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 :وابق تحصیلیس

  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 ی ارومیه بدانشگاه علوم پزشکو تحصیالت تکمیلی  مدیر امورآموزشی 

 سال 1بمدت  شرقی استان تهران کارشناس ارشد شرکت آب و فاضالب جنوب 

 

 :سوابق آموزشی

  تاکنون 1757عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال  

 شرح زیر هب مقطع کارشناسیدر  تدریس دروس تخصصی بهداشت محیط: 

 شهری تصفیه فاضالب -

 در مهندسی بهداشت محیط لیاتفرایندها و عم -

 و آبهای سطحی آوری فاضالب جمعطراحی شبکه  -

  هیدرولیک -

 مکانیک سیاالت -

 ریشرح ز هب ی ارشدمقطع کارشناسدر  طیبهداشت مح یدروس تخصص سیتدر: 
 های فاضالب  خانه طراحی تصفیه -

 1711دانشگاه در سال  برگزیدة عضو هیأت علمی 

  در دانشکده بهداشتکیفیت تدریس  ارزشیابی برتررتبه 

 اندازی آزمایشگاههای شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالب راه 

 اندازی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط راه 

  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) کارشناسی

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



 :وهشیژسوابق  پ

  1717پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی در سال 

  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  غربی ب و فاضالب استان آذربایجانعضو کمیته تحقیقات شرکت آ 

  تاکنون 1711 مهرماهعضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت از 

 بهداشت محیطهیجدهم  تا چهاردهم و نهمکشوری  عضو کمیته علمی همایشهای 

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

  زیر المللی الت بینمجداور: 

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  تمجال داور: 

 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 بین المللی مقاالت چاپ شده در مجالت -الف

1- 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, doi: 10.5004/dwt.2017.20505, (2017) 1–6. 

  

2- 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. 

 

3- 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. 

 

4- 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. 

 

5- 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. 



6- 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. 

 

7- 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.  

 

8- 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. 

 

9- 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. 

 

10- 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. 

 

جربب  در ستونهای کرربن فعرال گرانرولی    سینتیک  شبیه سازیکریم زاده س، ساعد موچشی آ،  خرسندی ح، -11
 ، در نوبت انتشار1717، تحقیقات نظام سالمتمجله از جریان پیوسته آب،  کروم شش ظرفیتی

ه هرای  ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه برا آالینرد   ،کارگر ح کریم زاده س، آقائی م، موسوی س، خرسندی ح، -15
، مجلره   AirQمردل   برا اسرتفاده از   شهر ارومیههوای  ی اکسید گوگرددو میکرون  14ذرات معلق کمتر از 

 071-001، ص 7، شماره 55دوره ، 1717، پزشکی ارومیه

 منتسر  بره   و کمی سازی اثرات بهداشتیرآورد ، کریم زاده س، آقائی م، کارگر ح، موسوی س، بخرسندی ح -17
  1470-1475، ص 15، شماره 57دوره ، 1710 ، مجله پزشکی ارومیه،شهر ارومیههوای در  NO2 آالینده

درشتِ با  فتحی ف، کریم زاده س، شعبانی ح، امامی فر ب، ارزیابی صافی دانه ،(مسئول سندهینو) خرسندی ح -10
جریان افقی در ارتقای کیفیت پساب خروجی از  زاللسازِ الگونهای با هوادهی بوکان، مجلره تحقیقرات نظرام    

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

 قیر از طر ییایمیش ازیموردن ژنیاکس عیسنجش سر ،(نویسنده مسئول) خرسندی حنویدجوی ن، موحدیان ح،  -17
، 7دوره ، 1710. سرالمت و بهداشرت  مجله  ی،آن با روش هضم در راکتور حرارت سهیو مقا ویکروویهضم با ما
 051-051، ص 0شماره 

لجن در  یفرآور یواحدها ییکارا یبررس موحدیان ح، ،(نویسنده مسئول) حی خرسندجاللی م، ن،  یدجوینو -17

 یپژوهشر  یمجلره علمر  ، ایسرتر یل یمختلف براکتر  یها حبف گونه یخانه فاضالب شمال اصفهان برا هیتصف

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

ابی کیفیت آب رودخانره  ارزی زاده س، علیپور م،، رحیمی ن، حسین(نویسنده مسئول) خرسندی حزاده ا، حسین -15
 ، مجلره پزشرکی ارومیره   Liouو شراخی آلرودگی    NSFWQIآیدوغموش برا اسرتفاده از شراخی کیفیرت     



 177-175 ، ص1715اردیبهشت 

بررسی کیفیت بهداشرتی هروای شرهر     س،  موسوی ح، کارگر ف، تپوكامینی، (مسئول سندهینو) ح خرسندی -11
  577-557ص ، 5، شماره 57دوره ، 1711اسفند، هیاروم یمجله پزشک ، AQIشاخی  اساس برارومیه 

 یگنردزداها  یاثرر بخشر   سره یمقا ،س سررداری  ن، یجزنر  ینیحسر  ف، تپوك ینیام ح،خرسندی  م، م زادهیول -11
Epimax S وEpimax SC  ژهیو یها مراقبت یها در بخش یمارستانیب یهای مولد عفونتها باکتری یبر رو ،

 175-157 ص، 01 شماره، 1711و اسفند  بهمن ،پرستاری و مامایی ارومیهمجله 

. مجلره پزشرکی ارومیره    ،های زیست محیطی نقش جبب سطحی با کربن فعال در حبف آالینده ،خرسندی ح -54
 511-747، ص 0شماره ، 11 ، دوره1751

 :شدهچاپ کتابهای  -ب 

  ، انتشارات اندیشه رفیع، تهراندکتر حسن خرسندی: مؤلف، 1717 تصفیه فاضالب شهری، -1

 (تمین جشنواره ملی انجمن علمی بهداشت محیط ایرانفلیف برگزیده هتأ)

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

 

 :المللی و داخلی بین های تخصصی شده در همایش مقاالت ارائه -ج

1- 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, 31
st
 Conference of The 

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

2- 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, 31
st
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International Society for Fluoride Research, 2013, Tehran, Iran. 

بررسی تأثیر نوع شرایط نگهداری بر روند تغییررات کیفیرت   (. 1710. )ا، کریم زاده، س.ع، آقاپور خرسندی، ح -7
 .، اولین همایش ملی آبهای بسته بندی شده، دانشگاه علوم پزشکی تهرانشده شهر ارومیه آبهای بطری

در تشرخیی میکروارگانیسرمهای زیسرت     PCR تکنیرک  مراحرل عملیراتی   (.1717)، بینرا، ب،  ی، حخرسند -0
 .نهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. محیطی
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 .تهران ع پهشتمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه . توماسبیولوژیکی مواد آلی، با روش گرافیکی 

آشرامیدنی شرهر    بفی شنی تند در تصرفیه آ ابررسی کارایی اکسیالتور و ص (.1711) خرسندی، ححسینی، م،  -7
 .ایران مین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکیپنج. ارومیه و ارائه راهکارهای بهبود کیفی


