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نمره امتحان جامع31 /13 :
 کارشناسی ارشد :مهندسی عمران ،گرایش مهندسی محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( )3131 -3135
عنوان سمینار :بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند تلفیقی انعقاد الکتریکی-شناورسازی.
عنوان پایاننامه :بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرآیند تلفیقی انعقاد الکترکی-شناورسازی در حذف آنیونهای مهم از
فاضالب.
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عنوان پروژه کارشناسی :بررسی کاربرد آشغالگیرها در تصفیه فاضالب
دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی و حضور در بین 31درصد اول ورودیهای کارشناسی  11مهندسی عمران آب دانشگاه تبریز
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 "بررسی جایگاه بازیافت آب در ایران با رویکرد برنامه های توسعه پنج ساله و،3131 ،. ح، شمس،. م، علوی مقدم،. ا،) نزل آب ادی3
. تهران، دانشگاه تهران، بهمن، دومین همایش ملی بازیافت آب،" کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی
 " اهداف و دستاوردهای سازمان بهداشت جهانی در مدیریت کیفی آب جهت توسعه،3131 ،. ا، نزل آبادی،. م، علوی مقدم،. ح،) شمس5
. تهران، دانشگاه تهران، بهمن، دومین همایش ملی بازیافت آب،" و بهرهبرداری پایدار از منابع
 هفتمین،"  پارامترهای موثر در حذف آالینده ها به کمك روش انعقاد الکتریکی: " مطالعه مروری،3135 ،. م، علوی مقدم،. ا،) نزل آیادی1
. زاهدان، دانشگاه زاهدان، اردیبهشت،ک نگره ملی مهندسی عمران

 )4نزل آبادی ا ،.پیاده ف " ، 3133 ،.مقایسه و بررسی استانداردهای پساب برای دفع در زمینهای کشاورزی ایران با سایر استانداردهای
موجود " ،ششمین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست ،تهران.
 )2نزل آبادی ا ،.شریفی ف ،.پیاده ف " ، 3133 ،.ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانهها برای گذار به اقتصاد سبز " ،ششمین
همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست ،تهران.
 سایر نشریات:

 )3نزل آبادی ،ا " ،3131 ،.نگاهی به آلودگی رادیو اکتیو در آبهای آشامیدنی" ،نشریه علمی-دانشجویی طرح و ساخت.8 ،

شرکت در دورهها و کنفرانسها
 کنفرانسهای بینالمللی:
1) 1st international & 4th national conferences on engineering education with emphasis on innovative
learning technologies, 2015, Shiraz University, Iran.
2) 10th international congress on civil engineering, 2015, Tabriz University, Tabriz, Iran.
3) 9th international congress on civil engineering, 2012, Isfahan University of technology, Isfahan,
Iran.

 کنفرانسهای ملی:
 )3نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه فردوسی ،مشهد.3132 ،
 )5دومین همایش ملی بازیافت آب.3131 ،
 )1هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل.3131 ،
 )4هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه زاهدان ،زاهدان.3135 ،
 )2اولین همایش ساخت و ساز پایدار ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران .3133
 )1ششمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران.3133 ،
 )8سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه تبریز ،تبریز.3118 ،

کارگاهها و دورههای آموزشی داخلی:
 )3دوره مهارتهای  ،ICDLجهاد دانشگاهی دانشگاه تبریز.3111 ،

تدریس


دوره کارشناسی ارشد:
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
 .3تدریس یار درس سمینار  ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر مکنون ،استادیار گروه عمران و
محیط زیست 3131 ،تا کنون.

