دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشکده بهداشت
گروه مهندسی بهداشت محیط

مشخصات فردی
نام  :سید جواد
نام خانوادگی :جعفری
تاريخ تولد6611 :
رشته تحصیلی :مهندسی بهداشت محیط
سطح تحصیالت :دکتری تخصصی ()Ph.D.
مرتبه علمی :استاديار
زمینه آموزشی و تحقیقاتی:
 فرآيندهای نوين تصفیه فاضالب بهبود کارايی راکتورهای تصفیه بیولوژيک فاضالب کاربرد انواع فرآيندهای اکسیداسیون پیشرفتهپست الکترونیکsjavadj@gmail.com :
آدرس:
ارومیه ،کیلومتر  11جاده سرو ،پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت محیط،
تلفن300-75325733 :
فکس300-75333303 :

1

سوابق تحصیلی:
مقطع
كارشناسی (ناپیوسته)
كارشناسی ارشد
دكترای تخصصی

رشته تحصیلی

زمان تحصیل

محل تحصیل

مهندسی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت محیط

8814-8811
8811-8838
8838-8834

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه تربیت مدرس

كسب رتبه اول آزمون دكتری سال 8838
كسب رتبه اول كالسی در مقطع دكتری با معدل 81

سوابق آموزشی:
تدریس دروس تخصصی بهداشت محیط در مقطع كارشناسی به شرح زیر:
 آلودگی هوا مواد زائد جامد بیوتکنولوژی محیط بهداشت مسکن مدل سازی در علوم مهندسی اپیدمیولوژی محیط بهداشت محیط 8 ،2 ،8تدریس دروس تخصصی بهداشت محیط در مقطع كارشناسی ارشد به شرح زیر:
 كنترل آلودگی هوا ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست -مدیریت مواد زائد جامد

سوابق پژوهشی:
كسب رتبه اول در هفتمین جشنواره علمی بهداشت محیط در بخش "مقاله برتر" سال 8834
كسب عنوان "مولف شایسته تقدیر" در هفتمین جشنواره علمی بهداشت محیط در تالیف كتاب سال8834
داور مجله بین المللی IJCHE
داور مجالت علمی -پژوهشی "مهندسی شیمی" " ،سالمت و محیط" " ،كومش"

2

:پژوهشی-  مقاالت چاپ شده در مجالت بین المللی و علمی-الف
1- Seyed Javad Jafari, Gholamreza Moussavia, Hiwa Hossainia., "Degradation and
mineralization of diazinon pesticide in UVC and UVC/TiO2 process"., Desalination and
Water Treatment., 57 (2016) 3782-3790
2- Seyed Javad Jafari, Gholamreza Moussavi, Kamyar Yaghmaeian., "High-rate biological
denitrification in the cyclic rotating-bed biological reactor: Effect of COD/NO3- , nitrate
concentration and salinity and the phylogenetic analysis of denitrifiers"., Bioresource
Technology., 197 (2015) 482–488
3- Gholamreza Moussavi, Seyed Javad Jafari, Kamyar Yaghmaeian., "Enhanced biological
denitrification in the cyclic rotating bed reactor with catechol as carbon source".,
Bioresource Technology., 189 (2015) 266–272
4- Gholamreza Moussavi, Hiwa Hossaini, Seyed Javad Jafari , Mehrdad Farokhi., "Comparing
the efficacy of UVC, UVC/ZnO and VUV processes for oxidation of organophosphate
pesticides in water"., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry., 290
(2014) 86–93
5- Mehdi Shirzad-Siboni, Seyed Javad Jafari, Omid Giahi, Imsoon Kim, Seung-Mok Lee, JaeKyu Yang., "Removal of acid blue 113 and reactive black 5 dye from aqueous solutions by
activated red mud"., Journal of Industrial and Engineering Chemistry., 20 (2014) 1432–1437
6- Mehdi Shirzad-Siboni, Seyed-Javad Jafari, Mehrdad Farrokhi, Jae Kyu Yang., "Removal of
Phenol from Aqueous Solutions by Activated Red Mud: Equilibrium and Kinetics Studies".,
Environmental Engineering Research., 18 (2013) 247-252
7- M. R. Samarghandi, S.Azizian, M. Shirzad Siboni, S.J. Jafari1, S. Rahimi., "Removal of
Divalent Nickel from Aqueous Solutions by Adsorption onto Modified Holly Sawdust:
Equilibrium and Kinetics"., Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., 8 (2011) 101-108

