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سوابق اجرایی:





رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1717
قائممقام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به مدت حدود  7سال
مدیر امورآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به مدت بیش از  7سال
کارشناس ارشد شرکت آب و فاضالب جنوبشرقی استان تهران بمدت  1سال

سوابق آموزشی:











عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال  1757تاکنون
تدریس دروس تخصصی بهداشت محیط در مقطع کارشناسی بهشرح زیر:
 تصفیه فاضالب شهری فرایندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط طراحی شبکه جمعآوری فاضالب و آبهای سطحی هیدرولیک مکانیک سیاالتتدریس دروس تخصصی بهداشت محیط در مقطع کارشناسی ارشد بهشرح زیر:
 طراحی تصفیهخانههای فاضالبعضو هیأت علمی برگزیدة دانشگاه در سال 1711
رتبه برتر ارزشیابی کیفیت تدریس در دانشکده بهداشت
راهاندازی آزمایشگاههای شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالب
راهاندازی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مدیریت راه اندازی مرکز پایلوت تحقیقات تخصصی بهداشت محیط
مدیریت راه اندازی آزمایشگاههای آنالیز دستگاهی دانشکده بهداشت

:سوابق پژوهشی
1717 پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی در سال
1710 برگزیده انجمن علمی بهداشت محیط ایران بعنوان مؤلف برتر در سال
1714 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال
1717  و1715 ،1711 پژوهشگر فعال دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سالهای
 تاکنون1711 عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانغربی از ابتدای سال
 تاکنون1711 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت از مهرماه
عضو کمیته علمی همایشهای کشوری نهم و چهاردهم تا هیجدهم بهداشت محیط
عضو هیأت مؤسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت
:داور مجالت بینالمللی زیر
1.
2.
3.
4.
5.











Environmental Technology
Desalination and Water Treatment
International Journal of Environmental Science and Technology
Journal of Environmental Health Science & Engineering
International Journal of Environmental Health Engineering

:  داور مجالت علمی پژوهشی
 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب-  مجله آب و فاضالب.1
 مجله سالمت و محیط – انجمن علمی بهداشت محیط ایران.5
 مجله تحقیقات نظام سالمت – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.7
 مجله پزشکی ارومیه – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.0
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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
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8- Khorsandi, H. (Corresponding Author); Movahedyan, H.; Bina, B.; Farrokhzadeh, H.; 2011,
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 - 11خرسندی ح ،کریم زاده س ،ساعد موچشی آ ،شبیه سازی سینتیک ستونهای کرربن فعرال گرانرولی در جربب
کروم شش ظرفیتی از جریان پیوسته آب ،مجله تحقیقات نظام سالمت ،1717 ،در نوبت انتشار
 - 15خرسندی ح ،کریم زاده س ،آقائی م ،موسوی س ،کارگر ح ،ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه برا آالینرده هرای
ذرات معلق کمتر از  14میکرون و دی اکسید گوگرد هوای شهر ارومیه برا اسرتفاده از مردل  ، AirQمجلره
پزشکی ارومیه ،1717 ،دوره  ،55شماره  ،7ص 071-001
 - 17خرسندی ح ،کریم زاده س ،آقائی م ،کارگر ح ،موسوی س ،برآورد و کمی سازی اثرات بهداشتی منتسر بره
آالینده  NO2در هوای شهر ارومیه ،مجله پزشکی ارومیه ،1710 ،دوره  ،57شماره  ،15ص 1470-1475
 - 10خرسندی ح (نویسنده مسئول) ،فتحی ف ،کریم زاده س ،شعبانی ح ،امامی فر ب ،ارزیابی صافی دانهدرشتِ با
جریان افقی در ارتقای کیفیت پساب خروجی از زاللسازِ الگونهای با هوادهی بوکان ،مجلره تحقیقرات نظرام
سالمت ،1710 ،دوره  ،11شماره  ،7ص 701-707
 - 17نویدجوی ن ،موحدیان ح ،خرسندی ح (نویسنده مسئول) ،سنجش سریع اکسیژن موردنیاز شیمیایی از طریرق
هضم با مایکروویو و مقایسه آن با روش هضم در راکتور حرارتی ،مجله سرالمت و بهداشرت ،1710 .دوره ،7
شماره  ،0ص 051-051
 - 17نویدجوی ن ،جاللی م ،خرسندی ح (نویسنده مسئول) ،موحدیان ح ،بررسی کارایی واحدهای فرآوری لجن در
تصفیهخانه فاضالب شمال اصفهان برای حبف گونههای مختلف براکتری لیسرتریا ،مجلره علمری پژوهشری
سالمت و محیط ،1717 .دوره  ،5شماره  ،1ص 70-51
 - 15حسینزاده ا ،خرسندی ح (نویسنده مسئول) ،رحیمی ن ،حسینزاده س ،علیپور م ،ارزیابی کیفیت آب رودخانره
آیدوغموش برا اسرتفاده از شراخی کیفیرت  NSFWQIو شراخی آلرودگی  ،Liouمجلره پزشرکی ارومیره

