
 6از  1صفحه   رزاد هاشم زادهفرزومه 

 بسمه تعالی
 

 

  اطالعات فردي -1

 فرزاد هاشم زاده :نام و نام خانوادگي

 اصغر :نام پدر

 تهران :محل تولد

 0731 :تاريخ تولد

 مجرد :وضعيت تاهل

 پژوهشگر مرکز تحقیقات آب و فاضالب موسسه تحقیقات آب :فعلي سمت

 قات آبموسسه تحقی -بلوار شهید عباسپور  -حکیمیه تهرانپارس آدرس محل كار: 

 ۰۲1- ۱۱۰۰۰۷1۷ تلفن:

 ۰۷1۲۲۱۱۲111تلفن همراه: 

 farzad.hashemzadeh@srbiau.ac.ir ،farzadhashemzadeh91@gmail.comايميل: 

 

 

 سوابق تحصيلي -۲
    

 سال اخذ الهنامه / رسموضوع پايان دانشگاه رشته تحصيلي مقطع تحصيلي رديف

2-1 
 دكتري

 تخصصی 

مهندسی 

 زیستمحیط

 دانشگاه آزاداسالمی،

 تهران واحد علوم و تحقیقات

ررسی امکان استفاده از فرآیند تصفیه مستغرق ب

آب به منظور انعقاد و  در تصفیه (MSR) غشایی

ن ، ته نشینی و فیلتراسیون توام و تعییلخته سازي

 آنمقادیر بهینه پارامترهاي عملکردي 

1011 

2-2 
 كارشناسی

 ارشد

 مهندسی

 زیستمحیط 

 دانشگاه آزاداسالمی،

 تهران واحد علوم و تحقیقات

هاي كربنی چند جداره كارایی نانو لولهیررسی 

اصالح شده با عامل كیتوزان در حذف فلزات 

 هاي آبیسنگین سرب، روي و كادمیم از محیط

1930 

 كارشناسی 2-9
 مهندسی عمران

 ب()آب و فاضال
 1932 - دانشگاه شهید بهشتی)عباسپور(

 

 

 تجربيات كاري -3

 

 تجارب تخصصي و اجرايي -3-1

                          تا كنون 1011                                                     وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب مركز تحقیقات آب و فاضالب پژوهشگر -9-1-1    

 1938 -1933 كارشناس ارشد تحقیق و توسعه بازار شركت دانش بنیان آتیه پردازان شریف -9-1-2

 1931 -1931 كارشناس محیط زیست شركت پتروساز اب -9-1-9

 1931 -1931 دستیار استاد در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران -9-1-0

 1930-1931 مشاور ارشد آموزش و دبیر مجمتع اموزشی غیرانتفاعی بهان -9-1-1

 1930-1931 مدیر واحد فناورانه زیست پایدار آب و انرژي شریف -9-1-8

 1939-1930 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستآب و فاضالب مربی آزمایشگاه  -9-1-12
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 افتخارات -3-۲

دانشگاه برگن)تابستان  ،از كشور نروژ حوزه اقیانوس شناسیدر   Summer Research 2018برنده فول فاند اسکوالرشیپ  -9-2-1

1931) 

اتحادیه اروپا در قرار داد مابین دانشگاه پوركاین جمهوري چک و علوم و  Erasmus + 2018ی فرد منتخب دوره فرصت مطالعات -9-2-2

 تحقیقات تهران

 دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی  وره دكتري تخصصدفارغ التحصیل برتر به تر -9-2-9

دانشکده محیط زیست  32سال  كارشناسی ارشد ارغ التحصیلفممتاز  فرد به عنوان و تحقیقات علوم از دانشگاه 11داراي فرم شماره  -9-2-0

 و انرژي.

 

 سوابق تدريس  -3-3

 

 عناوین دروس ارائه شده  -3-3-1

  ریاضیات مهندسی در محیط زیست -9-9-1-2

 دالت دیفرانسیلمعا -9-92-1-9

 مکانیک سیاالت -9-9-1-9

 زبان تخصصی محیط زیست -9-9-1-0

  مدل سازي ریاضی در مهندسی محیط زیست -9-9-1-1

  تحقیق در عملیات -9-9-1-1

 آمار و احتماالت مهندسی -9-9-1-1

 فرآیندهاي تصفیه آب و فاضالب  -9-9-1-8

  بمبانی تصفیه آ -9-9-1-3

 و پساب  بازچرخانی آب -9-9-1-11

 
 موضوعات تدريس و تحقيق مورد عالقه  -3-4

 

 و فاضالب تصفیه آب 

 شیمی آب و فاضالب 

 و بازچرخانی آب و پساب تکنولوژیهاي نوین تصفیه   

 هاي تجدیدپذیرانرژي   

 محیطی و مدیریت زیست ریسک ارزیابیHSE  

 کانیک سیاالتم 

  فرایندهاي غشایی و نمک زدایی 
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 مقاالت و نشرياتتحقيقات، كتب، -4
 

