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  :پایان نامهعنوان 

 یی فرایند فتوفنتون در حذف سورفاکتانت سدیم دو دسیل سولفات از محلول های آبیبررسی کارا

 اجراییسوابق 
  02/21/16لغایت  6/1/16ماه از تاریخ  9بازرس بهداشت محیط در مرکز بهداشت شیراز به مدت 

 مسئول بین الملل دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان محیطبهداشت  مهندسی استاد مشاور کارشناسی ناپیوسته 

 مسئول بسته های بین المللی سازی 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان بهداشت محیط مهندسی مسئول آزمایشگاه هوا گروه 



 پژوهشیسوابق 
 مقاله 5:  های علمی چاپ شده در ژورنال مقاالت

لکوتیان، عباس دهـداری راد،  کارایی فرایند فتوفنتون در حذف رنگ اسید سبز از فاضالب نساجی،  محمد م -6

 6911مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 
2. Efficiency Investigation of PhotoFenton Process in Removal of Sodium Dodecyl Sulphate 

from Aqueous Solutions. Mohammad Malakootian, Nematollah Jaafarzadeh, Abbas 

Dehdarirad Desalination and water treatment, 2016 

 

3. ZnO Nanoparticles immobilized on the surface of stones to study the removal efficiency of 

4-nitroaniline by the hybrid advanced oxidation process (UV/ZnO/O3). Malakootian, M., 

Gharaghani, M.A., Dehdarirad, A., Heidari, M.R., Mahdizadeh, H. Journal of Molecular 

Struction, 2019 

 

4. Photocatalytic ozonation degradation of ciprofloxacin using ZnO nanoparticles 

immobilized on the surface of stones. Malakootian, M., Mahdizadeh, H., Dehdarirad, A., 

Amiri Gharghani, M., Journal of Dispersion science and technology, 2019 

 

5. Removal of metronidazole from wastewater by Fe/charcoal micro electrolysis fluidized 

bed reactor. Malakootian, M., Kannan, k. Gharghani, M., Dehdarirad, A., Journal of 

Environmental Chemical Engineering, 2019 

 مقاله  1 :ارائه شده در کنفرانسهای علمی مقاالت

ی، همایش رنگ و پوشش، بین المللی،  نساج فاضالب از02سبز  دیاس در حذف رنگ فنتون ندیفرا ییکارا یررسب -6

 0265تهران، 

ـ  یهـا  محلول سولفات از لیدودس میسد سورفاکتانت در حذف فتوفنتون ندیفرا ییکارا یبررس -0 ی، همـایش  آب

 0261شیراز بهداشت محیط، ملی، 

 0202، ملی، تهران، طیمح بهداشت شیهما، رجانیس مدارس طیمح بهداشت تیوضع یبررس -9

 0202بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد سیرجان، همایش ملی بهداشت محیط، تهران،  -1

 طرح تحقیقاتی 1 :طرحهای تحقیقاتی

 ینساج عیاز فاضالب صنا02سبز  دیفتوفنتون در حذف رنگ اس ندیفرا ییکارا یبررس .6

 یآب یسولفات از محلول ها لیدو دس میفتوفنتون در حذف سورفاکتانت سد ندیفرا ییکارا یبررس .0

 در حذف یبستر سنگ یآن بر رو تیو تثبZnOنانوذرات  یساختار یابیو مشخصه  سنتز .9

 یآب یاز محلو ل ها یستی/فتوکاتال یازن زن ندیفرا یط نیپروفلوکساسیس

 6911بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سیرجان درسال  .1

شـده  بررسی حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از فاضالب بیمارستان با استفاده از نانوکامپوزیت سنتز و اصـالح   .5

 جدید بعنوان نانوجاذب مغناطیسی

 وعیش نیدر ح رجانیشهرستان س یها مارستانیبه ترک حرفه در کارکنان ب لیو تما یشغل یفرسودگ ،یتاب آور .1

 کرونا روسیو

http://pajoohan.sirums.ac.ir/general/cartable.action
http://pajoohan.sirums.ac.ir/general/cartable.action
http://pajoohan.sirums.ac.ir/general/cartable.action


 آموزشیسوابق 
 :آموزشی ابق تدریس در دانشگاهها و مراکزوس

 تاکنون 6911تدریس در دانشگاه علوم پزشکی سیرجان از بهمن ماه  -

  و سمینارهای آموزشی: ها در کارگاهوابق تدریس س

 

 :ی تخصصیگواهینامه ها

 مدرک زبان پیشرفته از کانون زبان ایران -
 

 

 های آموزشی: کارگاهشرکت در 

، ، کارگاه سرچ پیشرفته و مقدماتی، کارگاه نحوه طرح سواالتEnd noteکارگاه مقاله نویسی، کارگاه  -

 EPANETکارگاه نرم افزار 

 

  :جوایز ارات وفتخا


