اهواز به روش کمپوست همراه و
کمپوست کرمی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

تدوین چارچوب سيستم مدیریت و پایش زیست محيطی طرح واحد توليد ماده بودار کننده در
مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران

همکار

خاتمه یافته

صدا بندي در توربين خانه واحد بهره برداري نفت و گاز شماره  3اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

بررسی وضع موجود پسابهاي صنایع پتروشيمی و پاالیشگاهی کشور و تهيه برنامه پایش آن

اداره کل حفاظت محيط زیست اصفهان

مجري

خاتمه یافته

بررسی تاثير کاربرد باگاس کامل ،مغزه باگاس و باگاس مغزه گيري شده در بهبود ظرفيت آبگيري و
اصالح نسبت  C/N/Pلجن فاضالب شهري

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

ارزیابی سميت فاضالب هاي حاوي سيانيد با کاربرد زیست آزمون جریان مداوم و کاربرد دافنيا مگنا

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

امکان سنجی توليد کمپوست از پسماند فضاي سبز و باغبانی شهر اهواز به روش کمپوست همراه و
کمپوست کرمی

شهرداري اهواز

همکار

خاتمه یافته

شرکت اب و فاضالب یاسوج

همکار

خاتمه یافته

شرکت شهرک هاي صنعتی خوزستان

همکار

خاتمه یافته

مدل سازي تشکيل تري هالومتان ها در آب تصفيه خانه هاي شماره 1و 2شهر اهواز و بررسی پارامتر
هاي موثر بر آن

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

انجام خدمات نمونه برداري و مطالعات کيفی آب و ليمنولوژي طرح سد و نيروگاه جریانی کرخه 2

شرکت توسعه منابع آب و نيروي ایران

همکار

خاتمه یافته

طرح جامع مطالعاتی مدیریت پسماند هاي منطقه  4استان خوزستان شامل شهرهاي بندر ماهشهر،
بندر امام خمينی ،شهر شهيد چمران ،اميدیه ،هندیجان ،آغاجاري ،بهبهان ،سردشت زیدون ،جایزان
و رامشير

شهرداري ماهشهر

همکار

خاتمه یافته

طرح جامع مطالعاتی مدیریت پسماندهاي منطقه  2خوزستان شامل شهرهاي آبادان ،خرمشهر ،مينو
شهر ،اروند کنار و شادگان

شهرداري

همکار

خاتمه یافته

کاربرد فيلتراسيون درشت دانه افقی در تصفيه پساب تصفيه خانه یاسوج
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محيطی نواحی صنعتی اللی ،اندیکا ،هویزه ،مسجد سليمان و جایزان

شرکت شهرک هاي صنعتی اهواز

همکار

خاتمه یافته

محيط زیست خوزستان

همکار

در حال اجرا

مطالعات ارزیابی پيامدهاي زیست محيطی طرح توسعه شهرک صنعتی شماره  2اهواز

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجري

در حال اجرا

ارتقاء عملکرد طرح جامع کاهش آلودگی آب رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان

محيط زیست خوزستان

همکار

در حال اجرا

مطالعات ارزیابی زیست محيطی نواحی صنعتی اللی ،اندیکا ،هویزه ،مسجد سليمان ،جایزان

شرکت شهرک هاي صنعتی اهواز

همکار

خاتمه یافته

بررسی کارایی کيتين نانو ساختار استخراجی از پوسته ميگو به عنوان بيوجاذب در حذف آرسنات و
ارسنيت از محلول هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محيطی احداث و توسعه محل دفن بهداشتی پسماندهاي شهري
آبادان

شهرداري آبادان

همکار

خاتمه یافته

تدوین دستورالعمل زیست محيطی مقابله با حوادث غير مترقبه منجر به آلودگی منابع آب

اداره کل حفاظت محيط زیست استان خوزستان

همکار

خاتمه یافته

تهيه راهنماي مدیریت و سازماندهی محل هاي دفن زباله واقع در حرائم منابع آب یا اثرگذار بر آن

اداره کل حفاظت محيط زیست استان خوزستان

همکار

خاتمه یافته

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجري

در حال اجرا

مطالعات طرح جامع کاهش آلودگی هواي شهر کاشان

اداره کل حفاظت محيط زیست استان اصفهان

همکار

خاتمه یافته

بررسی برنامه و راهکارهاي اجراي مدیریت محيط زیستی) (EMSپسماند هاي استان بوشهر

اداره کل حفاظت محيط زیست استان بوشهر

همکار

در حال اجرا

اداره کل حفاظت محيط زیست استان خوزستان

همکار

خاتمه یافته

تحليل حوادث و اتفاقات شبکه آبرسانی شهر اهواز در سالهاي 1513 -1517

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

بررسی غلظت تري هالومتان ها و عوامل موثر بر آن در شبکه توزیع آب تصفيه خانه هاي شماره  1و
 2اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

خاتمه یافته

ارتقاء عملکرد طرح جامع کاهش آلودگی هواي شهرستان اهواز
تدوین دستورالعمل آماده سازي استانداردهاي ملی پيوست سالمت  3طرح منتخب

ارزیابی ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي از تصفيه خانه هاي فاضالب شهري و چرخه مدیریت پسماند
کشور و پهنه بندي انتشار آن با استفاده از  GISبه منظور آماده سازي داده هاي اوليه جهت ورود به
چرخه CDM

بازنگري طرح مکان یابی محل پسماندهاي ویژه استان خوزستان
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موسسه حامي پژوهش

مسئوليت

وضعيت طرح

عنوان طرح
کاربرد راکتور بيولوژیکی با بستر متحرک(  ) MBBRدر حذف فنل از فاضالب هاي شور

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

بررسی کارایی کربن فعال اصالح شده توسط فنتون و سورفکتانت کاتيونی در حذف نيترات از آب

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

تخمين ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي با استفاده از ضرایب انتشار در یک واحد منتخب توليد شکر
شرکت توسعه نيشکر

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی ميزان حذف فنل از فاضالب هاي شور (  ) high TDSبا استفاده از راکتور ناپيوسته متوالی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