 الملليبين ر مجالت معتبر داخلي ود مقاالت چاپ شده  -4-1

 
 

  

 عنوان مقاله رديف
 محل مشخصات نشريه

 انتشار 

اسامي همكاران به 

 ترتيب اولويت
 شماره سال نوع امتياز نام نشريه

0-1-1 

هاي كربنی چند جداره اصالح كارایی نانو لوله
ف فلزات سنگین شده با عامل كیتوزان در حذ

 هاي آبیسرب، روي و كادمیم از محیط

 

 ایران 23(9)  1931 علمی پژوهشی مجله آب و فاضالب
امیرحسام حسنی، همایون 

 احمدپناهی، سیدمهدي برقعی

0-1-2 
بررسی كارایی گیاه ریحان در حذف فلز جیوه 

 هاي آبیاز محیط
 ایران 91(9) 1933 علمی و پژوهشی آب و فاضالب

اشم زاده، رعنا فرزاد ه
 قیومی، امیرحسام حسنی

0-1-9 
ارزیابی حذف ارسنیک از آب با استفاده از 

كربن فعال تولید شده از پسماندهاي كشاورزي 
 گردو و بادام

 ایران 90(0)  1933 علمی پژوهشی آب و خاک
فرزاد هاشم زاده، سپهر 

 پارسا

0-1-0 
بررسی عملکرد فرآیند الکتروكواگوالسیون 

درحذف فلزات سنگین سرب،كادمیوم و كروم 
 آب از

فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط 
 زیست

 ایران - - علمی و پژوهشی
فرزاد هاشم زاده، سید 

 مهدي برقعی

0-1-1 
اد الکتریکی در بررسی عملکرد فرایند انعق

 زمان نیترات و فسفات از آبحذف هم
 ایران 91(1)  1933 علمی و پژوهشی آب و فاضالب

فرزاد هاشم زاده، محسن 
  بهنژاد، امیرحسام حسنی

0-1-1 
در  ( MBR) كاربرد بیوراكتورهاي غشایی

پذیري شیرابه سایت دفن پسماند تصفیه
 كهریزک تهران

 فرزاد هاشم زاده، سپهر پارسا ایران 11(1)  1011 علمی پژوهشی پژوهش آب ایران

0-1-1 
بررسی حذف فلز نیکل از آب توسط جاذب 

 الکترولیسی آلومیناي نانولیفی
 ایران 92(2) 1011 علمی و پژوهشی  آب و فاضالب

حلیا سادات شکرابی،  فرزاد 
هاشم زاده، امیرحسین جاوید، 

 امیرحسام حسنی

0-1-8 

Investigation on the effect of 
ozonation process before and 

after coagulation on reduction in 
leachate pollutants 

Desalination and Water 
Treatment 

ISI 2121 213 آمریکا 

Mohsen 
Behnezhad, Farzad 

Hashemzadeh, 
Amir Hesam 

Hassani 

0-1-3 

Evaluation of efficiency of 
membrane submerged reactor 

(MSR) in water treatment using 
ferric chloride (FeCl3) coagulant 

with flocculation agents of 
polyelectrolyte and lime (CaO) 

Desalination and Water 
Treatment ISI 2121 291 آمریکا 

Farzad 
Hashemzadeh, 

Amir Hesam 
Hassani, Ali 

Torabian, Mehdi 
Borghei, 

Amirhooman 
Hemmasi 

https://jsw.um.ac.ir/article_39223_6c4aad508b418a69d168fbb5a0a1f60f.pdf
https://jsw.um.ac.ir/article_39223_6c4aad508b418a69d168fbb5a0a1f60f.pdf
https://jsw.um.ac.ir/article_39223_6c4aad508b418a69d168fbb5a0a1f60f.pdf
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 مقاالت پذيرفته شده در همايش هاي علمي  -4-۲

 

 كتب -4-3
 

 نوع عنوان کتاب رديف
نوبت 

 چاپ

 تاريخ

 آخرين چاپ 
 ناشر

 االبت 1933 1 تالیف تصفیه آببانی م 0-9-1

 دست تالیفر د - - تألیف هاي فاضالب شهرياصول و طراحی تصفیه خانه 0-9-2

 

 

 هاي پژوهشي طرح -5

 

 کارفرما همکارانساير  مسئولیت  عنوان پروژه رديف
 تاريخ شروع

 و خاتمه 

5-1 
 و انعقاد با توامان غشایی فرآیدهای کارایی بررسی

 مختلف کدورتهای با آب تصفیه در سازی لخته
 3آب و فاضالب منطقه رکت ش - جریم

 تا 11/13/1317

91/19/1311 

5-9 
 زیست ریسکهای ارزیابی الگوی ارائه و تدوین

 محیطی
 سازندگی خاتم االنبیاءرارگاه ق - مجری

11/119/18  

 11/13/11 تا

 عنوان مقاله ردیف

 مشخصات همایش
اسامی همكاران به ترتيب 

 سطح نام همایش اولویت
 محل 

 برگزاري
 سال

0-2-1 

طالعه امکان پذیري حذف فلزات سنگین م
 سرب، روي و كادمیوم از محیطهاي

نو لولههاي كربنی چند جداره آبی با استفاده از نا
 اصالح شده با كایتوسان

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه 
 تخصصی مهندسی محیط زیست

 1931 تهران ملی
فرزاد هاشم زاده، امیرحسام 
 حسنی، همایون احمدپناهی

0-2-2 

Studying efficiency of multi-
walled carbon nanotubes 
modified with chitosan in 
removal of heavy metals 

