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سوابق آموزشی
دوره های آموزشی کوتاه مدت:
- Workshop on, Global Environment Facilities (GEF) Ministry of Foreign Affairs and UNDP, 8-15 sep. 1997.
- Workshop on, Environmental Impact Assessment (EIA), Department of Environment, UNDP and CORDAH, 7-12
March, 1998.
ـ ممیزی داخلی سیستمهای مدیریت زیست محیطی ()SGS،1379،ISO 14001
 -مستندسازی در چارچوب سیستم مدیریت تضمین کیفیت ( )IAQA،1378،ISO 9000

ـ کارگاه آموزشی اثرات زیست محیطی پروژههای آبیاری و زهکشی،5299 ،کمیته ملی آبیاری و زهکشی.
ـ کارگاه آموزشی مدیریت و دفن بهداشتی زبالههای شهری ،دانشکده فنی دانشگاه تهران.5297،
سوابق شغلی

 دانشیار میهمان در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه بریتیش کلمبیا ،کانادا ،خرداد تا مهر 5278 استاد مهندسی محیط زیست ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایران  ،از خرداد  4931تا کنون -دانشیار مهندسی محیط زیست ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایران4911-4931 ،

 استادیار مهندسی محیط زیست ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایران4919-4911 ، شرکت کانی کاوان شرق ،کارشناس ارشد محیط زیست.5203-5202 ، شرکت محیط زیست و امور زیربنایی خاورمیانه ،کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست .از  5290تا 5208 وزارت نیرو ،شرکت توانیر ،دفتر فنی تولید ،گروه محیط زیست ،کارشناس ارشد .از  5292تا .5290سوابق پژوهشی و پروژه های صنعتی
تثبیت و جامد سازی زائدات ضنعتی نیروگاه شهید رجایی حرارتی و دفن مهندسی بهداشتی زائدات ،مجری طرح (کارفرما :شرکت برق منطقه ای تهران)،4913-4911
مطالعه آلودگی آب زیرزمینی دشت جیرفت (کارفرما :اداره کل محیط زیست استان کرمان).4931-4934 ،تدوین استانداردهای ملی کیفیت آب وتخلیه پساب به محیط آبی خلیج فارس و دریای عمان( ،کارفرما :معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست).4931-4913 ،
 تدوین استانداردهای ملی کیفیت آب وتخلیه پساب به محیط آبی دریای خزر( ،کارفرما :معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست)،.4934-4931
تدوین شرح خدمات ارزیابی زیست محیطی بنادر ،مجری طرح (کارفرما :پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری) 4911-4911 مکان یابی محل دفن زائدات صنعتی نیروگاه شهید رجایی و ارایه روش دفن مهندسی – بهداشنی زائدات  ،مجری طرح( ،کارفرما :شرکت برق منطقهای تهران)5201-5201 ،
تدوین دستورالعمل و برنامه عملیاتی جهت دفع زایدات جامد بخش برق کشور (،5205-5297،کارفرما :مرکز مطالعات و تحقیقات محیط زیست و انرژی).
 آنالیز کیفیت آب و رسوبات دریایی منطقه تمبک در خلیج فارس ،مجری طرح ،کارفرما :مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو.5200، تدوین طرح جامع زیست محیطی کارخانه فروآلیاژ ازنا لرستان ،کارفرما :شرکت فروآلیاژ ایران.5202، برآورد اثرات ناشی از الیههای نمک موجود در خورهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر سازهها و ابنیه مورد نظر جهت احداث در منطقه ،5290،کارفرما:شرکت سازه پردازی ایران.
 مطالعات پایه زیست محیطی توسعه میادین نفتی فالت قاره سروش و نوروز  ،شرکت محیط زیست و امور زیر بنایی خاور میانه،5297-5290،(کارشناس ارشد پروژه).
ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه میادین نفتی فالت قاره سروش و نوروز ،شرکت محیط زیست و امور زیر بنایی خاور میانه،5297-5290،(کارشناس ارشد پروژه).
ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک صنعتی جنت آباد در استان سمنان  ،5208-5297 ،شرکت محیط زیست و امور زیر بنایی خاور میانه،(کارشناس ارشد پروژه).
استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ( )ISO 14001در پاالیشگاه نفت تهران  ، 5208-5297،شرکت محیط زیست و امور زیر بنایی خاور میانه(مدیر پروژه)،

استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ( )ISO 14001در شرکت ذوب آهن اصفهان  ،5208-5297 ،شرکت محیط زیست و امور زیر بنایی خاور میانه(،کارشناس ارشد پروژه)،
ـ شناخت کمی کیفی و طراحی پایهای تصفیهخانه پساب صنعتی شهرک صنعتی شیالتی میرود مازندران (،5299 ،کارفرما :هیات امنای میرود بابلسر)
ـ بررسی آلودگی خاک و رسوبات اطراف جزیره خارک به هیدروکربنهای نفتی (،5290،کارفرما :شرکت ایران خاک ،شرکت )elf
 طراحی بهینه دودکش نیروگاه سهند از دیدگاه زیست محیطی (،5290،کارفرما:شرکت مپنا)ـ پیشبینی میان مدت آلودگی بخش انرژی و برنامهریزی جهت تقلیل آن (،5291 ،کارفرما :معاونت انرژی وزارت نیرو)
ـ بررسی آلودگی هوای کارخانه فروسیلیس ایران و ارایه راهکارهای کاهش آلودگی ،5205-5208،شرکت فروسیلیس ایران.
ـ شناسایی جنبهها و اثرات آلودگی زیست محیطی کارخانه ایران خودرو دیزل 5203 -5205 ،موسسه آموزش عالی علمی کاربردی محیط زیست/شرکت
ایران خودرو دیزل.
 آنالیزفلزات سنگین در نمونه های رسوبات مغزی بستر خلیج فارس ،دانشگاه علم و صنعت ایران،مدیر پروژه( 5203،کارفرما :جهاد تحقیقات آب وآبخیزداری).
سوابق تدریس دانشگاهی

 آلودگی هوا و روشهای کنترل آن (کارشناسی ارشد)  ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده عمران. تصفیه آب( کارشناسی ارشد) ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده عمران. تصفیه فاضالب( کارشناسی ارشد) ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده عمران.آلودگی مواد زائد خطرناک(کارشناسی ارشد) ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده عمران. انتقال و سرنوشت آالینده ها در محیط زیست ( کارشناسی ارشد) ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده عمران.اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب (،کارشناسی)  ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی شیمیـ شیمی و میکروبیولوژی آب (کارشناسی) ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده عمران،
ـ مبانی مهندسی بهداشت محیط زیست (کارشناسی) ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده عمران
ـ شناسایی و ارزیابی جنبههاو آثار زیست محیطی در چارچوب (( )ISO14001چهاردوره  0ساعته) ،شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و پاالیشگاه نفت
تهران.
 شناخت پسابهای نیروگاهی و روشهای کنترل آن (،دوره آموزشی  11ساعته) ،مرکز آموزش شرکت برق منطقه ای تهران.52055 ،نمونه گزارشات و مقاالت و کتب منتشر شده

الف -کتب تالیفی :
 -5شرح خدمات ارزیابی زیست محیطی بنادر ،انتشارات پژوهشکده حمل و نقل5207 ،
 -3مدیریت زیست محیطی نیروگاهها ،انتشارات سازمان بهره وری انرژی ایران ،وزارت نیرو ،زمستان .5200
ب -کتب ترجمه شده:
 -5مدلسازی کیفیت آب ،نشر تاالب5270 ،
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