
1 
 

 بسمه تعالی

 

 مشخصات فردی: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصيلی: 

 

 
 

 

 

 

 

 كارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرايی

 نام خانوادگی: رحمانی حسن: نام

 6489970090كد ملی: نام پدر: محمد

 فارس– شهرستان ارسنجان محل تولد:

 

 شماره تماس

 

 ايميل:

 بهداشت محيط مهندسی  رشته:

09303655749 

09176146624 
 

HS.Rahmani@yahoo.com 

HS.Rahmani4@Gmail.com 

 سال فارغ التحصيلی دانشگاه محل تحصيل درجه علمی رشته تحصيلی

 كاردانی بهداشت محيط
دانشگاه علوم پزشکی 

 بهشتی
1386 

 1388 دانشگاه علوم پزشکی كاشان  كارشناسی بهداشت محيط

 1390 دانشگاه علوم پزشکی تهران كارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط

 دكترا دكترای مهندسی بهداشت محيط
دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 شاپور اهواز
1395 

mailto:HS.Rahmani@yahoo.com
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 : پژوهشیسابقه فعاليت های 

 

 

 

 سال اجرای طرح عنوان نوع فعاليت نام ارگان

 همکار طرح دانشگاه علوم پزشکی تهران

 وكارايی فرآيند نانو كاتاليستی نانوذرات  اكسيد  روی بررسی 

پرتوی فرابنفش در حذف آنتی بيوتيک كليندامايسين از پساب 

 سنتتيک

1390 

 

 اصلیهمکار دانشگاه علوم پزشکی تهران

كاربرد نانو ذرات آهن صفر ظرفيتی در حضور پراكسيد 

 هيدروژن و فرآيند سونوليز در حذف آنتی بيوتيک تينيدازول

 از فاضالب صنايع دارويی

1390 

دانشگاه علوم پزشکی 

 جندی شاپور اهواز
 همکار طرح

سنتز، كاربرد و ويژگی های كامپوزيت كربن فعال/ نانو ذرات 

 5بمنظور حذف راكتيو بلک  4O 3Feسوپر پارامغناطيس
1392 

 یدانشگاه علوم پزشک

 شاپور اهواز یجند
 همکار طرح

هن صفر در حضور  نانوذرات آ  ارزيابی كارآيی

 حذفپراكسيد هيدروژن و پرتو فرابنفش در 

 بنزوتريازول از محيط های آبی

1392 

 یدانشگاه علوم پزشک

 شاپور اهواز یجند
 همکار طرح

در  UV/2TiO یستيفوتوكاتال نديفرا يیكارا یبررس

در حضور اكسنده پرسولفات و  آزول¬یحذف بنزوتر

 دروژنيه ديپراكس

1392 

 یپزشک دانشگاه علوم

 شاپور اهواز یجند
 همکار طرح

بررسی كارايی كربن فعال اصالح شده توسط فنتون و 

 سورفکتانت كاتيونی در حذف نيترات از آب
1394 

    

    

    

 همکاری در طرح هاو پروژه های تحقیقاتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 
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 سال چاپ
 

 نويسنده  عنوان مقاله ايندكس نام نشريه

2016 

 چاپ شده

Process Safety 

and 

Environmental 

Protection 

Elsevier 
ISI 

A novel catalytic process for 

degradation of Bisphenol A from 

aqueous solutions: a 

synergistic effect of nano 

2O2/H3@AlgFe on O4O3Fe 

 

نويسنده 

 مسئول

2016 

پذيرفته 

 شده

Polish Journal 

of 

Environmental 

Studies 

ISI-

Scopus 

Removal of benzotriazole by 

Photo-Fenton like process using 

nano zero-valent iron: response 

surface methodology with a Box-

Behnken design 

 

نويسنده 

 مسئول

2016 

پذيرفته 

 شده

Desalination and 

Water Treatment 
ISI- 

Springer 

Removal of nitrate from aqueous 

solution using activated carbon 

modified with Fenton reagents 

نويسنده 

 مسئول

2016 

پذيرفته 

 شده

Polish Journal 

of 

Environmental 

Studies 

ISI-

Scopus 

Water defluoridation using 

zeolites modified by nanoscale 

zero valent iron (nZVI) and Fe3+ 

ions 

نويسنده 

 دوم

2015 

 چاپ شده

 

