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 سوابق آموزشی

  HSEمرتبط با دوره هاي بهداشت محیط و  کاردانیو واحد درسی  در  مقاطع:  کارشناسی  50تدریس بیش از 
 :و فناوري سوابق پژوهشی

 10طرح پژوهشی ، تدریس در 10مقاله ارائه شده در همایشها  و کنگره ها، 7 ،و خارجی داخلی معتبرمقاله چاپ شده در مجالت 13 
علمی  مجله5کارگاه توانمند سازي فردي،  داور  15شرکت در ایمنی بهداشت ومحیط زیست، تصفیه فاضالب صنعتی وبهداشتی کارگاه 

 ،  دانشگاهی تخصصی کتاب2تالیف  ، وفارسی انگلیسی پژوهشی
 :سوابق مدیریتی و اجرایی

 تکنسین بهداشت محیط مرکز بهداشت خوي در دوره کاردانی
 کارگاه سد آغ چايHSEمسئول 

 نیروگاه HSE کارشناس
 تصفیه خانه آب وفاضالبکارشناس 

 اذربایجان غربیتصفیه خانه هاي فاضالب شهرکهاي صنعتی  بهره بردارشرکت و مشاور HSEمسئول 
 خويی شهر شوراي اسالم HSEمشاور

 :فرهنگی

 پایگاه مقاومت بسیج و سرگروه صالحین در آنجاشوراي فعال درعضو 

 :مهارت ها

 آموزش و پژوهش در زمینه تحصیلی و کاري ( بهداشت محیط، ایمنی بهداشت ومحیط زیست در صنعت)
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 وضعیت تحصیلی

 کشور سال اخذ مدرك دانشگاه محل تحصیل رشته مقطع

 ایران 1378 علوم پزشکی ارومیه هداشت محیطب کاردانی

 ایران 1380 علوم پزشکی ارومیه    مهندسی بهداشت محیط کارشناسی

 ایران 1388 علوم پزشکی تهران  مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد  

 ایران 1395 دانشگاه تربیت مدرس   مهندسی بهداشت محیط دکتري

 زمینه کاري و عالئق تحقیقاتی
 یه آب وفاضالب تصف

 تصفیه ومدیریت فاضالب صنعتی 
 مدیریت پسماند شهري وصنعتی

 ایمنی بهداشت ومحیط زیست در صنعت 
 )(ارتباط سالمت انسانی و جنبه هاي بیوتکنولوژي محیطیبیوتکنولوژي محیط

 مصرف آب و انرژيمدیریت 
 از فناوریهاي نوین در زمینه محیط زیست استفاده 

 
 و اجرائی مدیریتی

 1379 کاردانیطرح تکنسین بهداشت محیط مرکز بهداشت خوي در دوره 

 1381 کارگاه سد آغ چايHSEمسئول 

 1385-1382 خوينیروگاه HSEمسئول 

 1387و1380 کارآموزي دوره کارشناسی وارشد در شرکت اب وفاضالب وخدمات شهري شهرداري خوي

 1399-1385 در نیروگاه  تصفیه خانه آب وفاضالبکارشناس 

 98-1397 استان آغو مشاور بهره برداري تصفیه خانه هاي فاضالب شهرکهاي صنعتی HSEمسئول 

 1397 خويشوراي اسالمی شهر  مشاور

 آموزشی سوابق

 دانشگاه محل تدریس واحد عملی نظريواحد عنوان درس 

 علوم پزشکی خوي 5 4 کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات اب وفاضالب

 خويعلوم پزشکی  2 3 رشناسی پیوسته)شیمی محیط(کا

 علوم پزشکی خوي 1 2 میکروبیولوژي محیط ( دوره کاردانی)

