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 پيشينة تحصيلی -2

 1911از دانشگاه شیراز  دکترای ژئوشیمی زیست محیطی  

 1919شناسی دانشگاه شیراز سال پذیرش در آزمون دکترای زمین   

 1933شناسی از دانشگاه شیرازالتحصیل دوره کارشناسی ارشد زمینفارغ 

 1931پذیرش در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 

 1931شناسی از دانشگاه علوم و پایه دامغان التحصیل کارشناسی زمینفارغ 

       سال شناس برگزیده در  شجوی زمین  سازمان      1911دان سی ایران و همایش علوم زمین  شنا از طرف انجمن زمین 

 زمین شناسی

 1931در سال  خوارزمی  پژوهشگر برگزیده دانشگاه 
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 پيشينة شغلی، مسئوليتها و عضويتها -1

  کمیسیون فنی تصویب طرح های منابع آب و توسعه ای معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای سیستان و دبیر

 1911-1919بلوچستان 

 1911-1913دبیر کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آب منطقه ای فارس 

 طرح های پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران و داور مشاور 

  آب منطقه ای مازندرانطرح های پژوهشی شرکت و داور مشاور 

 1913-1931عضو کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آبفای استان فارس 

 1911-1919عضو کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان 

 1911-1913عضو کمیته فنی محیط زیست استانداری استان فارس 

  1911-1931مدیر اجرایی مهندسین مشاور زیست بوم سامانه شیراز 

 شرکت های آب منطقه ای فارس، مازندران و ..... های پژوهشی ناظر طرح 

 سوابق آموزشی 

  تدریس دروس ژئوشیمی آالینده های آلی، زمین شناسی زیست محیطی، ژئوشیمی زیست محیطی، زمین شناسی

  یط زیستآلودگی منابع آب، منابع معدنی و محپزشکی، اثرات زیست محیطی پروژه ها، آلودگی خاک، 

 فعاليتهای پژوهشی -4

 های تحصيلیالف( رساله

 :رساله دوره دکتری، دانشگاه شیراز 

Environmental impacts of industrial plants on Gharebagh plain (Water, Soil and sediments), 

Shiraz. 

 اثرات زيست محيطی شهرك بزرگ صنعتی شيراز بر آلودگی آب، خاك و رسوب دشت قره باغ
 

 

 ب( برخی طرحهای پژوهشی و مطالعاتی
 

       



 

 

 

 

 

            ،مجری طرح پژوهشی بررسی کمی و کیفی پساب تصفیه خانه فاضالب شهری اقلید و امکان سنجی استفاده مجدد آن )شرب

 1931-1939 صنعتی و آبیاری( ، کارفرما دفتر پژوهش و تحقیقات شرکت آب منطقه ای فارس

   سنگین و عناصر بالقوه سمناک در منابع آب زیرزمینی اطراف تفتان، کارفرما دفتر      مجری طرح پژوهشی بررسی آلودگی فلزات

 1931 -1931 پژوهش و تحقیقات شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

 طرح پژوهشی بررسی پتانسیل حرارتی سنگ مخزن تفتان با استفاده از چشمه های ژئوترمال، کارفرما دفتر پژوهش و  مجری

 1931 -1931 آب منطقه ای سیستان و بلوچستانتحقیقات شرکت 

  مجری طرح پژوهشی بررسی و تعیین منشاء آلودگی آب و رسوب مخزن و باالدست سد شهید رجایی)استان مازندران(، کارفرما

  1931 -1939 دفتر پژوهش و تحقیقات شرکت آب منطقه ای مازندران

  فاضالب شهری زاهدان و امکان سنجی استفاده مجدد آن )شرب، مجری طرح پژوهشی بررسی کمی و کیفی پساب تصفیه خانه

 1931 -1939 صنعتی و آبیاری( ، کارفرما دفتر پژوهش و تحقیقات شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

            ،)ستان مازندران سمناک در آبخوان تجن)ا صر بالقوه  سنگین و عنا شاء غلظت فلزات  سی و تعیین من شی برر همکار طرح پژوه

 1931 -1931 فرما دفتر پژوهش و تحقیقات شرکت آب منطقه ای مازندرانکار

   تهیه اطلس آالیندهای خاک) فلزات سگگنگین، سگگموم و مواد نفتی( اسگگتان   مطالعاتی  طرح مدیر پروژه و پژوهشگگگر اصگگلی

 1911 -1913 هرمزگان)مجری پروژه(، کارفرما سازمان حفاظت و محیط زیست کشور

   شگر ستان       مدیر پروژه و پژوه سموم و مواد نفتی( ا سنگین،  صلی طرح  مطالعاتی طرح  تهیه اطلس آالیندهای خاک) فلزات  ا