Desalination and 

Water Treatment 

ISI- 

Springer 

Oxidative degradation of clindamycin 

in aqueous solution using nanoscale 

zero-valent iron/H2O2/US 

نويسنده 

 مسئول

2015 

 چاپ شده

Research Journal 

of Environmental 

Sciences 

ISI- 

Tomson 

Removal of Dexamethasone from 

Aqueous Solutions using 

Sono-Nanocatalysis Proces  

 نويسنده اول

2015 

 چاپ شده
Desalination and 

Water Treatment 

ISI- 

Springer 

Predicting TOC removal efficiency in 

hybrid biological aerated filter using 

artificial neural network 

 سندهينو

 پنجم

2015 

 چاپ شده

International 

Journal of 

Environmental 

Health 

Engineering 

EBSCO  

Effect of metal plating industry 

efflents on biological 

wastewater treatment 

 سندهينو

 پنجم

2015 Environmental 

Monitoring and 

ISI- 

Springer 

Acute toxicity of Hg, Cd, and Pb 

towards dominant bacterial 
نويسنده 

 مجالت معتبر علمی و پژوهشی: مقاالت چاپ شده در 
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 Assessment strains of sequencing batch چاپ شده

reactor (SBR) 

 

 هفتم

2014 

 چاپ شده

Bulletin of 

Environmental 

Contamination 

and Toxicology 

 

ISI- 

Springer 

Tinidazole removal from aqueous 

solution by sonolysis in the presence of 

hydrogen peroxide 

 

 نويسنده اول

2014  

 چاپ شده

Journal of Water 

Chemistry and 

Technology 

ISI- 

Springer 

Tinidazol Antibiotic Degradation in 

Aqueous Solution by Zero 

Valent Iron Nanoparticles and 

Hydrogen Peroxide in the Presence 

of Ultrasound Radiation 

 اول سندهينو

2014  

 چاپ شده

Korean Journal 

of Chemical 

Engineering 

ISI- 

Springer 

Investigation of photocatalytic 

degradation of Clindamycin antibiotic 

by using nano-ZnO Catalysts 

نويسنده 

 سوم

2017  

 چاپ شده

Koomesh  

Journal of 

semnan 

university of 

medical 

sciences 

Scopus 

Degradation of sulfathiazole 

antibiotics in aqueous solutions 

by using zero valent iron 

nanoparticles and hydrogen 

peroxide 

نويسنده 

 چهارم

2012 

 چاپ شده

Journal of 

Ilam university 

of medical 

sciences 

SDI 

Evaluate the effect of fluoride in 

drinking water on the amount 

dental caries  Nurabad 

mamasani 

نويسنده 

 سوم

2012 

 چاپ شده

North Khorasan 

University of 

Medical science 
SDI 

Water defluoridation using 

zeolites modified by lantanium 
 نويسنده اول

2010 

 چاپ شده

Research report 

fluoride 
ISI-

Scopus 

Child dental caries in relation to 

fluoride and some inorganic 

constituents in drinking water in 

Arsanjan, IRAN 

نويسنده 

 ششم

2010 

 چاپ شده

Journal of 

zabol 

university of 

medical 

sciences and 

health services 

SDI 

Evaluate the effect of fluoride in 

drinking water on the amount 

dental caries Arsanjan 

نده نويس

 دوم
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 تدريسابقه س 

 

 عنوان كتاب
 

تأليف،گرد  ،ترجمه نويسندگان

 آوری

 سال چاپ ناشر

 1390 دانشگاه علوم پزشکی زابل تاليف حسن رحمانی آزمايشگاه شيمی آب وفاضالب

 سال ارائه محل برگزاری عنوان همايش ،كنفرانس عنوان مقاله

بررسی جذب فلورايد از آب بوسيله 

 ه با النتانيمزئوليت های فعال شد

چهاردهمين  همايش ملی 

 بهداشت محيط ايران 

دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

 صدوقی  يزد
1390 

تعيين غلظت فلزات سنگين  در رژ لب 

های جامد و مايع مورد استفاده در 

 شهرستان كاشان

دومين كنفرانس بين المللی 

 بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

 صدوقی  يزد
1396 

 سال دانشگاه تعداد واحد عنوان درس

 2 فاضالب هيتصف

 یدانشگاه علوم پزشک

 -شاپور اهواز یجند

 دانشکده بهداشت

1392 

 2 ینديو فرا یاتيعمل یواحدها

 یدانشگاه علوم پزشک

 -شاپور اهواز یجند

 دانشکده بهداشت

1392 

 :ترجمه و تالیف کتاب 

 