 علوم پزشکی خوي  1 گندزداها

 علوم پزشکی خوي  2 مدیریت پسماند

 علوم پزشکی خوي  2 عملیات و فرایند در بهداشت محیط 

 کی خويعلوم پزش 2  بهره برداري و نگهداري از تاسیسات اب وفاضالب

 دانشگاه ازاد خوي  2 بهداشت صنایع غذایی

 دانشگاه ازاد خوي  2 گی محیط زیست آلود

 دانشگاه پیام نور خوي  4 بهداشت محیط زیست 

 دانشگاه ازاد خوي  2 آلودگی محیط زیست

 علوم پزشکی خوي  3 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري

 خويعلوم پزشکی   4 بهداشت حرفه اي وایمنی

 علوم پزشکی خوي  2 اکولوژي محیط



 علوم پزشکی خوي  1 ارزیابی اثرات زیست محیطی

 علوم پزشکی خوي  1 حقوق و قوانین محیط زیست و بهداشت محیط

 علوم پزشکی خوي  2 بهداشت مواد غذایی

 علوم پزشکی خوي  1 کلیات بهداشت محیط

 علوم پزشکی خوي  2 تصفیه فاضالب صنعتی

 علوم پزشکی خوي  1 مسکن بهداشت

 مقاالت

 مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی

 زمان صفحه مجله عنوان مقاله ردیف
 خوي نیروگاه فاضالب خانه تصفیه واصالح بررسی 1

- بیهوازي بروش ان در فسفر حذف سازي وبهینه
 هوازي

 1388 75-66 زیست سالمت ومحیط

ا اهن واصالح شده ب یعیطب سیپام ییکارا سهیمقا 2
 5بلک  ویاکت يدر حذف رنگ ر

دانشگاه علوم پزشکی 
 خراسان شمالی

449-457 1392 

 با يهوازیب بافلدار يراکتورها ییکارا یبررس 3
 فاضالب تصفیه يبرا چرخان و ثابت يایبسترمد
 شهري

 1395 432-421 سالمت ومحیط زیست

لفیق ت هوازي بابی داربافل ارتقاي راکتور بررسی 4
 البفاض تصفیه نعقاد الکتریکی برايفرایند ا
 شهري

 

مجله دانشکده 
بهداشت علوم پزشکی 

 اردبیل

 1399 

هوازي -هوازي بی داربافل راکتور کارایی بررسی 5
 شهري فاضالب تصفیه براي

هاي جن علوم مجله 
 پزشکی قم

 1400 

 بین المللیانگلیسی/مقاالت چاپ شده در مجالت 
Year Page Journal Title Author   

2014 182-187 Separation 
and 
purification 
technology 

The performance of electrochemical peroxidation 
process for COD reduction and biodegradability 
improvement of the wastewater from a paper 
recycling plant 

 Mohammad 
Aqaneghad*, 
Gholamreza 
Moussavi1 

6 

2015 249-254 
Sustainable 
environment 
research 

Performance evaluation of electro-Fenton process 
for pretreatment and biodegradability 
improvement of a pesticide manufacturing plant 
effluent 

 Mohammad 
Aqaneghad*, 
Gholamreza 
Moussavi1 

7 

2016 203-208 
Sustainable 
environment 
research 

Electrochemically enhancement of the anaerobic 
baffled reactor performance as an appropriate 
technology for treatment of municipal wastewater 
in developing countries 

 Mohammad 
Aqaneghad*, 
Gholamreza 
Moussavi1 

8 

2017 1027-1034 Iranian 
Journal of 
Health, Safety 
Environment 

Anaerobic Baffled Reactor and Hybrid Anaerobic 
Baffled Reactor Performances Evaluation in 
Municipal Wastewater Treatment 

 Mohammad 
Aqaneghad*, 
Gholamreza 
Moussavi1 

9 

2020  Journal of 
advances in 
environmental 
health 
research  

Performance evaluation of Fixed bed anaerobic 
baffled reactor and its upgrading by integrated 
electrocoagulation process for municipal 
wastewater treatment 

Esrafil Asgari1 
Mohammad 
Aqanaghad1, *  

10 

2019  desalination 
and water 
treatment. 
Journal 

Electro Fenton process investigation for 
pretreatment and biodegradability of the industrial 
estate wastewater 
 

Mohammad 
Aqaneghad 
Esrafil Asgari1 

11 



2020  
Process Safety 
and 
Environmental 
Protection 

Degradation of Ciprofloxacin by Photocatalytic 
Ozonation Process Under Irradiation with UVA: 
Comparative Study, Performance and Mechanism 

Esrafil Asgarl 
Mohammad 
Aqanaghad 

12 

2020 744-749 
Journal of 
environment 
treatment 
technique 

Evaluation of the occurrence and prevalence of 
antibiotic resistant bacteria genes in different 
wastewater treatment processes in Isfahan, 
Iran  

Rahim Aali1 *- 
Mohammad 
Aghanejad2 

13 

 
 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و همایش هاي ملی و بین المللی

 زمان مکان نام همایش یا کنگره عنوان مقاله ردیف
8 Oxic process in -Improving Phosphorus Removal by Anoxic

