
 
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 دانشکده بهداشت
 گروه مهندسی بهداشت محیط

 

 
 

  مشخصات فردی:

 حسننام: 
 خرسندی :نام خانوادگی

 8431تاریخ تولد: 

  مهندسی بهداشت محیطرشته تحصیلی: 
 ((.Ph.Dدکترای تخصصی سطح تحصیالت: 
  استادمرتبه علمی: 

 های فاضالبخانهطراحی تصفیه وتصفیه  اصول  آموزشی و تحقیقاتی: زمینه
  آوری فاضالبجمعهای طراحی شبکه                                  
  و مکانیک سیاالت هیدرولیک                                  

 رئیس دانشکده بهداشتمت: سِ
 hassankhorsandi@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

  آدرس:

مهندسی گروه  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیهآموزشی پردیس  ،جاده سرو 11کیلومتر  ،ارومیه
 7515117175کد پستی بهداشت محیط، 

   400 -75575515     تلفن:

 400 – 75554405   فکس:
 

mailto:hassankhorsandi@yahoo.com


 سوابق تحصیلی:

  57/15احراز رتبه اول در مقطع کارشناسی با معدل 

  70/11 کتبی با معدلتخصصی  یادکتر مقطعدر احراز رتبه اول  

 

 سوابق اجرایی:

  1717از سال رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

 سال 7مقام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به مدت حدود قائم 

 سال 7 بیش از مدته ه بدانشگاه علوم پزشکی ارومیو تحصیالت تکمیلی  مدیر امورآموزشی 

 سال 1مدت ه ب شرقی استان تهرانکارشناس ارشد شرکت آب و فاضالب جنوب 

 

 سوابق آموزشی:

  تاکنون 1757عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال  
 شرح زیرهب مقطع کارشناسیدر  تدریس دروس تخصصی بهداشت محیط: 

 شهری تصفیه فاضالب -

 در مهندسی بهداشت محیط فرایندها و عملیات -

 و آبهای سطحی آوری فاضالبجمعطراحی شبکه  -

  هیدرولیک -
 مکانیک سیاالت -

 ریشرح زهب ی ارشدمقطع کارشناسدر  طیبهداشت مح یدروس تخصص سیتدر: 
 های فاضالب خانهطراحی تصفیه -

 1711دانشگاه در سال  برگزیدة عضو هیأت علمی 

  نشکده بهداشتکیفیت تدریس در دا ارزشیابی برتررتبه 

 اندازی آزمایشگاههای شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالبراه 

 اندازی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیطراه 

  راه اندازی مرکز پایلوت تحقیقات تخصصی بهداشت محیطمدیریت 

  آنالیز دستگاهی دانشکده بهداشت هایراه اندازی آزمایشگاهمدیریت 

 

 محل تحصیل زمان تحصیل رشته تحصیلی مقطع

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1777-1751 مهندسی بهداشت محیط )ناپیوسته( ارشناسیک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1755-1757 مهندسی بهداشت محیط ارشد کارشناسی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1710-1711 مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی



 وهشی:ژسوابق  پ

 1717گر برتر استان آذربایجان غربی در سال پژوهش 

  1710برگزیده انجمن علمی بهداشت محیط ایران بعنوان مؤلف برتر در سال 

 1714 لپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سا  
  1717و  1715 ،1711 هایدانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال فعالپژوهشگر 

 تاکنون 1711سال ابتدای از  غربیضالب استان آذربایجانعضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فا 

  تاکنون 1711 مهرماهعضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت از 

 بهداشت محیط بیستم تا چهاردهم و نهمکشوری  عضو کمیته علمی همایشهای 

 عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت  مرکز تحقیقات و شورای پژوهشی عضو هیأت مؤسس 

  زیر: المللیمجالت بینداور 

1. Environmental Technology 

2. Desalination and Water Treatment 

3. International Journal of Environmental Science and Technology 

4. Journal of Environmental Health Science & Engineering 

5. International Journal of Environmental Health Engineering 

  علمی پژوهشی  تمجالداور: 
 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب - و فاضالب آبمجله  .1

 من علمی بهداشت محیط ایرانجان – سالمت و محیطمجله  .5

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –سالمت نظام تحقیقات  مجله .7

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه –مجله پزشکی ارومیه  .0

 

 :پژوهشی -علمی و مللیبین ال مقاالت چاپ شده در مجالت -الف

1- Khorsandi H., Teymori M., Aghapour A.A., Jafari S.J., Taghipour S., Bargeshadi R., 

2019, Photodegradation of ceftriaxone in aqueous solution by using UVC 

and UVC/H2O2 oxidation processes, Applied Water Science, 9 (4): 1-8. 