با لجن گرانوله هوازي ()AGSBR
ساخت و کاربردنانوذره اکسيد منيزیم درحذف  bisphenol Aازآبهاي آلوده

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

بررسی کارآیی نانو ذرات مگنتيت و مگنتيت لينک شده براي حذف کروم ( )VIاز محيط هاي آبی
شور

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

امکان سنجی ساخت و بررسی عملکرد جاذب اصالح شده کمپوزیتی کيتوزان – نانوذرات آهن صفر
ظرفيتی در حذف ارسنيت و ارسنات از محلول هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار

در حال اجرا

بررسی کارایی فرایندهاي اکسيداسيون پيشرفته  UV/H2O2/SiO2/, UV/H2O2/ZrO2در حذف نيکل
از محيط هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

تثبيت نانو ذره آهن صفر بر روي کيتوزان و ارزیابی عملکرد آن در جذب کادميوم از محيط هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی کارایی کمپوزیت کيتوزان  -نانوذرات اکسيد در حذف وانادیوم و پاالدیوم از محيط هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکار

در حال اجرا

سنتز کمپوزیت نانو ذره هماتيت (/(Fe2O3کيتوزان و ارزیابی عملکرد آن در جذب کادميوم از
محيط هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی کارایی حذف کل هيدروکربن نفتی ( )TPHاز لجن پاالیشگاه نفت با استفاده از فرایند
بيولوژیکی کمپوست

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی ميران جيوه ،وانادیوم ،نيکل و تاليوم در دو گونه ،ماهی کفشک زبان گاوي ( Cynoglossus
 ) arelو ماهی شبه شوریده (  ) ).Johnius belangerii (Cدر خليج فارس (منطقه خورموسی )

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

بررسی کارایی کمپوزیت کيتوزان  -نانوذرات اکسيد آهن (مگنتيت) بر ميزان حذف وانادیوم و
پاالدیوم از محلول هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

بررسی غلظت گاز رادون در منازل مسکونی و اماکن عمومی استان خوزستان

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

بررسی کارایی گياه روپيا ماریتيما در حذف  ،TSS ،CODازت و فسفر از فاضالب High TDS

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی کارایی  Chitosan-CMAدر راکتور کاتاليزوري بستر سيال در حذف رنگ آزو Orang

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بهبود آبگيري لجن ثانویه تصفيه خانه فاضالب شهري با استفاده از فرآیند انجماد-
گرمایش/الکتروفنتون

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی کارایی فرایندهاي ( )TiO2/UV/Persulfateو ()TiO2/UV/Perxymonosulfateدر
حذف بنزوتري آزول از محلول آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

مطالعه کارایی باکتري هاي توليد کننده بيوسورفکتانت در تصفيه لجن هاي نفتی کف مخازن و
بازیابی نفت خام

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

ارزیابی کارآیی نانوذرات آهن صفر در حضور پراکسيد هيدروژن و پرتو فرابنفش در حذف بنزوتریازول
از محيط هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی عملکرد تخریب فتوکاتاليستی رنگ آزو قرمز  111در محيط هاي آبی با استفاده از کمپوزیت
UV-Vis/Mo, Mn, La/ TiO2/AC
بررسی و ارائه راهکار فنی و اقتصادي سيستم  High TDSواحد تصفيه پساب پتروشيمی فجر ،به
منظور بهبود کيفيت خروجی آن تا رسيدن به استانداردهاي زیست محيطی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

پتروشيمی فجر

مجري

در حال اجرا

منطقه آزاد اروند

مجري

در حال اجرا

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

شناسایی و ارزیابی ویژگی هاي کمی و کيفی فاضالب هاي محدوده صنعتی منطقه آزاد اروند و ارائه
بهترین روش هاي تصفيه آن
اکسيداسيون آنيلين و بنزوتریازول با استفاده از کامپوزیت مغناطيسی کربن فعال و UV/H2O2

4

عنوان طرح

موسسه حامي پژوهش

مسئوليت

بررسی کارایی نانوکامپوزیت نقره /اکسيد گرافن عامل دار شده با بتا سيکلودکسترین در حذف آنتی
بيوتيک مترونيدازول از محيط هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

اکسيداسيون آنيلين و بنزوتریازول در محيط هاي آبی با استفاده از کامپوزیت مغناطيسی کربن فعال
و ( UV/H2O2بهينه سازي فرایند با روش سطح پاسخ)

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

ارزیابی کارایی تخریب فتوکاتاليستی  ( Acid Red 18رنگ آزو) در محيط هاي آبی با استفاده از
نانو کمپوزیت BiOI/ZnO

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی کارایی فرایند تلفيقی سونو -شبه فنتون مبتنی بر نانوذرات مگنتيت در حذف رنگ راکتيو
 Yellow Rnl Goldenاز محلول هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

بررسی کارایی فرآیند نانوفتوکاتاليستی  UV/MWCNT/TiO2در حذف تتراسایکلين از محلول
هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

بررسی کارایی حذف بيسفنل  Aاز محيط هاي آبی با استفاده از ازن زنی کاتاليزوري در حضور نانو
ذرات مغناطيس  Fe3O4نشانده شده بر روي پليمر آليژینات کراس لينک شده با آهن
( )Fe3O4@ALG/Fe MNPsو پراکسيد هيدروژن

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

ارزیابی و تعيين مدل سميت پساب مزارع پرورش ماهيان گرم آبی با کاربرد زیست آزمون دافنيا در
جریان ناپيوسته

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

پهنه بندي و تعيين ميزان آلودگی خاک به آرسنيک ،کادميوم و سرب در دشت عقيلی واقع در
شمال استان خوزستان

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

بررسی کارایی ازن /پروکسی مونوسولفات/کاتاليست براي حذف -4،2کلروفنوکسی استيک اسيد از
آب حاصل از شستشوي خاک و محلول مایی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