 محمددد تقددی ؛ددمدی د،) سددید جددواد جعفددری ( نویسددنده مس د ول، محمددد ر ددا سددمر ندی- 1
( ) مجلده مهندسدی شدیمی ایدرانZnO( فتوكاتالیستی كادمیوم با استفاده از نانوذرات اكسید روی
)دارای گواهی پ یرش جهت چاپ
 زهدرا كاشدیتدراش ا؛دفهانی، محمدود تقدوی، غالمحسین جوشدنی، سید جواد جعفری، ر ا شکوهی- 3
 توسدط گدل رمدز از محیطهدای آبدی" مجلده81 "مطالعه تعادل و سینتیک ج ب رنگ دایركت بلدو
8 )8838 ( 21-81 بهداشت و توسعه
رنگ اسید
"  سمیرا سعیدی، ندا گمار، مهدی شیرزاد سیبنی، سید جواد جعفری، ر ا شکوهی- 81
مطالعده تعدادلی و:  از محیطهای آبی بدا اسدتفاده از جد ب بدر روی گدل رمدز فعدال شدده888 بلو
85 )8831( 66-56 سینتیکی" مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی كردستان
 فاطمده ندایمی، سدید جدواد جعفدری، افشین ملکدی، مهدی شیرزاد سیبنی، محمدر ا سمر ندی- 88
( و سدیانیدRB5) رنگ
"تعیین سینتیک وكارایی فرآیند فتوكاتالیستی دی اكسید تیتانیوم در
18 )8831( 44-62 ازمحلولهای آبی" مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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 - 82محمدتقی ؛مدی ،زهرا كاشیتراش ا؛فهانی ،فریبا آهنگری ،شهین ا مددی ،سدید جدواد جعفدری
نیکل از محیطهای آبی با استفاده از ندانو لولدههدای كربندی" مجلده مهندسدی آب و فا دالب
"
ا؛فهان 2 )8832 ( 81-44
 - 88سید جواد جعفری ،ر ا شکوهی ،ادریس سینزاده ،محمود تقوی ،رسول آرزومندی ،یددر ا ددی
رنگ راكتیو سیاه  (RB5) 6از محیطهای آبی بدا اسدتفاده از گدل رمدز فعدال شدده :مطالعده
"
تعادلی و سینتیکی" مجله علوم بهداشتی جندی شاپور 8 )8838( 61-51
 - 84منصور رابی ،محمد ر ا سمر ندی ،محمد نوری سپهر ،ابراهیم محمدی كلهر ،مهدی نوروزی ،سدید
جواد جعفری (نویسنده مس ول) ،مهدی فضدل زاده "بررسدی كدارآیی پوكده معددنی ا؛دالح شدده بدا
اسیدكلریدریک در تصفیه پسابهای نساجی" مجله سالمت و بهداشت اردبیل 2 )8831 ( 83-81
 - 86ربان عسگری ،ادریس سین زاده ،محمود تقوی ،سید جواد جعفدری ،عبددالمطلب ؛دیدمحمدی
رنگ رآكتیو سیاه ) (RB5از محلولهای آبدی بدا اسدتفاده از فرآیندد ازن زندی كاتدالیزوری بدا
"
خاكستر استخوان" مجله علوم بهداشتی جندی شاپور 2 )8838 ( 28-81
 - 85ادریس سین زاده ،محمدر ا سمر ندی ،فرشید ربانی شدهنا ،ددرت الده روشدنایی ،سدید جدواد
جعفری "بررسی میزان پراكنش ذرات معلدق (  )TSP ،PM10 ،PM2.5در ایسدتگاههای مركدزی
اتوبوس شهری همدان و میزان مواجهه با آنها" مجله تحقیقات نظام سالمت 1 )8838( 8-81
 - 81منصور رابی ،محمد ر ا سمر ندی ،علیر ا ر مانی ،محمد نوری سدپهر ،ابدراهیم محمددی كلهدر،
سید جواد جعفری ( نویسنده مسد ول) ،سدعید نامدداری "بررسدی د رنگهدای  Acid red 18و
 Acid red 14با استفاده از پودرآهن ؛فر یرفیتی از محیط های آبی و تعیدین سدینتیکهدای آن"
مجله سالمت و بهداشت اردبیل 8 )8813 ( 88-41