2- Parvarideh R., Aghapour A.A., Jafari S.J., Karimzadeh S., Khorsandi, H.  (Corresponding 

Author), 2019,  A Comparison of Single and Catalytic Ozonation for Decolorization of 

Malachite Green, Desalination and Water Treatment, 152: 411-418  

3- Samadi M.T., Khorsandi H., Bahrami Asl F., Poorolajal J., Tayebinia H., 2019, The effect  of 

long-term exposures to hypersaline particles originated from drying Urmia hypersaline Lake 

on the increased cardiovascular risks in the villagers around the Lake, Human and Ecological 

Risk Assessment: An International Journal, DOI: 10.1080/10807039.2018.1508330 

4- Samadi M.T., Khorsandi H., Bahrami Asl F., Poorolajal J., Tayebinia H., 2019, Long-term 

exposures to Hypersaline particles associated with increased levels of Homocysteine and 

white blood cells: A case study among the village inhabitants around the semi-dried Lake 

Urmia, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019 (169): 631-639. 

5- Amini Tapouk F., Nabizadeh R., Nasseri S., Mesdaghinia A.R., Khorsandi H., Mahvi A.H., 

Gholibeglooh E., Alimohammadi M., Khoobi M., 2019, Endotoxin removal from aqueous 

solutions with dimethylaminefunctionalized graphene oxide: Modeling study and optimization 

of adsorption parameters, Journal of hazardous Materials, 368: 163-177. 



6- Khorsandi H., Ghochlavi N., Aghapour A.A.., 2018, Biological Degradation of 2,4,6-

Trichlorophenol by a Sequencing Batch Reactor, Environmental Processes, 5(4): 907-917. 

7- Khorsandi H., Gholizadeh M., Aghapour A.A., 2018, Catechol biodegradation by a novel 

hybrid anoxic biofilter, Environ Technol. 2018 Aug 24:1-8. 

8- Aghapour A.A., Khorsandi H., Dehghani A., Karimzade S., 2018, Preparation and 

characterization and application of activated alumina (AA) from alum sludge for the 

adsorption of fluoride from aqueous solutions: New approach to alum sludge recycling,  

Water Science and Technology: Water Supply, 18(5), pp. 1825-1831. 

9- Dolati M., Aghapour A.A., Khorsandi H., Karimzade S., 2017, Boron removal from aqueous 

solutions by electrocoagulation at low concentrations, Journal of Environmental Chemical 

Engineering, 5 (5): 5150-5156. 

10- Khorsandi H., Azarnioush A., Aghapour A.A., Nemati S., Karimzadeh S., 2017, An Analysis 

of Boron Removal from Water using Modified Zero-Valent Iron Nanoparticles, Desalination 

and Water Treatment, 70(2017): 284-289. 

11- Khorsandi H. (Corresponding Author), Mohammadi A., Kariminejad F., Haghighi M., 

Karimzadeh S., Khorsandi J., Aghapour A.A., 2016, Optimizing Linear Alkyl Benzene 

Sulfonate Removal Using Fenton Oxidation Process in Taguchi Method, Journal of Water 

Chemistry and Technology, 38(5):266-272. 

12- Khorsandi H. (Corresponding Author), Mohammadi A., Karimzadeh S., Khorsandi J., 2016, 

Evaluation of Corrosion and Scaling Potential in Rural Water Distribution Network of  Urmia, 

Iran, Desalination and Water Treatment. 57(23):10585-10592. 

13- Aghaei M.,  Karimzade S., Yaseri M., Khorsandi H., Zolfi E., Mahvi A.H, 2015, Hyper-

tension And Fluoride In Drinking Water: Case Studyfrom West Azerbaijan, Iran, Fluoride, 

48(3)252-258. 

14- Khorsandi H. (Corresponding Author), Bina B., Khorsandi J., 2015, Evaluation of UV/TiO2 

Photo-Catalytic Process for Humic Compounds Removal from Water, Pol. J. Environ Stud. 

24(3):1063-1068. 

15- Khorsandi H. (Corresponding Author), Alizadeh R., Tousinejad H., Pourghaffar H., 2014, 

Analysis of Nitrogenous and Algal Oxygen Demand in Effluent from a system of Aerated 

Lagoons followed Polishing Pond, Water Science and Technology, 70(1): 95-101. 