WWTP of Khoy Power plant 
ششمین کنفرانس ملی 
 روزجهانی محیط زیست

دانشگاه 
 تهران

1391 

9 on of industrial dyes by activated carbon of walnut Adsorpti
and poplar wood 

 یکنفرانس مل نیششم
 ستیز طیمح یروزجهان

دانشگاه 
 تهران

1391 

بررسی میکروبی پساب تصفیه خانه فاضالب خوي جهت استفاده در  10
 کشاورزي

پنجمین همایش ملی 
 مهندسی محیط زیست

دانشگاه 
 تهران

1390 

وردگی زیستی در شبکه آب اتش نشانی  نیروگاه خوي بررسی خ 11
 وارائه راهکارهاي اصالحی 

دومین همایش شیمی 
دانشگاههاي پیام نور 

 اذربایجان غربی

 1391 خوي

تعیین ارتباط شدت میدان مغناطیسی در نیروگاه خوي واثرات آن  12
 روي سالمت  کارکنان

شانزدهمین همایش ملی 
 بهداشت محیط

 1392 تهران

تصفیه پساب کلین درین واحد بخار نیروگاه خوي با فرایند هوادهی  13
 و بازیافت ان

 یمیش شیهما نیدوم
نور  امیپ يدانشگاهها

 یغرب جانیاذربا

 1391 يخو

دومین کنگره پژوهش   بررسی انتشار وپراکنش محیطی االینده هاي خروجی نیروگاه خوي 14
 دانشگاه علوم پزشکی

 1392 ارومیه

     

 رح هاي پژوهشیط

بررسی واصالح تصفیه خانه فاضالب نیروگاه خوي وبهینه سازي حذف فسفر در ان(طرح  15
 )و پایان نامه کارشناسی ارشد نیروگاه خوي

 1387 خوي مجري

16 
 

بررسی نگرش وعملکرد زنان خانه دار شهر تبریز در خصوص دفع مواد زاید خطرناك  
 یز)(طرح دانشگاه علوم پزشکی تبر خانگی

 1389 تبریز همکار

هواي داخل ساختمان وهواي ازاد  شهر تبریز وبررسی اثرات ان در coاندازه گیري غلظت   17
 (طرح دانشگاه علوم پزشکی تبریز) خون افراد مواجه cohbسطح 

 1390 زیتبر همکار

 فتوازن زنی کاتالیزوري با دي اکسید تیتانیوم براي حذف سیپروفالکسیزین در محلول 18
 1398 خوي مکاره ( مصوب دانشکده علوم پزشکی خوي)آبی

 1382 خوي مجري بررسی فیزیکوشیمیایی ابهاي زیرزمینی خوي (طرح دانشگاه ازاد خوي)  19

 1399 قم همکار  در شهر قم در سال Cov2-SARS– بررسی آلودگی سطوح مکان هاي عمومی به ویروس 20

مطالعه  ،یآن با استاندارد جهان سهیشور و مقاک زیالیهمود یآب مصرف تیفیک یبررس 21
 1400و1399در سال  يشهرستان خو زیالیمرکز د يمورد

 1401 خوي مجري



 ی و اجراییطرح هاي فن

 1381 مجري راه اندازي سپتیک تانک دانشگاه ازاد خوي 27

3871 همکار همکاري در طرح بررسی و رفع مشکالت بهره برداري تصفیه خانه فاضالب خوي 28  

 1384 مجري همکاري با شهرداري خوي در طرح بررسی جمع آوري پسماند شهر خوي 29

 1390 مجري جمع اوري وبازیافت پساب صنعتی نیروگاه خوي واستفاده مجدد از ان در سیکل  30

 1389 مجري ورفع مشکالت آن همکاري در راه اندازي تصفیه خانه پساب الند شیمی خوي  31

 1393 مجري مشکل تصفیه خانه فاضالب شرکت مرغداري زرین پر ارومیه بررسی ورفع 32

 1397 همکار طرح مدیریت ودفع پسماند شهرك صنعتی خوي  33

 
 پایان نامه 

 محل انجام مقطع نمره عنوان پایان نامه ردیف
پایان نامه دوره ارشد: بررسی واصالح تصفیه خانه فاضالب نیروگاه خوي  31

 فسفر در ان بصورت فول اسکیل  وبهینه سازي حذف
 خوي ارشد 1/19

پایان نامه دکتري: مقایسه کارایی راکتور بیهوازي بافلدار متداول وهیبریدي  32
 براي تصفیه فاضالب شهري بصورت پایلوت در تصفیه خانه شهرخوي 