 1911 -1913بوشهر)مجری پروژه(، کارفرما سازمان حفاظت و محیط زیست کشور

         س سموم و مواد نفتی( ا سنگین،  صلی طرح  مطالعاتی طرح  تهیه اطلس آالیندهای خاک) فلزات  شگر ا  تانمدیر پروژه و پژوه

 1911 -1913کرمانشاه)مجری پروژه(، کارفرما سازمان حفاظت و محیط زیست کشور

          شمه های گرمابی نورآباد برمنابع آب، خاک و گیاه، کارفرما سمی چ صر بالقوه  ست محیطی عنا شی اثرات زی همکار طرح پژوه

 1911 -1911 شرکت آب منطقه ای فارس

  ان اصگگفهان) فلزات سگگنگین، سگگموم و مواد نفتی(  و راههای کنترل و   طرح بررسگگی آلودگی آبخوان دشگگت لنج مدیر پروژه

 1911 -1913پیشگیری آن)همکار پروژه(، کارفرما سازمان حفاظت و محیط زیست کشور

  منطقه هشتگرد و طاووسیه با    )فلزات سنگین و عناصر بالقوه سمناک(   ژئوشیمی زیست محیطی خاک  طرح  تهیه نقشه  مجری

  1911-1913 پروژه(، کارفرما سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)مجری 1:11111مقیاس 

  کارفرما سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  ،شیلهای بیتومین دار استان چهارمحال و بختیاریمطالعه عناصر فلزی

1913-1913 

 تهیه گزارش طرح ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی آباده طشك 

  طرح ارزیابی زیست محیطی شهرک سنگ نی ریزتهیه گزارش 

 تهیه گزارش طرح ارزیابی زیست محیطی سیمان کازرون 

 تهیه گزارش طرح ارزیابی زیست محیطی فوالد المرد 

 طرح ارزیابی زیست محیطی پتروشیمی متانول نودان تهیه گزارش 



 

 

 

 

 

  ای سیستان و بلوچستان کارفرما شرکت آب منطقه -طرح ارزیابی زیست محیطی سد ایرندگانتهیه گزارش 

  کارفرما شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان -طرح ارزیابی زیست محیطی سد کارواندرتهیه گزارش 

  آب  کارفرما شرکت  -طرح ارزیابی زیست محیطی شبکه آبیاری و زهکشی، خط انتقال و تصفیه خانه آب سد کهیر     تهیه گزارش

 منطقه ای سیستان و بلوچستان

 هیه گزارش طرح ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی الرهمکاری در ت 

 طرح ارزیابی زیست محیطی معدن سنگ آهن کیمیا حدید، قطروئیه نیریز تهیه گزارش 

 طرح ارزیابی زیست محیطی معدن سنگ آهن خواجوی، قطروئه نیریز تهیه گزارش 

 

 

 های ارائه شده در کنفرانسهای داخلیج( مقاله

عناصر شيميايی موجود در رسوبات و آبهای خليج چابهار، بيستمين گردهمايی علوم   بررسی اثرات زيست محيطی   .1

 .1131شناسی و اکتشافات معدنی کشور،  بهمن زمين ، سازمان زمين

مطالعه زمین آب شگگیمی و زمین گرماسگگنجی آبهای گرم و معدنی دامنه جنوبی و جنوب غربی تفتان، نهمین همایش انجمن   .1

 1911تهران شهریور  زمین شناسی ایران ،

سی ایران ،           .9 شنا شمه های آبگرم دامنه جنوبی تفتان، دهمین همایش انجمن زمین  ست محیطی چ شیمی زی مطالعات زمین 

 1911تهران شهریور 

 آلودگی فلزات سننننين در خاکهای منطقه هشنننرد، شننمات ررب تهران، بيسننت و هفتمين همايم علوم زمين، .1

 .1133اسفند  1الی 1 تهران،معدنی کشور،شناسی و اکتشافات سازمان زمين

صتها و          .1 سعه پایدار، فر شاورزی و تو سنگین، اولین همایش ملی ک ست زرقان با تمرکز بر فلزات  سی آلودگی آب زریزمینی د برر

 ، دانشگاه آزاد اسالمی شیراز1911اسفند  11الی  13چالشهای پیش رو، 

ابی نورآباد برمنابع آب، خاك و گياه، اولين همايم اثرات زيسننت محيطی عناصننر بالقوه سننمی چشننمه های گرم .6

 ، کرمانشاه1131ارديبهشت  21الی  21پژوهم های کاريردی شرکت مديريت منابع آب ايران، 

، چهارمین همایش محیط زیست دانشگاه تهران، آبان    بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت زرغان واقع در شمال شرق شیراز      .3

1913  

دومین همایش پژوهش های کاریردی شرکت مدیریت ،  GISر دشت داراب با استفاده از مدل رستر پایه و بررسی فرونشست د .1