ب) كتابهای چاپ شده
عنوان كتاب
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ج -مقاالت ارائه شده در همایشهای تخصصی بین المللی و داخلی:
 - 8سید جواد جعفری ،سید غالمر ا موسوی ،كامیار یغماییان "دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی در راكتدور بدا
بستر چرخان ( )CRBRبا استفاده از منبع كربن سمی" نهمین كنفرانس روز جهانی محدیط زیسدت
اردیبهشت ماه  ،8834دانشگاه تهران
 - 2سید غالمر ا موسوی ،سدید جدواد جعفدری ،هیدوا سدینی "بررسدی كدارایی فرایندد فتوكاتالیسدتی
سم دیازینون از آب آلدوده" پدانزدهمین كنگدره ملدی مهندسدی
نانوذرات دیاكسید تیتانیوم در
شیمی بهمن ماه  ،8838دانشگاه تهران
 - 8سید جواد جعفری ،محمد ر ا سمر ندی ،محمد تقدی ؛دمدی " د فتوكاتالیسدتی كدادمیوم بدا
استفاده از نانوذرات اكسید روی در ضور فنل" اولین همایش ملی و كارگداه هدای تخصصدی علدوم و
فناوری نانو اردیبهشت ماه  ،8832دانشگاه تربیت مدرس
 - 4ر ا شکوهی ،سید جواد جعفری ،ادریس سین زاده ،منصدور درابی ،ددرت او روشدنایی "بررسدی
ابلیت بیوج ب گیداه آلفاآلفدا (یونجده) در د رنگهدای ( )AB113و ( )AB1از محیطهدای آبدی:
مطالعه تعادلی" چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ،آبان ماه  ،8831دانشگاه علوم پزشکی یزد
فتوكاتالیستی كروم شش یرفیتی از
 - 6محمد ر ا سمر ندی ،مهدی شیرزاد ،سید جواد جعفری "
محیط های آبی با استفاده از اشعه  UVدر ضور نانوذرات اكسید روی سنتز شده" دومدین همدایش
نانوبیوتکنولوژی دی ماه  ،8811دانشگاه آزاد اسالمی وا د جویبار
 - 5منصور رابی ،محمد ر ا سمر ندی ،سید جواد جعفدری ،محمدود تقدوی ،الهدام شداهرخی "بررسدی
كارایی سنگ آتشفشانی پامیس در تصدفیه پسدابهای نسداجی" سدیزدهمین همدایش ملدی بهداشدت
محیط آبان ماه  ،8813دانشگاه علوم پزشکی كرمان.
 - 1ادریس سین زاده ،محمد ر ا سمر ندی ،سید جواد جعفری ،ددرت او روشدنایی "بیوجد ب رندگ
اسیدی از محلولهای آبی با استفاده از پوست سیب زمینی :مطالعه تعادلی و سدینتیکی" سدیزدهمین
همایش ملی بهداشت محیط آبان ماه  ،8813دانشگاه علوم پزشکی كرمان.
 - 1محمد ر ا سمر ندی ،مهدی شیرزاد ،سید جواد جعفری ،سمیه ر یمی "

نیکدل دو یرفیتدی از

محیط های آبی با اسدتفاده از خداا اره درخدت راجدی ا؛دالح شدده :مطالعده تعدادلی و سدینتیکی"
ششمین همایش تازه های علوم بهداشتی اردیبهشت ماه  ،8813دانشگاه علوم پزشکی تهران
 - 3محمد ر ا سمر ندی ،سید جواد جعفری ،منصور رابی ،مطالعه سینتیک د رندگ هدای Acid
 Red 18و  Acid Red 14با استفاده از پودر آهن ؛فر یرفیتدی از محدیط هدای آبدی چهدارمین
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست آبان ماه  ،8813دانشگاه تهران
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