همکار

در حال اجرا

سنتز هيبرید مغناطيسی  F3O4@PACو بررسی کارایی فرایند ازناسيون کاتاليزوري
 F3O4@PAC/O3در تصفيه فاضالب شور صنایع پتروشيمی توليد کننده  PVCو VCM

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی کارایی فرایند تلفيقی پرسولفات ZnO/ UV/در حذف -4کلروفنل از محلول هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا

بررسی کارایی فرایند فوتوپروکسی کواگوالسيون در حذف بنزوتري آزول از محلول هاي آبی

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

خاتمه یافته

پهنه بندي و تعيين ميزان آلودگی خاک به کادميوم و سرب در دشت مياناب شمالی شوشتر

دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

مجري

در حال اجرا
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Occurrence, distribution, and potential
sources of antibiotics pollution in the
water-sediment of the northern coastline
of the Persian Gulf, Iran

2.873

2019

43–52

111

Materials Research
Bulletin

Organic
dye
degradation through
peroxymonosulfate catalyzed by reusable
graphite
felt/ferriferrous
oxide:
Mechanism
and
identification
of
intermediates

2.795

2019

290–301

14
1

Chemical
Engineering
Research and
Design

Adsorption of textile dye in activated
carbons prepared from DVD and CD
wastes modified with multi-wall carbon
nanotubes:
Equilibrium
isotherms,
kinetics and thermodynamic study

Zahra Noorimotlagh, Seyyed
Abbas Mirzaee, Susana Silva
Martinez, Saba Alavi, Mehdi
Ahmadi,
Neemat
Jaafarzadeh

1.631

2019

In Press

Desalination and
Water Treatment

The efficient adsorption of bisphenol A
from aqueous solutions using low-cost
activated carbons produced from natural
and synthetic carbonaceous materials

Nemat Jaafarzadeha, Zeinab
Baboli, Zahra Noorimotlagh.
Noorimotlagh, Susana Silva
Martíneze, Mehdi Ahmadi,
Saba Alavi, Seyed Abbas
Mirzaee

1.631

2019

In Press

Desalination and
Water Treatment

Oxidative degradation of furfural using
synthesized copper activated persulfate in
aqueous
solution,
intermediates
identification and artificial neural network
modeling

Sahand
Jorfi,
Yaser
Tahmasebi Birgani, Ali Reza
Rahmani, Fahime Zamani,
Mehdi Ahmadi, Halime
Almasi

6.012

2019

In Press

Ultrasonics
Sonochemistry

Efficient treatment of saline recalcitrant
petrochemical
wastewater
using
heterogeneous UV-assisted sono-Fenton
process

Babak Kakavandi, Mehdi
Ahmadi

6.735

2019

In Press

Chemical
Engineering
Journal

Magnetic titanium/carbon nanotube nanocomposite
catalyst for oxidative degradation of Bisphenol A
from high saline polycarbonate plant effluent using
catalytic wet peroxide oxidation

Seyyed Abbas Mirzaee,
Neamat Jaafarzadeh; Helder
T. Gomes, sahand Jorfi,
Mehdi Ahmadi

17

نويسندگان
Maryam
Omidinasab,
Nadereh Rahbar, Mehdi
Ahmadi, Babak Kakavandi,
Farshid Ghanbari, George Z.
Kyzas,Susana
Silva
Martinez,
Neemat
Jaafarzadeh
Kafaei Raheleha, Fatemeh
Papari,
Mohammad
Seyedabadi,
Soleyman
Sahebi, Rahim Tahmasebi,
Mehdi Ahmadi, George A.
Sorial, Ghorban Asgari,
Bahman Ramavandi
Mehdi Ahmadi, Farshid
Ghanbari

نويسندگان

نام مجله

عنوان مقاله

جلد

شماره

صفحه

سال

نمايه

چاپ
کمانی .ح ،شهوري.م،احمدي.

آفت کشها تهدیدي جدي براي منابع آب

آب و محيط زیست

32

1515

علمی
ترویجی

مهدي احمدي ،حسين کمانی ،سيمين

اثرات زیست محيطی سدهاي ذخيره باطله

آب و محيط زیست

34

1512

علمی
ترویجی

1517

ISC

ناصري
عليرضا عسگري ،مهدي احمديمقدم،

دانش و تندرستی

پایش ميزان آلومينيوم در چاي مصرفی کشور

5

2

41-43

اميرحسين محوي ،مسعود یونسيان
مهدي احمدي ،هدي اميري

بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگوالسيون در حذف کربن
آلی کل از فاضالب هاي صنعتی

سالمت و محيط

5

2

113-114

1511

ISC

نسيم دلبازي ،مهدي احمدي ،افشين

بررسی کاراي صافی دوالیه با بستر ليکا و أنتراسيت در
حذف مواد ألی و کدورت

سالمت و محيط

4

5

521-512

1512

ISC

مسعود احتشامی ،افشين تکدستان،
نادعلی علوي ،نعمت اهلل جعفرزاده

کارایی صافی درشت دانه افقی در کاهش اکسيژن خواهی
شيميایی از پساب تصفيه خانه فاضالب شهر یاسوج

تکدستان ،نعمت اله جعفرزاده

ارمغان دانش

13

4

511-511

1512

ISC

حقيقی فرد ،مهدي احمدي مقدم،
محمد خزایی ،عبدالحسين صالحی
علی اکبر بابایی ،ليال عطاري ،مهدي
احمدي مقدم ،سيد نادعلی علوي،

تعيين غلظت ترکيبات تري هالومتان در شبکه ي توزیع
آب اهواز در طی سال هاي 11-12

جنتا شاپير

5

4

431-471

1511

ISC

کامبيز احمدي انگالی
علی رمضانی ،مهدي احمدي مقدم،

کاربرد سامانه هاي اطالعات مکانی در پهنه بندي کيفی
آب رودخانه گدارخوش

مينا هرمزي نژاد  ،افشين تکدستان،

حذف فسفر ،مواد آلی و جامدات معلق با استفاده از پلی
آلومينيوم کلراید از فاضالب شهري (مطالعۀ موردي:
تصفيه خانۀ فاضالب غرب اهواز)