16- Hoseinzadeh H. & Khorsandi H. (Corresponding Authors), Wei C., Alipour M., 2015, 

Evaluation of Aydughmush River water quality using the National Sanitation Foundation 

Water Quality Index (NSFWQI), River Pollution Index (RPI), and Forestry Water Quality 

Index (FWQI), Desalination and Water Treatment, 54(11): 2994-3002.  

17- Khorsandi H. (Corresponding Author), Movahedyan H., Bina B., Farrokhzadeh H., 2011, 

Innovative “Anaerobic/Upflow Sludge Blanket Filtration” Bioreactor for Phosphorus 

Removal from Wastewater, Environmental Technology J. 32(5): 499-506. 

18- Khorsandi H. (Corresponding Author), Movahedyan H., Bina B., Farrokhzadeh H., 2011, 

Innovative anaerobic /upflow sludge blanket filtration combined bioreactor for nitrogen 

removal from municipal wastewater. Int.  J. Environ. Sci. Tech., 8 (2): 417-424. 

19- Movahedyan H., Khorsandi H. (Corresponding Author), Salehi R., Nikaeen M., 2009, 

Detection of phenol degrading bacteria and Pseudomonas Putida in activated sludge by 

polymerase chain reaction. Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., 6(2): 115-120. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30092745
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=6175
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=6175
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57195942226&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6504408820&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=34771452400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56166569300&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85030217334&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=17b9228c44e827f46a1d6bf498512fba&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2834771452400%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85030217334&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=17b9228c44e827f46a1d6bf498512fba&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2834771452400%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100255493?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100255493?origin=resultslist


 های وآئروسلینوع وتراکم ب یبررس مسئول(، سندهی)نوخرسندی ح، ع ا ، آقاپوری فنی، امی م، شاهپلنگک باید -54
 1711، مجله تحقیقات نظاام ساالمت،    یدرمان -یآموزش مارستانیمختلف سه ب های بخش یدر هوا یقارچ
 77-01، ص 1، شماره 17دوره 

 با شااخ   یدنیآب آشام دیغلظت فلورا نیارتباط ب یسبررس ج،  ، جعفریع ا، آقاپور م ، محمدیحخرسندی  -51
DMFT یمجلاه پزشاک  ، شامال غارب   ییساله مناطق روستا 11 -15در دانش آموزان  یدندان سیو فلوئورز 
 575-504، ص 11، شماره 51، دوره 1717 ه،یاروم

  (GAC) انولیرگ فعال بنرک های ستون سینتیک زیسا شبیهکریم زاده س، ساعد موچشی آ،  خرسندی ح، -55

، 5، شاماره  17دوره ، 1717مجله تحقیقات نظام سالمت، ، آب پیوسته یانرج زا فیتیرظ شش ومرک جذب در
 170-171ص 

ه هاای  ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه باا آالیناد   ،کارگر ح کریم زاده س، آقائی م، موسوی س، خرسندی ح، -57
، مجلاه   AirQمادل   باا اساتفاده از   ارومیاه  شهرهوای  دی اکسید گوگردو میکرون  14ذرات معلق کمتر از 
 071-001، ص 7، شماره 55دوره ، 1717، پزشکی ارومیه

 منتسا  باه   و کمی سازی اثرات بهداشتیرآورد ، کریم زاده س، آقائی م، کارگر ح، موسوی س، بخرسندی ح -50
  1470-4751، ص 15، شماره 57، دوره 0171 ، مجله پزشکی ارومیه،شهر ارومیههوای در  2NO آالینده

درشتِ با فتحی ف، کریم زاده س، شعبانی ح، امامی فر ب، ارزیابی صافی دانه مسئول(، سندهی)نو خرسندی ح -57
جریان افقی در ارتقای کیفیت پساب خروجی از  زاللسازِ الگونهای با هوادهی بوکان، مجلاه تحقیقاات نظاام    

    701-707ص ، 7، شماره 11، دوره 1710سالمت، 

 قیا از طر ییایمیش ازیموردن ژنیاکس عیسنجش سر )نویسنده مسئول(، خرسندی حموحدیان ح، نویدجوی ن،  -57
، 7دوره ، 1710. ساالمت و بهداشات  مجله  ی،آن با روش هضم در راکتور حرارت سهیو مقا ویکروویهضم با ما
 051-051، ص 0شماره 

لجن در  یفرآور یواحدها ییراکا یبررس موحدیان ح، ،)نویسنده مسئول( حی خرسندجاللی م، ن،  یدجوینو -55
 یپژوهشا  یمجلاه علما  ، ایساتر یل یمختلف بااکتر  یهاحذف گونه یخانه فاضالب شمال اصفهان براهیتصف

 70-51 ، ص1، شماره 5، دوره 1717سالمت و محیط. 

