
 بسمه تعالی            

 

1 
 

 مشخصات فردی. 1

 محمد خزائی نام و نام خانوادگی:

 پرویز نام پدر:

 (نهاوند) استان همدان محل تولد:

 7531 تاریخ تولد:

 962 شماره شناسنامه:

 5264500353 کد ملی:

 متاهل وضعیت تاهل:

 اسالم/تشیع دین/مذهب:

 استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم.  وضعیت شغلی:

 .قم، شهرک شهید زین الدین، خیابان دکتر حسابی  :محل سکونت نشانی

 49351309952  :)ثابت( شماره تماس

   -  شماره تماس )همراه(:

   khazaei@muq.ac.irایمیل:

 سوابق تحصیلی. 2

 لیسانس:. 2-1

 ایران لوم پزشکیدانشگاه ع محل تحصیل:

 7512 ماه تا بهمن 7513ماه مهر دوره تحصیل:

 35/76معدل:

 فوق لیسانس:. 2-2

 تهران لوم پزشکیدانشگاه ع محل تحصیل:

 7536 آبان ماهتا  7530ماه مهر دوره تحصیل:

 56/71معدل:

 (63/72)نمره دفاع:  نامه:عنوان پایان 

 پساب الگون هوادهیاز آلی و میکروبی  راستفاده از صافی درشت دانه دارای جریان افقی برای حذف با                                   

 :اساتید راهنما

 نبی زادهرامین آقای دکتر –ندافی کاظم آقای دکتر  

 دکتری:. 2-3

 تهران لوم پزشکیدانشگاه ع محل تحصیل:

 7523 اردیبهشت ماهتا  7532بهمن ماه  دوره تحصیل:

 31/71معدل:

 (21/72)نمره دفاع:  عنوان پایان نامه:
 جهت حذف انتخابی جیوه و سرب  از آب هاستفاده از اکسید گرافن عاملدار شد        

 :اساتید راهنما

 آقای دکتر محمدرضا گنجعلی –خانم دکتر سیمین ناصری 

 



 بسمه تعالی            

 

2 
 

 آموزشیسوابق . 3

 (7533قم، از مهر ماه  لوم پزشکی)دانشگاه ع  دروس تخصصی تدریس. 3-1

 نیمسال( 0تصفیه آب )کارشناسی بهداشت محیط،  .7

 نیمسال( 9)کارشناسی بهداشت محیط،  آب توزیع و انتقال تأسیسات طرح .9

 نیمسال( 9)کارشناسی بهداشت محیط، شهری فاضالب تصفیه .5

 نیمسال( 7)کارشناسی بهداشت محیط، سطحی آبهای و فاضالب آوری جمع های سیستم .0

 نیمسال( 5)کارشناسی بهداشت محیط،  طمحی گندزداهای .3

 نیمسال( 3)کارشناسی بهداشت محیط، ناقلین با مبارزه مهندسی روشهای .6

 نیمسال( 9)کارشناسی ارشد بهداشت محیط،  تخصصی زبان .1

 نیمسال( 1)کارشناسی بهداشت محیط،  تخصصی زبان .3

 نیمسال( 5مواد غذائی )کارشناسی بهداشت محیط، بهداشت  .2

 نیمسال( 9)کارشناسی بهداشت محیط،  غذایی مواد بهداشتی کنترل و بازرسی .74

 نیمسال( 9)کارشناسی بهداشت محیط، عمومی اماکن و مسکن بهداشت .77

 نیمسال( 9)کارشناسی بهداشت محیط، گاه هیدرولیک کار .79

 نیمسال( 5)کارشناسی بهداشت حرفه ای،  دینامیک گازها و آئروسل ها .75

 نیمسال( 9)دکترای پزشکی، ( اصول خدمات بهداشتی7بهداشت عمومی ) .70

 نیمسال( 9)کارشناسی بهداشت عمومی،  ( پرتوها و هوا مسکن، غذایی، مواد )( 5) محیط بهداشت .73

 نیمسال( 9مواد زائد جامد شهری و صنعتی )کاردانی بهداشت محیط،  .76

 نیمسال( 9)کاردانی بهداشت محیط، آلودگی هوا  .71

 نیمسال( 3کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات تصیفه آب و فاضالب )کاردانی بهداشت محیط،  .73

 کارشناسی بهداشت محیط( ،23تا  33کارآموزی در عرصه)تمامی نیمسال های تحصیلی از  .72

 نیمسال( 9)دکترای پزشکی، کارآموزی در عرصه .94

 )مدرس( برگزاری کارگاه. 3-2

 (20تحقیقات و فن آوری دانشگاه ع.پ قم، بهمن  معاونت )انگلیسی  مقاله نویسی .7

 (23)معاونت  تحقیقات و فن آوری دانشگاه ع.پ. قم، اردیبهشت پروپوزال نویسی  .9

 (20های پزشکی ویژه )معاونت بهداشت دانشگاه ع.پ. قم، اردیبهشت پسماندمدیریت  .5

 (20دانشگاه ع.پ. قم، مرداد  های شنا )معاونت بهداشتاستخربهداشت محیط  .0

 (25بهداشت محیط در شرایط اضطراری )معاونت بهداشت دانشگاه ع.پ. قم، مرداد  .3

 (27اصول بازرسی مواد غذایی در مراکز تهیه و توزیع )معاونت بهداشت دانشگاه ع.پ. قم، مرداد  .6