سيد نادعلی علوي بختياروند ،ایمان

بررسی کارایی گياه پاالیی براي آالیند ه هاي نفتی در
مقياس گلخانه در خاک رسی و شور

امير حسام حسنی ،محمد رضا جعفري
نعمت اهلل جعفرزاده حقيقی فرد ،مهدي
احمدي مقدم ،نظام الدین منگلی زاده
پارسه ،مهدي احمدي مقدم ،نعمت

مهندسی و مدیریت آبخيز
علوم بهداشتی جندي
شاپور
تحقيقات نظام سالمت

4
4

1

1
5

7

41-32
1-15

1272-1271

1511
1511

1511

ISC
ISC

ISC

اله جعفرزاده
مهدي احمدي مقدم ،سرور قدرتی،

تخمين ميزان انتشار گازهاي  CO2و  CH4با استفاده از
ضرایب انتشار در یک واحد منتخب توليد شکر شرکت
توسعۀ نيشکر

افشين تکدستان ،نعمت اهلل جعفر زاده

.مقایسه بازدهی منعقد کننده آهک و بنتونيت در حذف
ارتوفسفات از پساب ورودي به زالل ساز ثانویه درتصفيه
خانه فاضالب غرب اهواز

نعمت ا...جعفرزاده حقيقی فرد

حقيقی فرد ،مينا هرمزي نژاد ،مهدي
احمدي مقدم ،نظام الدین منگلی زاده
مهدي احمدي مقدم ،پرویز محمودي

تحليل داده هاي آلودگی هواي تهران در دهه اخير
()1571-1511

مهدي احمدي ،نعمت اله جعفرزاده،

بررسی عملکرد نانو ذرات مگنتيت تثبيت شده با تفاله
چاي در حذف کروم شش ظرفيتی از محلول هاي آبی

غالمرضا گودرزي
محمد حيدري فارسانی ،مهدي
احمدي مقدم محمد شيرمردي ،نظام

UV/H2O2/SiO

بررسی کارایی فرایندهاي
 UV/H2O2/ZrO2در حذف نيکل از محيط هاي آبی

و

الدین منگلی زاده ،آرش حيدري
ابوالفضل نعيم آبادي

11

جنتا شاپير

مجله سالمت و بهداشت

1-17

4

1

31-73

1512

1512

ISC

ISC

سالمت و محيط

3

1

55-44

1512

ISC

مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم

21

7

124-155

1512

ISC

مجله دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی

3

4

741-732

1512

ISC

عنوان مقاله

نام مجله

جلد

شماره

صفحه

نويسندگان
بهمن رماوندي ،مهدي احمدي ،جواد

بهينه سازي جذب فلوراید از محلول آبی توسط پودر
سنگ مرمر با استفاده از مدل تاگوچی

مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

24

113

115-121

سيد نادعلی علوي بختياروند ،مهدي

بررسی کارایی گياه پاالیی در حذف هيدروکربن هاي
نفتی از خاک رسی سيلتی با استفاده از آلروپوس
ليتراليس

سالمت و محيط

سال

نمايه

چاپ
فردمال ،سيما ملکی ،قربان عسگري
احمدي مقدم ،ایمان پارسه ،نعمت اله
جعفرزاده ،مهرانگيز چهرازي ،مصطفی
چرم
پریسا احمدي ،نعمت اله جعفرزاده،

شناسایی و مقایسه تطبيقی پسماندهاي ویژه صنعتی با
کاربرد روشهاي  UNEP,RCRAو فهرست مدون ایران
(مطالعه موردي یک مجتمع پتروشيمی در غرب ایران)

علی رمضانی ،مهدي احمدي مقدم،

پهنه بندي کيفی آب رودخانه گدار خوش بر اساس

محمدرضا جعفري

شاخص NSFWQIو بهره گيري از سامانه اطالعات

لعبت تقوي ،مهدي احمدي مقدم

7

انسان و محيط زیست

علوم و مهندسی
آبخيزداري ایران

1

52

23

1

75-14

43-37

1-1

1515
1515

1515

1515

Scopus
ISC

ISC

ISC

جغرافيایی )(GIS
علی اکبر بابایی ،زینب بابلی ،مهدي

حذف کروم شش ظرفيتی از محيط هاي آبی با استفاده

احمدي ،نعمت اله جعفرزاده ،غالمرضا

از نانو ذرات مگنتيت اصالح شده با سدیم دو دسيل

گودرزي ،آذر مستوفی

سولفات

بهمن رماوندي ،مهدي احمدي مقدم،

برآورد انتشار ترکيبات آلی فرار از مخازن ذخيره سوخت

نرجس شاه حيدر ،مریم بيغمی

با استفاده از مدل  TANKSو مدل سازي پراکنش آن با
مدل

سهند جرفی ،نعمت اله جعفرزاده،

مهدي احمدي مقدم ،نعمت اله

بررسی کارایی فرآیند نانو فتوکاتاليستی  UVA/ZnOو

جعفرزاده حقيقی فرد ،سمانه ميرعالی،

 UVA/TiO2در تجزیه و کاهش سميت رنگزا

سهند جرفی ،فيض اله دیناروند ،نادعلی

 C.I.Direct blue 86از محلولهاي آبی

محمد حسن بازافکن ،مریم موسوي،
سمانه مير عالی

دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار

25

2

233-235

1513

ISC

AERMOD

اصالح زیستی سواحل آلوده به PAHsبا استفاده از
بيوسورفکتانت توليدي از باکتري هاي جداسازي شده از
خليج فارس

مهدي احمدي ،افشين تکدستان،

طب جنوب

11

3

144-131

1514

ISC

طب جنوب

مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

11

23

5

145

531-571

145-137

1513

1513

ISC

Scopus

علوي
مریم یوسفی ،فرشيد قنبري ،محمد
علی ززولی ،مهدي احمدي مقدم،

بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون و  UV/TiO2در
حذف پاراکلروفنل از محيط هاي آبی