 .5استاد حل تمرین درس اصول مهندسی آلودگی هوا ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر
جمشیدی ،مسئول واحد ایمنی ،بهداشت و محیطزیست ( ) HSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی ( ) NPCو
استاد مدعو گروه عمران و محیط زیست ،ترم دوم  3133و ترم دوم .3135


دوره کارشناسی ارشد (مجازی):
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
 .3تدریس یار درس اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر
علویمقدم ،استاد گروه عمران و محیط زیست ،ترم دوم  3131و ترم دوم .3134
 .5تدریس یار درس طراحی تصفیهخانههای آب و فاضالب ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر
علویمقدم ،استاد گروه عمران و محیط زیست ،ترم اول  3134و ترم اول .3132
 .1تدریس یار درس سمینار  ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر مکنون ،استادیار گروه عمران و
محیط زیست 3131 ،تا کنون.
 دانشگاه مهر البرز:
 .3تدریس یار درس اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر
جمشیدی ،مسئول واحد ایمنی ،بهداشت و محیطزیست ( ) HSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی ( ) NPCو
استاد مدعو گروه عمران و محیط زیست ، ،ترم اول .3134
 .5تدریس یار درس اصول مهندسی آلودگی هوا ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر رشیدی،
استاد یار دانشگاه شهید بهشتی و استاد مدعو گروه عمران و محیط زیست ،ترم دوم .3134



دوره کارشناسی:
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
 .3استاد درس آزمایشگاه مهندسی محیطزیست ،گروه عمران و محیط زیست 3131 ،تا کنون.
 .5استاد حل تمرین درس تصفیه آب ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر مکنون ،استادیار گروه
عمران و محیط زیست 3131 ،تا .3131
 .1استاد حل تمرین درس مهندسی محیطزیست ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر مکنون و
دکتر علوی مقدم ،استادیار و استاد گروه عمران و محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3135 ،تا
.3131
 .4استاد حل تمرین درس مهندسی محیطزیست ،گروه عمران و محیط زیست ،مدرس :دکتر علوی
مقدم ،استاد گروه عمران و محیط زیست 3131 ،تا کنون.
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی:
 .3استاد درس اصول مهندسی آب و فاضالب ،گروه مهندسی عمران ،ترم اول .3132

فعالیت های اجرایی
 )3عضو کارگروه اجرایی دفتر توسعه پایدار شرکت آب و فاضالب استان تهران 3132 ،تا کنون.
 )5مسئول آزمایشگاه مهندسی محیطزیست دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر ،اسفند  3133تا مهر .3132
 )1عضو شورای مدیریت و مسئول گروه  HSEدفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3135 ،تا کنون.

 )4عضو شورای کارگروه  HSEکارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3134 ،تا کنون.
 )2مسئول بخش تهیه فیلمهای آموزشی برای کارشناسان ،کانون کارشناسان دادگستری استان تهران 3135 ،تا کنون.
 )1مسئول اجرایی سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه تبریز ،تبریز.3118 ،
 )8سردبیر نشریه "پیشتاز" دفتر توسعه پایدار صنعتی امیرکبیر 3135 ،تا .3132
 )1مسئول نشریه الکترونیك کانون کارشناسان دادگستری استان تهران 3135 ،تا کنون.

تقدیرنامه
 )3دکتر احمد شوشتری ،دبیر نهمین کنگره ملی مهندسی عمران ،به جهت برگزاری سمینار تخصصی با عنوان " ساخت و سازهای
آینده و توسعه پایدار".3132 ،
 )5دکتر رضا مکنون ،دبیر کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،به جهت همکاری در برگزاری موثر کنفرانس به عنوان کادر اجرایی.3118 ،
 )1زهرا بختیاری ،مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،به جهت همکاری موثر در شناسایی دانشگاه عمران به دانشآموزان،
.3131

مهارتها
 )3مسلط به نرم افزارهای .Design Expert ،PowerPoint ،excel ،word ،EPANet
 )5آشنایی به نرم افزار .Sewer Cad ،Safe ،Etabs ،Minitab ،AutoCAD ، Corel draw
زمینههای عالقه مندی
 )3تصفیه آب،
 )5تصفیه فاضالب،
 )1توسعه پایدار،
 )4مدیریت آب و فاضالب،
 )2ایمنی ،بهداشت و محیطزیست (،)HSE
 )1آلودگی هوا.