اردیبهشت  ،1715ص177-175
 - 11خرسندی ح (نویسنده مسئول) ،امینیتپوك ف ،کارگر ح ،موسوی س ،بررسی کیفیت بهداشرتی هروای شرهر
ارومیه براساس شاخی  ، AQIمجله پزشکی ارومیه ،اسفند ،1711دوره  ،57شماره  ،5ص 577-557
 - 11ولیزاده م م ،خرسندی ح ،امینیتپوك ف ،حسرینیجزنری ن ،سررداری س ،مقایسره اثرر بخشری گنردزداهای
 Epimax Sو  Epimax SCبر روی باکتریهای مولد عفونتهای بیمارستانی در بخشهای مراقبتهای ویژه،
مجله پرستاری و مامایی ارومیه ،بهمن و اسفند  ،1711شماره  ،01ص175-157
 - 54خرسندی ح ،نقش جبب سطحی با کربن فعال در حبف آالیندههای زیست محیطی ،مجلره پزشرکی ارومیره.
 ،1751دوره  ،11شماره  ،0ص 511-747

ب  -کتابهای چاپ شده:
 - 1تصفیه فاضالب شهری ،1717 ،مؤلف :دکتر حسن خرسندی ،انتشارات اندیشه رفیع ،تهران
(تألیف برگزیده هفتمین جشنواره ملی انجمن علمی بهداشت محیط ایران)
 - 5تحلیل مبانی فرایندهای تصفیه بیهوازی فاضالب ،1710 ،مؤلفین :دکتر حسن خرسندی و دکتر حسین
موحدیان ،انتشارات اندیشه رفیع ،تهران

ج -مقاالت ارائهشده در همایشهای تخصصی بینالمللی و داخلی:
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, 31st 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, 31st Conference of The
International Society for Fluoride Research, 2013, Tehran, Iran.

 - 7خرسندی ،ح ،آقاپور ع.ا ،کریم زاده ،س .)1710( .بررسی تأثیر نوع شرایط نگهداری بر روند تغییررات کیفیرت
آبهای بطریشده شهر ارومیه ،اولین همایش ملی آبهای بسته بندی شده ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 - 0خرسندی ،ح ،بینرا ،ب .)1717( ،مراحرل عملیراتی تکنیرک  PCRدر تشرخیی میکروارگانیسرمهای زیسرت
محیطی .نهمین همایش ملی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 - 7خرسندی ،ح ( .)1710تحلیلی برر تعیرین ضرری سررعت) (Kو BODنهرایی در سرینتیک واکرنش تجزیره
بیولوژیکی مواد آلی ،با روش گرافیکی توماس .هشتمین همایش ملی بهداشت محیط ،دانشگاه ع پ تهران.
 - 7حسینی ،م ،خرسندی ،ح ( .)1711بررسی کارایی اکسیالتور و صافی شنی تند در تصرفیه آب آشرامیدنی شرهر
ارومیه و ارائه راهکارهای بهبود کیفی .پنجمین همایش ملی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی ایران.