سميه اکبري

11

مجله سالمت و بهداشت

7

3

322-312

1513

ISC

:ثبت ژن
تاريخ ثبت

شماره ثبت

سويه

21-Feb-2017

Pubmed
KX495190.2

Pseudomonas balearica strain Z8

21-Feb-2017

Pubmed
KX495192.1

Halomonas alkaliphila strain R4

21-Feb-2017

Pubmed
KX495191.1

Kocuria turfanensis strain M7

05- Aug-2018

Pubmed
MF981078.1

Brevibacterium sediminis strain Ahv-Z20

05- Aug-2018

Pubmed
MF981077.1

Bacillus vietnamensis strain Ahv-Q1

05- Aug-2018

Pubmed
MF981076.1

Pseudomonas stutzeri strain Ahv-S12

22

رديف
1
2
3
4
5
6

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دوره دکتري تخصصي )(Ph.D.
نام دانشجو

دانشگاه

سمت

عنوان
سنتز  Fe3O4@ALG/Feو کاربرد آن در حذف بيسفنل  Aاز فاضالب صنایع توليد پلی کربنات ها و اپوکسی رزین ها با
استفاده از ازن زنی کاتاليزوري در حضور  Fe3O4@ALG/Feو پراکسيد هيدروژن

حسن رحمانی

جندي شاپور
اهواز

راهنما
مشترک

بررسی کارایی فرایند ازناسيون کاتاليزوري  Fe3O4@PAC/O3در تصفيه فاضالب شور صنایع پتروشيمی توليـد کننـده PVC
وVCM

بابک کاکاوندي

جندي شاپور
اهواز

راهنما
مشترک

بررسی کارایی فرایند اکسيداسيون هواي مرطوب کاتاليستی مبتنی بر نانوکمپوزیت هاي مگنتيت /نانو لوله کربن و مگنتيت /نانو
لوله دي اکسيد تيتانيوم در حذف  CODو بيس فنل  Aاز فاضالب شور پتروشيمی

عباس ميرزایی

جندي شاپور
اهواز

راهنما
مشترک

بررسی کارایی بيوراکتور غشایی مبتنی بر کنسرسيوم باکتریایی شور دوست در تصفيه فاضالب شور پتروشيمی

معصومه گلشن

جندي شاپور
اهواز

راهنما
مشترک

سودابه پورفداکاري

جندي شاپور
اهواز

راهنما
مشترک

بررسی کارایی ازن /پروکسی مونوسولفات/کاتاليست براي حذف -4،2کلروفنوکسی استيک اسيد از آب حاصل از شستشو خاک و
محلول مایی

فرشيد قنبري

جندي شاپور
اهواز

مشاور

بررسی حذف فتوکاتاليستی جریان پيوسته آنتی بيوتيک سيپروفلوکساسين با استفاده از نانوکامپوزیت Ag2O-AgI/TiO2
تثبيت شده روي شيشه با رویکرد تصفيه پساب داروسازي

محمد مهدي احمد
معظم

جندي شاپور
اهواز

مشاور

زهرا نوري مطلق

جندي شاپور
اهواز

مشاور

یلدا بسيم

جندي شاپور
اهواز

مشاور

سوده طهماسبی

علوم و تحقيقات
تهران

مشاور

حـذف هيــدروکربن هــاي آروماتيــک چنــد حلقــه اي از خــاک آلــوده بــه پســماندهاي نفتــی بــه روش خاکشــویی بــا اســتفاده از
بيوسورفکتانت و اکسيداسيون الکتروکينتيکی محلول شستشو با استفاده از الکترودهاي گرافيتی اصالح شده با نانولوله هاي کربنه

بررسی حذف نونيل فنل با استفاده از فرآیند فتوکاتاليستی دي اکسيد تيتانيوم تثبيت شده بر روي کربن فعال تحت نور مرئی
بررسی دیناميک جامعه بومی ميکروبی حين اصالح زیستی خاکهاي آلوده به نفت منطقه مارون
طراحی و بهينهسازي برنامه پایش کيفيت آب تاالبهاي استان خوزستان (مطالعه موردي :تاالب بامدژ)

21

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دوره کارشناسي ارشد
عنوان

نام دانشجو

دانشگاه

سمت

بررسی کارایی گياه پاالیی در مقياس گلخانه اي براي حذف هيدروکربن هاي نفتی کل از خاک هاي آلوده به نفت خام

ایمان پارسه

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

بررسی اثر زیست توده اصالح شده  Ceratophyllum demersumدر حذف کادميوم( )IIو کروم()VIاز محيط آبی

پري تيموري

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

امکان سنجی کاربرد فرایند نانوفتوکاتاليستی UV/TiO2, UV/ZnOدر تجزیه و کاهش سميت رنگ Direct Blue
 15از محلول هاي آبی سنتتيک

فيض اله دیناروند

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

کاربرد راکتور بيولوژیکی با بستر متحرک(  ) MBBRدر حذف فنل از فاضالب هاي شور

زینب قائد رحمت

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

فائزه هاشمی

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

زینب بابلی

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

مجيد فوالدي وندا

جندي شاپور اهواز

راهنما

حامد صاکی

جندي شاپور اهواز

راهنما

بررسی کارایی حذف کل هيدروکربن نفتی ()TPHاز لجن پاالیشگاه نفت با استفاده از فرایند بيولوژیکی کمپوست

فرخ غفاري زاده

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

بهبود آبگيري لجن ثانویه تصفيه خانه فاضالب شهري با استفاده از فرآیند انجماد-گرمایش/الکتروفنتون

نرجس شاحيدر

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

بررسی عملکرد تخریب فتوکاتاليستی رنگ آزو قرمز  111در محيط هاي آبی با استفاده از کمپوزیت Mo, /UV-Vis

سمانه ميرعالی

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

ندا رشادتيان

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

پهنه بندي و تعيين ميزان آلودگی خاک هابه آرسنيک ،کادميوم و سرب در دشت عقيلی واقع در شمال استان
خوزستان