 ، زنجان1931اردیبهشت  13الی  13منابع آب ایران، 

شيراز در زهکم قره باغ،           .1 صنعتی بزرگ  سازی پساب شهرك  سننين ناشی از رها  الی  22بررسی آلودگی فلزات 

 ، زنجان1111ارديبهشت  21



 

 

 

 

 

زيع شيميايی فلزات سننين در رسوبات درياچه بختنان، اولين همايم ملی زمين شناسی ايران، دانشناه آزاد        تو .11

 1111ارديبهشت  3الی 4اسالمی شيراز، 

 1931ارزیابی زیست محیطی طرح احداث سد ایرندگان ، پنجمین همایش محیط زیست، دانشگاه تهران، آبان .11

پلی هيدروآروماتيک ها و آليفاتيکها در خاك مناطق نقتی اسننتان           بررسننی رل ت هيدروکربن های نفتی کل،      .12

 1111بوشهر، پانزدهمين همايم انجمن زمين شناسی ايران، آذرماه

پانزدهمین همایش ، MODFLOWارزیابی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان شگهرک صگنعتی بزرش شگیراز با اسگتفاده از      .19

 1931آذرماهانجمن زمین شناسی ایران، تهران، 

شاخص گذاری،      .11 ستفاده از رویکرد  سازی کیفیت آب رودخانه کر با ا سی    شانز ارزیابی و مدل  شنا دهمین همایش انجمن زمین 

 1931ایران، شیراز، شهریور

ستفاده از مدل           .11 سنجان با ا شت توابع ار سیوند بر جلوگیری از نفوذ آب دریاچه بختگان به د سد  پیش بینی تاثیر بهره برداری از 

 1931دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز، شهریور، شانز GMSیاضی ر
شهر          .16 ستان بو شاورزی ا سمناك درخاك، مطالعه موردی خاك ک صر بالقوه  شاء عنا سی آلودگی و تعيين من ، اولين برر

 دانشناه دامغان1112همايم ژئوشيمی کاربردی ايران، شهريور

آلودگی فلزات سننين و عناصر بالقوه سمناك در خاك های کشاورزی استانم تعيين منشاء، ارتباط ژئوشيميايی  و  .12

 دانشناه دامغان1112، اولين همايم ژئوشيمی کاربردی ايران، شهريورهرمزگان

 

سی و دومین گردهمایی و اولین           .11 شت،  شتهای المرد و عالمرود ست محیطی فلوئور و نیترات در منابع آب زیرزمینی د شیمی زی ژئو

 ، رشت1931بهمن ماه  91الی  13المللی علوم زمین، کنگره بین 

ستفاده از       .11 شدگی با ا ساس فاکتور رنی  ستان بوشهر  GISپهنه بندی خاك های کشاورزی برا سی و  ، مطالعه موردی: ا  ،

 ، رشت1112بهمن ماه  11الی  22دومين گردهمايی و اولين کننره بين المللی علوم زمين، 

( در نمونه های خاك و گياه محدوده دره زرشک، As, Cd, Cu, Mo, Pb, Znژئوشيمی زيست محيطی عناصر) .21

 دانشناه همدان1112مرداد 24دومين همايم ملی حفاظت و برنامه ريزی محيط زيستيزد، 
 

های آلی و غیرآلی آب سدشهیدرجایی و تجمع آنها درماهی، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران،     بررسی غلظت آالینده  .11

 ، دانشگاه شهید بهشتی1931آبان ماه 

سی ایران، آبان ماه         .11 شنا شمه های گرمآبی تفتان، هفدهمین همایش انجمن زمین  صر نادر خاکی در چ شگاه  1931مطالعه عنا ، دان

 شهید بهشتی

دومين همايم ملی و پژوهم بررسی عناصر بالقوه سمناك در خاك های آلوده بيتومينی گيالنغرب، استان کرمانشاه، . 19

 همدان، دانشکده شهيد مفتح 1111محيط   زيست ايران، مردادهای 

24.Polycyclic aromatic hydrocarbons contamination in industrial soils of Kermanshah  province  

1111هفتمين همايم محيط زيست، دانشناه تهران، آبان



 

 

 

 

 

های مناطق نفتی ررب استان کرمانشاه با استفاده تعيين منشاء هيدروکربن های آروماتيک چندحلقه ای در خاك . 23

 ، دانشناه تربيت مدرس1111هيجدهمين همايم انجمن زمين شناسی ايران، دی ماه  .از مدت فاکتور ماتريکس مثبت

هیجدهمین همایش انجمن زمین  بررسی و یژگی های هیدروشیمیایی چشمه های گرم و سرد منطقه زمین گرمایی سبالن،. 11

  ، دانشگاه تربیت مدرس1939ران، دی ماه شناسی ای
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