 خوي دکتري 5/19

 
 مجالت علمی پژوهشیداوري 

 ISI Environmental Health Engineering and Management Journalداور مجله انگلیسی 

 طرح پژوهشی10تا بحال: داوري 1393دانشکده علوم پزشکی خوي ازسال  داور وهمکار دفترتحقیقات 

 تا بحال98همکاري داوري از سال  سالمت وبهداشت علمی پژوهشی مجله

تحقیقات شرکت اب دفترداور وهمکار 
 وفاضالب اذربایجان غربی

 تا بحال99از سال  همکاري داوري

داور مرکز تحقیقات آالینده هاي 
 محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم

 99همکاري از سال 

دانشگاه علوم Hygieneداورمجله 
  پزشکی قم

 1400همکاري از سال 

 
 تدریس در کارگاهها  -

1 HSE 36صنعت نیروگاه ساعت 

2 HSE 20صنعتی هايشهرک ساعت 

 تالیف یا ترجمه کتاب

 زمان /ویرایشترجمه/تالیف ام کتابن ردیف 

 1398 تالیف بیوتکنولوژي محیط زیستدرس نامه  1

 1399 تالیف روشهاي ازمایشگاهی میکروب شناسی محیط 2

    

 شرکت در کارگاه دوره تخصصی براي توسعه فردي

 مکان زمان نام کارگاه ردیف
 داشت کار وزارت کارمرکزحفاظت وبه 1383 ایمنی دیگهاي بخار و ظروف تحت فشار 1



 موسسه اموزشی اذربایجان 1390 تصفیه وکنترل شیمیایی اب وبخار در نیروگاه 2

 دانشگاه تهران ISO14001 1391دوره ممیزي  3

 موسسه اموزشی اذربایجان 1386 دوره اصول ایمنی در تاسیسات اب وفاضالب 4

 ت مدرسدانشگاه تربی 1392 دوره کمکهاي اولیه ایمنی وارگونومی 5

 مرکزحفاظت وبهداشت کار وزارت کار 1396 دوره عمومی ایمنی کار 6

 دانشگاه تربیت مدرس 1393 کارگاه روش تحقیق ومقاله نویسی درحوزه علوم پزشکی 7

 دانشگاه تربیت مدرس(حین تحصیل) 1392 واحد درسی)2دوره دروس مدرسی ( 8
 م پزشکی خويدانشکده علو 1398 درعلوم پزشکیروش هاي تدریس  9

 دانشکده علوم پزشکی خوي spss 1398کارگاه روش تحقیق مقدماتی 10
 
11 

 دانشکده علوم پزشکی خوي 1399 کارگاه آموزش مجازي

 براي توسعه فردي دوره عمومی کارگاهشرکت در 

 مکان زمان نام کارگاه ردیف
 موسسه اموزشی اذربایجان 5S 1389اصول و مفاهیم  1
 موسسه اموزشی اذربایجان 1390 سالم زن وشوهردوره روابط  2
 سازمان اموزش فنی وحرفه اي 1380 کارور رایانه 3
 موسسه اموزشی اذربایجان ICDL 1389گانه کارور رایانه 7مهارت  4
 موسسه اموزشی اذربایجان 1387 دوره ارتباط اثربخش یا محیط و دیگران 5

 هالل احمر خوي 1381 دوره عمومی کمکهاي اولیه امداد ونجات 6

 اداره کار اذربایجان غربی 1384 دوره بازاموزي مسئولیت خانه بهداشت کارگري 7

 موسسه اموزشی سامان به اندیش 1397 ایجاد تعادل بین کار سازمانی و زندگی خانوادگی 8

 موسسه اموزشی سامان به اندیش 1395 سازمان شاد و موفق 9

 نگره هارکت در سمینار، جشنواره و کش

 تهران امین دوره12  همایش ملی ساالنه بهداشت محیط کشور 

 تهران سومین دوره همایش ملی ساالنه محیط زیست کشور  

 فرهنگی

 1377-78عضو انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

 تا حال1381بسیج پایگاه محالت شهر خوي از سال شوراي وعضو فعال 

 1386سرگروه حلقه صالحین از سال  -راسمات مسجد محل سکونت(مسجد ولیعصر سعدیه خوي)حضور در نمازجماعت و م

 1381شرکت در بسیج سازندگی سپاه در سال 

 شرکت در دورهاي مختلف عقیدتی، امادگی دفاعی، تربیتی و حفاظتی بسیج در سپاه خوي

 خويدانشکده علوم پزشکی عضو بسیج جامعه اساتید دانشگاه در 

 هامهارت
 ، Microsoft Office, SPSS آشنائی با نرم افزار هاي متعارف