 :مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانسها 
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 : فعاليت های تخصصی در زمينه رشته 

 

 تهران پسماند شركت كيان زيست شركت در طرح ها و برنامه های مديريت

 

 كارگاهها و سمينارها : 

 2 مديريت فاضالب های صنعتی

دانشگاه علوم پزشکی 

 كاشان

 دانشکده بهداشت -

1396 

 2 تصفيه فاضالب صنعتی

دانشگاه علوم پزشکی 

 كاشان

 دانشکده بهداشت

1396 

 2 مديريت فاضالب در اجتماعات كوچک

دانشگاه علوم پزشکی 

 كاشان

 دانشکده بهداشت

1397 

 2 ميکروبيولوژی فاضالب

دانشگاه علوم پزشکی 

 كاشان

 دانشکده بهداشت

1397 

 2 ميکروبيولوژی پيشرفته

دانشگاه علوم پزشکی 

 كاشان

 دانشکده بهداشت

1397 

 2 اصالح زيستی آب و خاک

دانشگاه علوم پزشکی 

 كاشان

 دانشکده بهداشت

1397 

 5/1 كارآموزی در عرصه

دانشگاه علوم پزشکی 

 كاشان

 دانشکده بهداشت

1397 

 -ساعات شركت در كارگاه عنوان رديف

 سمينار

 واحد برگزار كننده

 معاونت تحقيقات و فناوری  دانشگاه ساعت 4 كارگاه آموزشی كارآفرينی 1
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كارگاه اموزشی اشنايی با  2

 پايگاه های اطالعاتی

 دانشگاهمعاونت تحقيقات و فناوری   ساعت 4

تدوين برنامه استراتژيک و  3

 عملياتی

 معاونت آموزش دانشگاه ساعت 7

كارگاه دانش افزايی  4

اساتيد با موضوع سبک 

 زندگی 

 معاونت آموزش دانشگاه ساعت 23

جلسات هم انديشی  5

 اساتيد

 دفتر نهاد دانشگاه ساعت 19

كارگاه آموزشی علم  6

 سنجی

 وری  دانشگاهمعاونت تحقيقات و فنا ساعت 12

كارگاه آموزشی جستجوی  7

 منابع الکترونيک

 معاونت تحقيقات و فناوری  دانشگاه ساعت 6

كارگاه مقدماتی مرور  8

 سيستماتيک و متاناليز

 معاونت تحقيقات و فناوری  دانشگاه ساعت 12

كارگاه آموزشی  9

رويکردهای مديريت 

 اسالمی

 اهمعاونت تحقيقات و فناوری  دانشگ ساعت 3

كارگاه آزمون های  10

آموزشی و تحليل نمونه 

 سوال

 معاونت آموزش دانشگاه ساعت 3

 معاونت آموزش دانشگاه ساعت 5 كارگاه اخالق حرفه ای 11

 معاونت آموزش دانشگاه ساعت 2 كارگاه مديريت بحران 12
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 فعاليت های اجرايی: 

 

 سال خدمت واحد/ مركز عنوان/ سمت رديف

ارتباط با صنعت، اختراعات و نوآوری های مدير دفتر  1

 علوم پزشکی كاشان دانشگاه

معاونت تحقيقات و فن آوری 

 دانشگاه علوم پزشکی كاشان

از شروع سال 

 تا به امروز 1397

معاونت تحقيقات و فن آوری  واحد مالکيت فکری دانشگاهسرپرست  2

 دانشگاه علوم پزشکی كاشان

از شروع سال 

 تا به امروز 1397

عضو هيت تحريريه فصلنامه كنکاش)نشريه كميته  3

 تحقيقات دانشجويی(

معاونت تحقيقات و فن آوری 

 دانشگاه علوم پزشکی كاشان

از شروع سال 

 تا به امروز 1396

 


