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  1393عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد گیالن از سال 
  97 تا 93مدیر گروه پژوهشی پایش منابع آب معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی وحد گیالن از سال 
 محیط زیست جهاد دانشگاهی واحد گیالن داراي  مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی آب و فاضالب پژوهشکده

 گواهی آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست
  98پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیالن از سال معاون آموزشی و 

 
 

 سوابق تدریس 
(شـیمی عمـومی،  92تـا  84تدریس دروس رشته شیمی کاربردي دانشـگاه آزاد تاکسـتان از سـال  -۱

 و دستگاهی و آزمایشگاههاي مربوطه ) 2و  1شیمی تجزیه 
شـیمی (  کنـونتـا  1388از سـال  در دانشگاه پیام نور تالششیمی کاربردي دورس رشته  تدریس  -۲

و دستگاهی و آزمایشگاههاي مربوطه، خوردگی فلزات، اصـول تصـفیه  2و  1عمومی ، شیمی تجزیه 
 )آب ، تمرین پژوهش

(شیمی عمـومی و آزمایشـگاه  89تا  83ه گیالن از سال رشته شیمی کاربردي دانشگادروس  تدریس -۳
 هی و حل تمرین شیمی تجزیه)و دستگا 1شیمی تجزیه 

    94تـا  91آلودگی محیط زیست دانشگاه علمی کاربردي واحـد رشـت از سـال س رشته رود تدریس -۴
 ( شیمی عمومی، شیمی محیط زیست و شیمی آلی) 

و شـیمی عمـومی و کـاربرد  2گاه شـیمی تجزیـهتدریس دروس شیمی تجزیه دسـتگاهی و آزمایـش  -۵
 تا کنون 1394اد اسالمی واحد رشت اینترنت در شیمی  در دانشگاه آز
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 مقاالت 

در ( :یپرورش یدرگوشت سه نوع ماه 6و امگا  3اشباع  امگا  ری چرب غ يدهایاس يریو اندازه گ یبررس -۱
 )1390 رانیا یشناس ستیمجله ز
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 ایش هامه
 ) با عنوان :1391( النیگ پزشکی علوم دانشگاه – رانیا طیبهداشت مح شیهما نینزدهمپا -1

 النیاستان گ ییروستا ینیرزمیز يدر آبها نوزانیسم علف کش ه ماندهیباق يریاندازه گ
اي دو ) تهران با عنوان: مقایسه محتو1394وزارت نیرو(  –اولین کنفرانس سراسري علوم و مهندسی آب  -2

 زان و بوتاکلر در آبهاي زیرزمینی استان گیالنسم هینو

بررسی اثرات سمیت و خطرات بالقوه با عنوان  اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست -3
و مدل  TUIاکولوژیک ناشی از فلزات سرب و کادمیوم در رسوبات تاالب انزلی با استفاده از شاخص 

Haksnson 
 ) با عنوان : 1389دانشگاه همدان ( -رانیا هیتجز یمیش ناریسم نیشانزدهم -4

Determination of Se(IV) in natural waters by self accumulation of  piazselenols on Thin 
Mercury Film Electrode . 

 



  

 پروژه هاي انجام شده و در  حال انجام و یا در حال بررسی 
 

ز نانو سیلور  (همکاري با معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی با استفاده ا گندزدایی آبهاي خام استان قزوین -1
 )  1389-90 استان گیالن

و  GCاندازه گیري سم هینوزان در آبهاي سطحی و زیر سطحی استان گیالن بـا اسـتفاده از روش هـاي  -2
GC-MS ضـالب و بررسی حذف آن با اسـتفاده از روش جـذب سـطحی بـا کـربن فعـال (کارفرمـا: آب و فا
 )1389-90 استان گیالنروستایی 

اندازه گیري سم بوتاکلر در آبهاي آشامیدنی روستایی استان گیالن و بررسی روشهاي حـذف آن(کارفرمـا:  -3
 )1390-91 آب و فاضالب روستایی استان گیالن

ن استفاده از فناوریهاي نـوین در حـذف برخـی پارامترهـاي شـیمیایی آبهـاي آشـامیدنی روسـتایی اسـتا-4
 )1391-92ما: آب و فاضالب روستایی استان گیالنگیالن(کارفر

 يو ارائه راهکارها WASPبا استفاده از مدل   النیدر استان گ خانیرودخانه پس یمنابع آب یفیک یابیارز -5
 )1393-95شرکت سهامی آب منطقه اي استان گیالن (کارفرما: آب تیفیمناسب جهت بهبود ک

 یبـا اسـتفاده از شـبکه عصـب نـوزانیبه آفت کش ه النیاستان گ ینیرزمیز يبهاآ یآلودگ زانیم یبررس -6
 )1393-95(کارفرما: آب و فاضالب روستایی استان گیالنیمصنوع

بـا  یمکـان يداده هـا لـی با استفاده از تحل النیگ يمرکز دشت ینیرزمیمنابع آب ز يریپذ  بیآس یابیارز -7
 )1394-95 -(جهاد دانشگاهی کیروش دراست

 
  
 
 کارگاه برگزاري  
 
برگزاري کارگاه روشهاي حذف سموم از آبهاي آشامیدنی روستایی استان گیالن در شرکت آب و فاضالب  -

 1390روستایی استان گیالن 
برگزاري کارگاه فناوریهاي نوین در حذف فلزات سنگین از آبهاي آشامیدنی روستایی استان گیالن در  -

 1393ستان گیالن شرکت آب و فاضالب روستایی ا
جهت معاونین و مدیران کنترل کیفی  برگزاري دوره آزمایشگاه کنترل و گواهی کیفیت آب و فاضالب -

 1394وزارت نیرو  در موسسه علمی کاربردي آب و برق شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی استان گیالن
تصفیه فاضالب در "و  " بعوامل کیفی آ اندازه گیري"، "ایمنی کار با مواد شیمیایی"برگزاري دوره هاي  -

 جهت معاونین و مدیران کنترل کیفی شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی استان گیالن  "جوامع کوچک
 1395وزارت نیرو  در موسسه علمی کاربردي آب و برق

 
 



  

  دیگر سوابق
،  GC  ،HPLC  ،Atomic Absorption  ،FTIRتسلط به استفاده از دستگاههاي تجزیه شیمیایی -1
 ، روشهاي پالروگرافی  و ....) و اسپکتروسکوپی. CVتانسیو استات (پ

  MCHEاز آزمون زبان  61تسلط نسبی به زبان انگلیسی و کسب نمره  -2
 تسلط به طرز استفاده سیستمهاي کامپیوتري در دستگاههاي کاربردي شیمی و بخصوص شیمی تجزیه.  -3

 ن (چوکا). ب و کاغذ ایراسال سابقه کار در مجتمع چو 4-2


	2- بررسی اثر استفاده از روش ازنزنی برای حذف سم بوتاکلر از آب، مطالعه موردی: آبهای زیرزمینی استان گیلان (فصلنامه علمی پژوهشی آب و فاضلاب، دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 114-123)