آمنه آذر منصوري

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

پهنه بندي و تعيين ميزان آلودگی خاک ها به آرسنيک ،کادميوم و سرب در دشت ميان آب واقع در شمال استان
خوزستان

روح انگيز ملکی

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

جداسازي ،شناسایی و تعيين سينتيک هاي رشد ميکروبی باکتري هاي داراي قابليت متابوليسم در فاضالب High
 TDSپتروشيمی

راحله کوجلو

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

بررسی کارایی فرایند فوتوپروکسی کواگوالسيون د ر تصفيه فاضالب شور صنایع توليد پلی کربنات ها و اپوکسی رزین ها

صبا علوي

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

معصومه طبيشی

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

مطالعه جداس ازي و شناسایی باکتري هاي بومی مولد بيوسورفکتانت به منظور افزایش دسترسی زیستی به هيدروکربن
هاي آروماتيک چند حلقه اي در خاک هاي آلوده

فرود نيازي

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

بررسی کارایی حذف رنگ سانست یلو از محلول هاي آبی توسط  Ultrasonic/ Proxy monosulfateبا استفاده از
نانوکاتاليست هتروژن CuFe2O4

روژان فيضی

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

بررسی ميزان حذف فنل از فاضالب هاي شور()high-TDSبااستفاده از راکتور ناپيوسته متوالی با لجن گرانوله هوازي

()AGSBR

حذف کرم از فاضالب هاي شور با استفاده از نانو ذرات هيدروکسيد آهن
بررسی کارایی حذف کادميوم از محلول هاي آبی توسط نانو ذره آهن صفر تثبيت شده بر روي کيتوزان
بررسی کارایی گياه روپيا ماریتيما در حذف  ،TSS ،CODازت و فسفر از فاضالب High TDS

Mn, La/ TiO2/AC
ارزیابی کارایی تخریب فتوکاتاليستی ( Acid Red 18رنگ آزو) در محيط هاي آبی با استفاده از نانو کمپوزیت
BiOI/ZnO
ارزیابی و تعيين مدل سميت پساب مزارع پرورش ماهيان گرم آبی با کاربرد زیست آزمون دافنيا در جریان ناپيوسته

بررسی کارایی فرایند سونوالکتروفنتون در تصفيه فاضالب شور واحدهاي اولفين توليد کننده اتيلن و پروپيلن
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محمد جواد
برخورداري

نام دانشجو

دانشگاه

سمت

عنوان

مانا قنبري

جندي شاپور اهواز

راهنما
مشترک

علی اکبر مهر عليان

علوم و تحقيقات بندر
عباس

راهنما

امکان سنجی کاربرد رزین پایه پلی استيرنی پوشش داده شده توسط نانو ذرات) FeO(OHدر حذف سرب از آب

عذرا ستوده

علوم و تحقيقات بندر
عباس

راهنما

امکان سنجی کاربرد رزین پایه پلی استيرنی پوشش داده شده توسط نانو ذرات) FeO(OHدر حذف نيترات از آب

زمزم درود

علوم و تحقيقات بندر
عباس

راهنما

کاربرد تحليل خوشه اي ،تمایزات ،تشابهات در تعيين وضعيت آبهاي بدون درآمد در مراکز استان هاي ایران و بررسی
ارتباط برخی از عوامل موثر بر نشت در یک شهر موردي

الهام کریمی

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما

بررسی کيفيت و تاثير سنجی زیستی لجن حاصل از فرایند تصفيه آب شرکت پتروشيمی فجر با کاربرد دافنيا مگنا

مينا غالبی

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما
مشترک

معصومه حيدري

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما
مشترک

نسيم دلبازي

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما
مشترک

امکان سنجی کاربرد فرایند الکتروکواگوالسيون در تصفيه فاضالب هاي حاوي فرم آلدهيد در صنایع پتروشيمی

محبوبه رحيمی

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما
مشترک

بررسی ميزان تري هالومتان ها در خروجی تصفيه خانه هاي آب شرب روستاهاي تغذیه شده توسط کارون و پهنه
بندي آن توسط سيستم اطالعات جغرافيایی ()GIS

علی داد کيانی

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما
مشترک

پهنهبندي کيفی آب رودخانه گدار خوش با استفاده از شاخص کيفی آب ( )WQIو سامانه اطالعات جغرافيایی GIS

علی رمضانی

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما

بررسی کيفيت لجن تصفيه خانه فاضالب صنعتی شرکت فوالد خوزستان و ارائه راهکارهاي مناسب دفع آن

فاطمه بهلول

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما

بررسی کيفيت لجن تصفيه خانه فاضالب صنعتی پتروشيمی کارون و ارائه راهکارهاي مناسب جهت دفع آن

نيکو بياتی

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما

بررسی کيفيت لجن نفتی پاالیشگاه آبادان و ارائه راهکارهاي مناسب مدیریت دفع

زهرا تميمی

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما

بررسی کارایی تصفيه خانه آب دغاغله و ارائه راهکارهاي اصالح و ارتقاء بهره وري کيفی آب با رویکرد مدیریت زیست
محيطی

زهرا برهانی

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما

تدوین برنامه مدیریت  HSEشرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه اهواز با کاربرد فرایند SWOT

سميه عماري

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما

بررسی کمی و کيفی لجن تصفيه خانه شماره 1و  2اهواز و ارائه راهکارهاي مدیریتی آن

ساغر ذوالفقاري

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

برسی کيفيت لجن تصفيه خانه فاضالب صنعتی پاالیشگاه آبادان و ارائه راهکار هاي مدیریتی دفع

منصوره شادکام

علوم و تحقيقات
بوشهر

راهنما

برآورد ميزان انتشار جيوه از منابع مختلف در ایران و پهنه بندي آن با استفاده از GIS

مریم شالبافان

علوم پزشکی تهران

راهنما
مشترک

مریم شانکی باورساد

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما

ارزیابی ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي ) (CO2,CH4از واحد تفکيک ميعانات گازي )(NFپتروشيمی بندر امام (ره)
وارائه راهکارهاي کنترل و کاهش

