
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 سوابق تحصيلي : 

  الف( تحصيالت عاليه

 كشور محل تحصيل درجه علمي گرايش رشته تحصيلي رشته تحصيلي

 استراليا دكترا محيط زيستآب و عمران

 ايران كارشناسي ارشد آب عمران

 عمران
محيط زيست گرايش  – آب

 آب و فاضالب
 ايران كارشناسي

 
 
 

 ب( سوابق اجرایي

 زمان همکاری محل خدمت متس
 تا كنون 39 دانشگاه بيرجند تمام وقت دانشگاه بيرجند استاديار

 

 

 

 محمود  نام :

  حاجياني نام خانوادگي :

 1/1/1933 تاریخ تولد:

 متاهل وضعيت تاهل :

 پسر 2 تعداد فرزندان :

  IELTSآشنايي به زبان خارجي : مسلط به زبان انگليسي دارای مدرک بين المللي 

       299داخلي  92238281-84: شماره تماس

 hajiani@birjand.ac.ir آدرس پست الکترونيکي :

 كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي
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عضو تخصصي شورای آموزشي گروه 
 محيط زيست

دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست 
 دانشگاه بيرجند 

 تا كنون 39

مسوول كارآفريني و ارتباط با صنعت 
 دانشکده

دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست 
 دانشگاه بيرجند
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 شده های تحقيقاتي تصویب ز(پروژه

 پژوهش مؤسسه محل نوع فعاليت در طرح حعنوان طر
تجزيه و تحليل اتفاقات شبکه آب نهبندان و ميزان اثر 

 بخشي پروژه های اصالح و نوسازی بر آن 
علوم پزشکي و آب و  همکار

 فاضالب خراسان جنوبي

بررسي ميزان آهن و منگنز در منابع تامين آب شرب 
كيفيت شهر بيرجند و تاثير مناطق كشاورز و صنعتي بر

 منابع آب شهر بيرجند 

 علوم پزشکي بيرجند همکار

بررسي ميزان نيتريت و نيترات در منابع تامين آب شرب 
شهر بيرجند و تاثير مناطق كشاورز و صنعتي بركيفيت 

 منابع آب شهر بيرجند

 علوم پزشکي بيرجند همکار

بررسي ميزان نيتريت و نيترات در شبکه آب شرب شهر 
 غييرات آن نسبت به منابع تامين آببيرجند و ميزان ت

 علوم پزشکي بيرجند همکار

بررسي وضعيت ميکروبي و شيميايي ايستگاههای ارايه 
 دهنده آب تصفيه شده در شهر بيرجند

 علوم پزشکي بيرجند همکار

بررسي وضعيت بهداشت محيط كلنيکهای دندانپزشکي 
 بيرجند

 علوم پزشکي بيرجند همکار

 علوم پزشکي بيرجند همکار ر منابع آب شرب خراسان جنوبيور دئبررسي ميزان فلو

بررسي امکان استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه 
 فاضالب بيمارستان وليعصر برای آبياری فضای سبز

 علوم پزشکي بيرجند همکار

 علوم پزشکي بيرجند همکار تعيين ميزان كروم و مس در شبکه آب شرب بيرجند

ه و جمع آوری فاضالب در بررسي وضعيت دفع زبال
 شهرک صنعتي بيرجند

 علوم پزشکي بيرجند همکار
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 پژوهش مؤسسه محل عنوان گزارش
 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند تأثير پساب خروجي تصفيه خانه ها برآبهای زير زميني

 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند حذف آلودگي ار آبهای زير زميني 

 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ای كشاورزی بر كيفيت آبهای زير زمينيتأثير كوده

 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند تأثير پسابهای صنعتي بر آبهای زير زميني

 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند تأثير بافت خاک بر آبهای زير زميني



 بيرجنددانشگاه علوم پزشکي  بررسي مزيتهای شبکه جمع آوری فاضالب به روش مکشي

 

 
 
 