 بسمه تعالی            

 

3 
 

 سوابق پژوهشی. 4
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 ی ملی:همایش هامقاله های منتشر شده در . 4-3

 در کاهش کلیفرم پساب خروجی الگون هوادهی (HRF) بررسی کارایی صافی درشت دانه با جریان افقی  .1

 ، پوستر )نویسنده اول(.دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

 تاثیرکمپلکس پراکسید هیدروژن یون نقره بر حذف کلیفرم هاي مدفوعی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر قم  .2

 ، سخنرانی )نویسنده اول(.دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
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http://www.civilica.com/Paper-NCEH12-NCEH12_086=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
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استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی و گندزدایی توسط  حذف باکتري هاي هتروتروف از پساب الگون هوادهی با .3

 نقره یون –کمپلکس پراکسید هیدروژن 

 ، سخنرانی )نویسنده اول(.چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

 بررسی وضعیت جمع آوري و انتقال مواد زائد تولیدي مطب پزشکان و کلینیکهاي درمانی شهر قم .4

 ، پوستر )نویسنده اول(.سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

 بوسیله بستر کربن فعال VOCs بررسی اثرات بهداشتی و روش هاي حذف آالینده  .1

 یسنده دوم(.، پوستر )نودومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سالمت

 1331بررسی شاخصهاي بهداشتی در مراکز اقامتی خدمت رسان به زایرین شهر مقدس قم در سال  .6

 ، پوستر )نویسنده دوم(.دهمین همایش ملی بهداشت محیط

 کاربرد صافی شنی درشت دانه با جریان افقی جهت تصفیه تکمیلی پساب سپتیك تانك در مناطق روستایی .7

 ، پوستر )نویسنده دوم(.شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

امکان سنجی و تدوین ضوابط و مبانی طراحی کاربرد صافی شنی درشت دانه با جریان افقی رافینگ فیلتر درتصفیه  .3

 تکمیلی پساب سپتیك تانك درمناطق روستایی مطالعه موردي روستاي مراد تپه استان تهران

 ، پوستر )نویسنده دوم(.نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

 مقاله های منتشر شده در همایش های بین المللی:. 4-4

1. Fluoride concentration in drinking water supplying in Qom , Iran, and DMFT index of 12-year-
old students 
30th Conference of the International Society for Fluoride Research, September 5–8, 2012, in 
Szczecin, Poland (Oral Presentation). 

2. Adsorption of Fluoride on Modified Fly Ash from Aqueous Solution 
30th Conference of the International Society for Fluoride Research, September 5–8, 2012, in 
Szczecin, Poland (Poster Presentation). 

 بررسی عملکرد پیل سوخت میکروبی در تصفیه فاضالب همزمان با تولید انرژي الکتریسیته  .5

 )نویسنده چهارم(. ، پوستراولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی 

 ی منتشر شده:کتاب ها. 4-5

 (، نویسنده اول1333، انتشارات شرکت آب و فاضالب قم، تصفیه آب و کنترل میکروارگانیسم هاي بیماریزا )ترجمه .1

Original title: Water treatment and pathogen control 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/9241562552/en/. 

 (، نویسنده اول1339، انتشارات دانشگاه ع.پ. قم، ایمنی و بهداشت در شبکه توزیع آب شهري )ترجمه .2

Original title: Safe piped water 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/924156251X/en/. 
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http://www.civilica.com/Paper-NCEH13-NCEH13_090=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-NCEH13-0-10-Title-ASC-AI=%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7.html
http://www.civilica.com/Paper-NAP02-NAP02_014=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-VOCs-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Paper-NAP02-NAP02_014=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-VOCs-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-NAP02-0-10-Title-ASC-AI=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.html
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http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ghnaxIAAAAAJ&citation_for_view=ghnaxIAAAAAJ:QIV2ME_5wuYC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ghnaxIAAAAAJ&citation_for_view=ghnaxIAAAAAJ:QIV2ME_5wuYC
http://science24.com/event/isfr2012
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ghnaxIAAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=ghnaxIAAAAAJ:TIZ-Mc8IlK0C
http://science24.com/event/isfr2012
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http://www.civilica.com/Paper-ETEC01-ETEC01_210=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-ETEC01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ETEC01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.html
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 طرح های تحقیقاتی :. 4-6

 

تعیین کیفیت شیمیایی آب ورودي به دستگاههاي دیالیز بیمارستان هاي استان قم و مقایسه آن با  .1

 اتمام یافته(-)مجریEph وAAMI استانداردهاي

بررسی وضعیت جمع آوري و انتقال زباله هاي مطب پزشکان و کلنیك هاي درمانی شهر قم )منطقه یك  .2

 اتمام یافته(-)مجری 31شهرداري ( در سال 

بررسی تاثیر استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی در حذف فسفر و نیتروژن از پساب تصفیه خانه  .3