فرشاد دستوریان

دانشگاه آزاد ماهشهر

راهنما

بررسی کيفيت و سميت لجن حاصل از فرایند تصفيه فاضالب پتروشيمی اصفهان با کاربرد دافنيا مگنا

ميالد نيک احوال

دانشگاه آزاد ماهشهر

راهنما

امکان سنجی حذف هيدروکربن هاي نفتی( )TPHاز کنده هاي حفاري با استفاده از فرایند کمپوست همزمان کود
حيوانی /کنده هاي حفاري

مولود دشتستانی

علوم و تحقيقات اهواز

راهنما

بررسی کارایی تجزیه زیستی رنگ آزو اسيد اورانژ  7با استفاده از باکتري هاي جداسازي شده از آب وخاک
امکان سنجی ارتقاء تصفيه خانه هاي فاضالب مرکزي و مير مهنا جزیره کيش به روش MBBR

امکان سنجی کاربرد فناوري کمپوست همزمان در تثبيت لجن تصفيه خانه فاضالب شيراز
بررسی کارایی و عملکرد فيلتر دو الیه با بستر زغال آنتراسيت /فيلتر دوالیه با بستر ليکا در مقایسه با فيلتر تک الیه اي
درتصفيه خانه آب اهواز به منظور حذف مواد آلی

ارزیابی ریسک زیست محيطی ،ایمنی و بهداشتی تصفيه خانه هاي آب اهواز
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نام دانشجو

دانشگاه

سمت

عنوان

هدي اميري

جندي شاپور اهواز

مشاور

مسعود احتشامی

جندي شاپور اهواز

مشاور

یلدا هاشم پور

جندي شاپور اهواز

مشاور

مينا هرمزي نژاد

جندي شاپور اهواز

مشاور

بررسی غلظت تري هالومتان ها و عوامل موثر بر آن در شبکه توزیع آب تصفيه خانه هاي شماره  1و  2شهر اهواز

ليال عطاري

جندي شاپور اهواز

مشاور

ساخت وکاربرد نانوذره اکسيد منيزیم درحذف  bisphenol Aاز آبهاي آلوده

پروانه بهرامی

جندي شاپور اهواز

مشاور

بررسی ميران جيوه ،وانادیوم ،نيکل و تاليوم در دو گونه ،ماهی کفزي کفشک زبان گاوي ( ) Cynoglossus arelو
ماهی سطحی زي شبه شوریده  ).Johnius belangerii (Cدر خليج فارس (منطقه خورموسی)

مریم روانبخش

جندي شاپور اهواز

مشاور

بررسی کارایی کمپوزیت کيتوزان  -نانوذرات اکسيد آهن (مگنتيت) بر ميزان حذف وانادیوم و پاالدیوم از محلول هاي
آبی

مریم اميدي نسب

جندي شاپور اهواز

مشاور

بررسی کـارایی نانوکامپوزیـت نقـره /اکسـيد گـرافن عامـل دار شـده بـا بتـا سيکلودکسـترین در حـذف آنتـی بيوتيـک

حميده رضا زاده

جندي شاپور اهواز

مشاور

مقایسه کارایی پوکه معدنی و خاک دورریز اصالح شده صنایع روغن گياهی به عنوان جاذب در حذف ارسنيک از
محلول هاي آبی
کاربرد فيلتراسيون درشت دانه افقی در تصفيه پساب تصفيه خانه یاسوج
بررسی تاثير کاربرد باگاس کامل ،مغزه باگاس و باگاس مغزه گيري شده در بهبود ظرفيت آبگيري و اصالح نسبت
 C/N/Pلجن فاضالب شهري
کاربرد آهک ،پلی آلمونيوم کلراید ،بنتونيت و سولفات آلمونيوم در حذف فسفر از فاضالب

مترونيدازول از محيط هاي آبی
بررسی کارایی نانوساختار  MWCNT/TiO2در حذف تتراسایکلين از محلولهاي آبی
بررسی کارایی فرایند تلفيقی سونو -شـبه فنتـون مبتنـی بـر نـانوذرات مگنتيـت در حـذف رنـگ راکتيـو

Golden

حجت اله رمضانی

جندي شاپور اهواز

مشاور

گالویژ برزگر

جندي شاپور اهواز

مشاور

 Yellow Rnl ARIAZOLاز محلول هاي آبی
مطالعه ي اکسيداسيون سونوفوتوکاتاليستی مبتنی بر کاربرد پرسولفات و نـانوذرات اکسـيد روي در حـذف رنـگ اسـيد

مریم حسن زاده

جندي شاپور اهواز

مشاور

براون  14از فاضالب سنتتيک
مهدي عليزاده

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

شناسایی و طبقه بندي مواد شيميایی و پسماند هاي صنعتی جهت مدیریت کمينه سازي و بازیافت انها در مجتمع
پتروشيمی خوزستان

مهدي حاج سردار

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

سارا شيرویی

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

امکان سنجی توليد کمپوست از پسماندهاي فضاي سبز و باغبانی شهر اهواز به روش کمپوست همراه و کمپوست کرمی

نفيسه حميدي

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

بررسی کاهش توليد لجن مازاد بيولوژیکی در راکتور ناپيوسته متوالی توسط کلر زنی به لجن مازاد

مهدي فاضلی

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

بررسی کارایی راکتور بافل دار بيهوازي در تصفيه شيرابه زباله شهر اهـواز

زهره بندري

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

بررسی عملکرد راکتور بيولوژیکی با بستر متحرک ) (MBBRدر کاهش  CODفاضالب  High TDSپتروشيمی
فجر

مهدي برفر

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

بررسی کارایی اکسيداسيون شيميایی بـر پایـه فنتـون و فتوفنتـون در حـذف دي اکتيـل فتـاالت از فاضـالب صـنایع
پتروشيمی

ربابه اسماعيلی

علوم و تحقيقات
تهران

مشاور

بررسی عملکرد و مشکالت برکه هاي تثبيت فاضالب شهرستان خمين و ارائه راهکار هایی جهت بهبود آنها