ارزیابی کیفیت آب رودخاناه   زاده س، علیپور م،)نویسنده مسئول(، رحیمی ن، حسین خرسندی حزاده ا، حسین -51
 ، مجلاه پزشاکی ارومیاه   Liouو شااخ  آلاودگی    NSFWQIیدوغموش باا اساتفاده از شااخ  کیفیات     آ

 177-175، ص1715اردیبهشت 

بررسی کیفیت بهداشاتی هاوای شاهر     س،  موسوی ح، کارگر ف، تپوکامینیمسئول(،  سندهی)نو ح خرسندی -51
 577-557ص ، 5شماره  ،57دوره ، 1711اسفند، هیاروم یمجله پزشک ، AQIشاخ   اساسبرارومیه 

 یگنادزداها  یاثار بخشا   ساه یمقا ،س سارداری  ن، یجزنا ینیحسا  ف، تپوکینیام ح،خرسندی  م، م زادهیول -74
Epimax S وEpimax SC  ژهیو یهامراقبت یهادر بخش یمارستانیب یهای مولد عفونتهاباکتری یبر رو ،
 175-157ص، 01 شماره، 1711بهمن و اسفند  ،پرستاری و مامایی ارومیهمجله 

مجلاه پزشاکی ارومیاه.     ،های زیست محیطینقش جذب سطحی با کربن فعال در حذف آالینده ،خرسندی ح -71
 511-747، ص 0شماره ، 11 ، دوره1751



 شده:چاپ کتابهای  -ب 

  ، انتشارات اندیشه رفیع، تهراندکتر حسن خرسندیمؤلف: ، 1717 تصفیه فاضالب شهری، -1
 ن جشنواره ملی انجمن علمی بهداشت محیط ایران(تمیف)تألیف برگزیده ه

و دکتر حسین  یدکتر حسن خرسند: ینمؤلف، 1710هوازی فاضالب، تصفیه بیفرایندهای تحلیل مبانی  -5
  تهران ع،یرف شهیانتشارات اند،  وحدیانم
 

 :المللی و داخلیبین های تخصصیشده در همایشمقاالت ارائه -ج

1- Khorsandi H., Parvarideh R., Aghapour A.A., Jafari S.J., Karimzadeh S., A 

Comparison of Single and Catalytic Ozonation Processes for Decolorization of 

Malachite Green, 2nd International and 20th national Conference on Environmental 

Health and sustainable Development, 2017, Yazd, Iran  

2- Karimzadeh S, Mahvi AH, Khorsandi H, Aghaei M, Zolfi E , Darab H, Investigation 

of Relationship between Birth Weight and Length with Mothers Fluoride Exposure in 

Drinking Water in West Azerbaijan Province, Iran, 31st Conference of The 

International Society for Fluoride Research, 2013, Tehran, Iran. 

3- Aghaei M, Mahvi AH, Khorsandi  H, Karimzadeh S, Zolfi E,  Mohammadi A, 

Investigation of Relationship between Hypertension and Fluoride Exposure in 

Drinking Water in West Azerbaijan Province, Iran, 31st Conference of The 

International Society for Fluoride Research, 2013, Tehran, Iran. 

بررسی تأثیر نوع شرایط نگهداری بر روند تغییارات کیفیات   (. 1710.ا، کریم زاده، س. )ع، آقاپور خرسندی، ح -0
 تهران. ، اولین همایش ملی آبهای بسته بندی شده، دانشگاه علوم پزشکیشده شهر ارومیهآبهای بطری

در تشاخی  میکروارگانیسامهای زیسات     PCR تکنیاک  مراحال عملیااتی   (.1717، بیناا، ب، ) خرسندی، ح -7
 .محیطی. نهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نهاایی در ساینتیک واکانش تجزیاه      BODو (K)تحلیلی بار تعیاین ضاری  سارعت     (.1710) خرسندی، ح -7
 .تهران ع پ. هشتمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه روش گرافیکی توماس بیولوژیکی مواد آلی، با

آشاامیدنی شاهر    بفی شنی تند در تصافیه آ ابررسی کارایی اکسیالتور و ص (.1711) خرسندی، ححسینی، م،  -5
 .ایران مین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکیپنج. ارومیه و ارائه راهکارهای بهبود کیفی