of lead, zinc and cadmium 
from aqueous solutions 

سومین كنفرانس بین المللی علوم و 
 مهندسی

 2111 ركیهت المللیبین
هاشم زاده، امیرحسام رزاد ف

 حسنی، همایون احمدپناهی

0-2-9 
بررسی عملکرد فرایند الکتروكواگوالسیون 

 درحذف همزمان نیترات و فسفات

 ازآب

ششمین كنفرانس بین المللی یافته 
هاي نوین علوم و تکنولوژي با 

  محوریت علم در خدمت توسعه

 غدیريهاشم زاده، بیتا رزاد ف 1938 تهران المللیبین

0-2-0 
بررسی عملکرد فرآیند الکتروكواگوالسیون 

 درحذف فلزات سنگین

 سرب،كادمیوم و كروم ازآب

پنجمین كنفرانس بین المللی 
 مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

 1938 هرانت المللیبین
 ،محسن بهنژاد هاشم زاده،رزاد ف

 امیرحسام حسنی

0-2-1 
بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در منابع آب 

 زیرزمینی شهر زنجان

 

ششمین كنفرانس ملی شهرسازي 
 ،معماري ،عمران،محیط زیست

 1938 هرانت لیم
هاشم زاده، امیر حسام رزاد ف

 حسنی

https://civilica.com/l/9855/
https://civilica.com/l/9855/
https://civilica.com/l/9855/
https://civilica.com/l/9732/
https://civilica.com/l/9732/
https://civilica.com/papers/l-10313/
https://civilica.com/papers/l-10313/
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 کارفرما همکارانساير  مسئولیت  عنوان پروژه رديف
 تاريخ شروع

 و خاتمه 

 یجرم هوای پاک هفته اربینو 5-3
حاج حسن، طیه ع

 امیرحسین حمزه لویی
 13منطقه  هرداریش

11/11/1311 

  11/19/1411 تا

5-4 
 در (Bioremediation)زیستی فناوریهای سیبرر

 خاک از نفتی لکههای حذف
 علوم و تحقیقاتنشگاه اد مهدی برقعیید س مکاره

 تا 15/11/1317

15/13/1318 

 

 *آموزشي و سمينار ها كارگاه ،هاورهدشركت در  -6
 

 سال برگزارکننده مدت زمان عنوان  رديف

 1931 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ساعت 91 كداتو افزار نرم 6-1

نگارزیست  روز ROSA  2افزار رم ن 6-9  1931 

6-3 on science and  onferenceCInternational  .rd3
Engineering 

 ices 2111 روز 1

 1938 رهجویان پایا شهروسسه م روز 1 ششمین كنفرانس ملی شهرسازي ،معماري ،عمران،محیط زیست 6-4

1-5 
 تمحوری با تکنولوژي و علوم نوین هاي یافته المللی بین كنفرانس ششمین

توسعه خدمت در علم  
علوم و فنون بنیادین مطالعات و تحقیقاتركز م روز 1  1938 

6-6 
on  onferenceCnternational I th5he T

Environmental Engineering and Natural 
Resource 

 1938 راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدارركز م روز 1

 1933 پایدار آب و انرژي شریفیت ز ساعت 0 هفته هواي پاکبینار و 6-7

 1011 تحقیقات آبوسسه م ساعت 1 قزیستی در صنعت آب و بردافند پ 6-8
 

 

 
 

 هاي جانبيتخصص -۱

 

 .(ROSA ،Wave ،IMS Design فرایندهاي آب و فاضالب مانند طراحی افزارهايهاي تخصصی )نرمآشنایی با پکیج -1-1

 .تحقیقاتی حقیقاتیهاي تایلوتپاندازي نصب و راه -1-2

 به صورت كاربردي  تخصصی و عمومی دروستدریس  -1-9

 .فاضالب و هوا آنالیز و تفسیر پارامترهاي آب، ،يبردارنمونه -1-0

 : سطح زبان انگليسي -1

 .(خواندن، نوشتار، شنیداري و صحبت كردن)در هر چهار مهارتانگلیسی  مسلط به زبان

 

 
 

https://civilica.com/papers/l-10313/
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 ي علمي و تخصصي ها عضويت در انجمن -۷

 
 عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران 

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و نخبگان عضو باشگاه پژوهشگران جوان 

 عضو انجمن آب و فاضالب ایران 

 عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران 

  انجمن هیدرولیک ایرانعضو 

 

 