 اتمام یافته(-)مجری فاضالب شهر قم

ساله( استان قم و رابطه آن با غلظت فلوراید در منابع  12در دانش آموزان اول راهنمائی ) DMFT تعیین شاخص .4

 اتمام یافته(-)مجری1339در سال  آب شرب استان

-)مجری بررسی غلظت، تعداد و توزیع اندازه ذرات معلق در هواي محدوده مرکزي شهر قم در دوره یکساله .5

 اتمام یافته(

مقایسه ي کارایی روش هاي مشاهده اي و میکروبی در تعیین کیفیت بهداشت و نظافت سطوح محیطی  .6

 اتمام یافته(-)مجری بیمارستان

 اتمام یافته(-)مجری از آب آلوده به کمك زئولیت اصالح شده با سورفکتانت EDTA حذف .7

بررسی وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و وسایل کمك درمانی در کنترل انتقال و انتشار عفونت  .8

 اتمام یافته(-)مجری ACCوICNA هاي بیمارستانی به روش

حال  در-)مجری کربوکسالدئید جهت حذف انتخابی جیوه  از آب با تیوفن هاستفاده از اکسید گرافن عاملدار شد .2

 انجام(

بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی پساب هاي صنعتی تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی شکوهیه استان قم  .11

 اتمام یافته(-)همکار در یك دوره یك ساله

روشی شهر قم و مقایسه آن با بررسی میزان عدد پراکسید در روغن هاي مصرفی در فالفل فروشی و اغذیه ف .11

 اتمام یافته(-)همکار حد استاندارد

بررسی غلظت آهن و منگنز وارتباط آن با حضور باکتري هاي آهن و منگنز در منابع تأمین،خروجی تصفیه خانه  .12

 اتمام یافته(-)همکار 1391و شبکه توزیع آب قم در سال 

شهر قم و رابطه ي آن با فلوراید موجود در ادرار بررسی میزان فلوراید موجود در چاي و آب آشامیدنی  .13

 اتمام یافته(-)همکار 1391دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 

 اتمام یافته(-)همکار بررسی میزان مواجهه ي کارگران با صدا و گرد و غبار در صنایع سنگبري استان قم .14

شهر قم و ارتباط آن با پارامترهاي  در هواي ایستگاه مستقر در مرکزPM!.PM2.PM10 بررسی غلظت .15

 اتمام یافته(-)همکار36هواشناسی در فصول تابستانی و پاییز سال 

بررسی کیفیت میکروبی آب مصرفی مسافران اتوبوس هاي بین شهري پایانه اتوبوسرانی شهر قم در سال  .16

 اتمام یافته(-)همکار1336
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اتمام -)همکار كیتالکتریسیته از تصفیه فاضالب سنت بررسی قابلیت استفاده از پیل سوخت میکروبی در تولید .17

 یافته(

 اتمام یافته(-)همکار 1339ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قم سال  .18

بررسی و مقایسه وضعیت خورندگی و رسوب گذاري نقاط ابتدایی و انتهایی شبکه بهداشتی آب شهر قم در  .11

 اتمام یافته(-)همکار 1339سال 

 بررسی قابلیت استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه شیرابه جایگاه دفن بهداشتی مواد زائد جامد .21

 اتمام یافته(-)همکار

 اتمام یافته(-)همکار1333بررسی سرو اپیدمیولوژي توکسوپالسموز در زنان باردار شهر قم در سال  .21

رشت دانه در تصفیه تکمیلی پساب سپتیك تانك بررسی امکان سنجی و تدوین ضوابط طراحی و کاربرد شن د .22

 اتمام یافته(-همکار) و نیزار

اتمام -)همکار 1392و بررسی محتوي فلزات سنگین آن در شهر قم  (Dustfall) گیري ذرات رسوب شوندهاندازه .23

 یافته(

 اتمام یافته(-)همکار 1391بررسی کیفیت میکروبیولوژیکی آب و مایع همودیالیز بیمارستان کامکار قم در سال  .24

 . سوابق اجرایی5

 (7530تا آبان ماه  7534کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی قم )اردیبهشت ماه  .7

 (7524تا خرداد ماه  7530کارشناس ارشد گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی قم )آبان ماه  .9

 (7524تا فروردین ماه  7533محیطی، دانشگاه علوم پزشکی قم )مهر ماه کارشناس مرکز تحقیقات آالینده های  .5

 (7524تا فروردین ماه  7533مسئول واحد پژوهش دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم )اسفند ماه  .0

 (7532تا آذرماه  7533آذرماه عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم ) .3

 تاکنون( 7523آالینده های محیطی، دانشگاه علوم پزشکی قم )اردیبهشت رئیس گروه پسماند، مرکز تحقیقات  .6

 . عناوین6

 (7532وزارت بهداشت در رشته بهداشت محیط ) Ph.Dرتبه اول آزمون  .7

 (7532و  7533پژوهشگر برتر در جشنواره استانی هفته پژوهش )سال های  .9

 

 

 
 
 