مهري اکبري

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

بررسی کاهش توليد لجن مازاد بيولوژیکی در راکتور ناپيوسته متوالی توسط ازن زنی به لجن مازاد
بررسی عملکرد و تعيين ضرایب کينيتيکی فرآیند بيولوژیکی واحد لجن فعال تصفيه خانه فاضالب شهر اهواز
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نام دانشجو

دانشگاه

سمت

عنوان

سرور قدرتی

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

مائده روز خوش

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

زینب مرادي

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

باقري

دانشگاه آزاد شوشتر

مشاور

پریسا احمدي

علوم و تحقيقات
تهران

مشاور

بررسی پراکنش و تدوین چارچوب مدیریت زیست محيطی انتشار گاز سولفيد هيدروژن در شرکت بهره برداري نفت و
گاز مسجد سليمان (تاسيسات واحد بهره برداري شماره  1بی بيان و واحد نمک زدایی تل بزان)

معصومه باقري

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

برآورد بار آلودگی مواد آلی و ترکيبات مغذي ناشی از فاضالبهاي شهري ورودي به رودخانه کارون در محدوده شهر
اهواز و پهنه بندي آن با استفاده از GIS

مهسا بابا احمدي

علوم و تحقيقات اهواز

مشاور

برآورد ميزان انتشار ترکيبات آلی فرار ناشی از تبخيرسطحی از مخازن ذخيره نفت و مدل سازي پراکنش آن با استفاده

مریم بيغمی

دانشگاه آزاد ماهشهر

مشاور

ارزیابی ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي از نيشکر دعبل و هفت تپه و ارائه راهکارهاي کنترل و کاهش
ارزیابی ميزان انتشار گازهاي گلخ انه اي از واحدهاي بهره برداري نفت ،نمک زدایی و تقویت فشار گاز اهواز  5و
ارائه راهکارهاي کنترل و کاهش
بررسی تصفيه پذیري فاضالب صنایع توليد شوینده (مطالعه موردي شرکت پينار)
تعيي ن مدل کيفی و توان خودپاالیی رودخانه کارون در حدفاصل بند قير تا فارسيات با کاربرد نرم افزار
MIKE11, Qual2K
شناسایی و طبقه بندي پسماندهاي صنعتی خطرناک مجتمع پتروشيمی کرمانشاه بر اساس روش تحليل سلسله
مراتبی()AHP

از مدل AERMOD
بررسی پراکنش گاز  H2Sدر مجتمع پاالیشگاهی گاز و گاز مایع و پهنه بندي آن با کاربرد  GISو ارائه راهکارهاي
کنترل و کاهش
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داوود جهانگيري

دانشگاه آزاد ماهشهر

مشاور

سابقه فعاليت و پست هاي اجرايي
مكان فعاليت

تاريخ

عنوان سمت
معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1515تا 1513

رئيس مرکز تحقيقات فن آوري هاي زیست محيطی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1512تا 1513

عضو کميته نظارت بر انجمن هاي علمی دانشجویی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1513تا 1513

عضو کميته فنی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1513تا 1513

عضو شوراي پژوهشی بيمارستان گلستان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1513تا کنون

عضو شوراي تحصيالت تکميلی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1515تا 1513

عضو شوراي آموزشی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1515تا 1513

رئيس توانمند سازي و مشاوره تحقيقات دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا 1515

عضو شوراي مدیریت دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1514تا 1513

عضو شوراي پژوهشی کميته تحقيقات دانشجویی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1514تا کنون

عضو کارگروه توسعه علوم زیست محيطی با تاکيد بر آالینده هاي زیست محيطی در منطقه  4آمایشی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1513تا کنون

عضو کميته ارتقاء پایه دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا 1514

عضو کميته تایيد صالحيت علمی متقاضيان عضویت هيات علمی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا 1513

مسئول کميته تدوین برنامه استراتژیک مرکز تحقيقات فن آوري هاي زیست محيطی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1515تا 1514

عضو کميته تدوین برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1515تا 1514

عضو شوراي فن آوري دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1512تا کنون

معاون پژوهشی مرکز تحقيقات فن آوري هاي زیست محيطی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا 1512

عضو شوراي تخصصی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا کنون

عضو شوراي راهبردي شبکه تحقيقات بهداشت محيط کشور

وزارت بهداشت

از  1512تا 1517

عضو هيات مدیره انجمن علمی بهداشت محيط ایران

وزارت بهداشت

از  1513تا 1512

وزارت نيرو

از  1512تا کنون

انجمن علمی بهداشت محيط ایران

از  1511تا 1512

دبير شوراي پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا 1512

عضو کميته تخصصی شوراي پژوهشی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1512تا کنون

عضو شوراي پژوهشی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1512تا 1513

عضو شوراي پژوهشی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1512تا 1513

عضو هيات موسس مرکز تحقيقات فن آوري هاي زیست محيطی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا کنون

عضو کارگروه مدیریت جامع کيفيت منابع آب
عضو کميته انتشارات انجمن علمی بهداشت محيط ایران

عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات فن آوري هاي زیست محيطی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا کنون

سرپرست آزمایشگاه شيمی گروه مهندسی بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا 1514

مسئول راه اندازي دوره دکتري بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

1511

عضو شوراي سياست گذاري تحقيقات سالمت دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا کنون

استاد راهنما دانشجویان کارشناسی پيوسته مهندسی بهداشت محيط ورودي بهمن 1517

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1517تا 1511

استاد راهنما دانشجویان کارشناسی ناپيوسته مهندسی بهداشت محيط ورودي بهمن 1511

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1511تا 1511

استاد راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط ورودي مهر 1515

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1515تا 1513

استاد راهنما دانشجویان دکتري مهندسی بهداشت محيط ورودي بهمن 1515

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1515تا 1517

استاد راهنما دانشجویان کارشناسی پيوسته مهندسی بهداشت محيط ورودي مهر 1513

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1513تا 1511

عضو کارگروه تعامالت بين بخشی و عوامل خطر زیست محيطی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

از  1517تا 1511
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