
 
 
 

 
 

درشهر تسوج  از توابع استان  1371درسال  پس ازپايان تحصيالت متوسطه 1352سالمحمد فهيمي نيا متولد 

و فوق ليسانس درسال 1375، تحصيالت دانشگاهي را ادامه و موفق به اخذ مدرك ليسانس درسال  آذربايجان شرقي

ي گرديد. رشته مهندسي بهداشت محيط با درجه عال دانشگاه علوم پزشكي تهران دردانشكده بهداشت از  1379

(شركت مهندسي  در دانشگاه ، كارفرمايي يو پژوهش يسال فعاليت در مسئوليت هاي آموزش 20سابقه  دارايايشان 

آب و فاضالب كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، شركت خدمات مهندسي جهاد، شهرداري  تهران ، 

( شركت هاي مهندسين مشاورآبران ، پارس پياب ،  ، مشاوره اي )و... شركت هاي آب و فاضالب شهري وروستايي

با وزارتخانه هاي   مطالعاتي و اجرايي ملي ي، عامل چهارم و ناظر علمي طرح ها سازآب انديش، سازآب شفق و...)

از  مجوزهاي الزمصالحيت ها و محيط زيست با اخذ حفاظت جهادكشاورزي و سازمان  ،كشور، بهداشت ، نيرو 

شروع فعاليت كاري ايشان  .مي باشد در عرصه مسايل بهداشتي و زيست محيطي كشور دستگاههاي ذيربط

در معاونت عمران وزارت جهادسازندگي با عنوان كارشناس كنترل كيفي و امور مهندسي آب و فاضالب 1376ازسال

داشت دانشگاه به عنوان عضو هيات علمي در دانشكده به 1380سال مي باشد. از سال  4مناطق روستايي و به مدت 

سال همكاري با دانشگاه عالوه بر تدريس در مقاطع كارشناسي 15علوم پزشكي قم استخدام مي شود. طي 

  در دانشكده بهداشت موفق به انجام اقدامات و خدمات زير بوده است: و پژوهش كارشناسي ارشدو

  

  

 83سالازدانشگاه  كارآفرينيو دفترارتباط با صنعت  مديريتراه اندازي و  •

 93و مديريت آن از سال  دانشگاه فناوري هاي سالمت راه اندازي مركز رشد •

 راه اندازي آزمايشگاه مواد زايد جامد در دانشكده بهداشت •

 ( دبيرعلمي واجرايي همايش)   ويك همايش دانشگاهي يك همايش استاني ،برگزاري يك همايش ملي   •

 سال6 به مدتپژوهشگر برتر و برگزيده استان و دانشگاه  •

  )94و 93سال( 2فناور برتر دانشگاه به مدت  •

 88سال  دهمين جايزه كتاب فصل شايسته تقديرعنوان كتاب  و انتخاب به عنوان مولف  4تاليف  •

 كارشناس رسمي دادگستري و عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان قماخذ صالحيت  �

 پيمانكاران دفتر فني استانداري قمرتبه مشاورحقيقي ازامور مشاوران و اخذ صالحيت  �

  از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم  ارايه خدمات فني و مهندسي اخذ صالحيت  �

 برنامه ريزي و دفترآموزش وپژوهش)  ،همكاري با استانداري (معاونت هاي عمران  •

  قم عضو كارگروه راهبردي پارك علم و فناوري استانمشاركت در راه اندازي  و   •

 ) محيط زيست دبيركميته بهداشت و و مشاور كميسيون خدمات شهري ( قمهمكاري با شوراي اسالمي  •

 و سازمان پارك ها وفضاي سبز )، مركز پژوهش ها شهرداري (سازمان مديريت پسماند همكاري با  •



 مشاوره)شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي وآب منطقه اي (طرح هاي تحقيقاتي و همكاري با  •

 ( عضو كميته آموزش و پژوهش وانتشارات ومجري طرح) قممحيط زيست حفاظت اداره كل همكاري با  •

 واحدهاي صنعتي) و بهداشتي شركت شهرك هاي صنعتي استان (مشاور زيست محيطيهمكاري با  •

 تدوين برنامه هاي راهبردي وعملياتي معاونت تحقيقات وفناوري دانشگاه و دانشكده بهداشت  •

  

  

  ي يت هاي اجرايمسئول

 ادامه دارد -  94ازسال   -ن رياست دانشكده بهداشتيجانش -1

 ادامه دارد -95ازسال  - معاون آموزشي دانشكده بهداشت -2

 ادامه دارد - 95ازسال  -مديرگروه آموزشي مهندسي بهداشت محيط -3

 ادامه دارد - 93مركز رشد فناوري سالمت دانشگاه از سال  رييس -4

 ادامه دارد -93اداره توسعه فناوري سالمت دانشگاه از سال  رييس -5

 ادامه دارد – 83فريني دانشگاه ازسال آمديردفتر ارتباط با صنعت و كار - 6

 ادامه دارد -93سرپرست آزمايشگاه هاي دانشكده بهداشت از سال  -7

 95تا 92معاون پژوهشي دانشكده بهداشت  -8

 94تا91دانشگاه  يطيمح يها ندهيآال قاتيمركز تحق رييس -9

  

  

  

  

  

  

  

 
  تدريس دروس دانشگاهي)استاد راهنما و مشاور و ( سوابق ارايه خدمات آموزشي

 وتدريس دروس: نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط 10استاد راهنماي پايان نامه  •

  رشته  محل تدريس  عنوان درس

  كارشناسي ارشد بهداشت محيط  بهداشتدانشكده   مديريت فاضالب دراجتماعات كوچك

  كارشناسي ارشد بهداشت محيط  دانشكده بهداشت  مديريت فاضالب صنعتي

  كارشناسي ارشد بهداشت محيط  دانشكده بهداشت  موزيآكار

  كارشناسي ارشد بهداشت محيط  دانشكده بهداشت  پايان نامه

  كارشناسي ارشد بهداشت محيط  دانشكده بهداشت  پروژه

  دكتراي عمومي  دانشكده پزشكي  1بهداشت 

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  شهري وصنعتي جمع آوري و دفع مواد زائد جامد

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  ميكروبيولوژي آب و فاضالب

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  طرح تاسيسات انتقال و توزيع آب

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  تصفيه آب

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  تصفيه فاضالب



  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  كار آموزي در عرصه

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  پروژه

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  قوانين ومقررات بهداشت وحفاظت محيط زيست

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  جمع آوري و انتقال فاضالب و آب هاي سطحي

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  كاربرد بيوتكنولوژي در بهداشت محيط

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  بهره برداري ونگهداري تاسيسات آب وفاضالب

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  تصفيه فاضالب صنعتي

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  خطرناك و زباله هاي صنعتي

  كارشناسي بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  ميكروبيولوژي محيط

  كارشناسي بهداشت عمومي  دانشكده بهداشت قم  3و2و1بهداشت محيط 

  كارشناسي بهداشت حرفه اي  دانشكده بهداشت قم  كليات محيط زيست

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  دفع پسماند در اجتماعات كوچك

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  اصول تصفيه و بهسازي منابع آب

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  دفع فاضالب در اجتماعات كوچك

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  بهداشتي در شرايط اضطرارياقدامات 

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب و فاضالب

  كارداني بهداشت حرفه اي  دانشكده بهداشت قم  بهداشت آب

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  كار آموزي درعرصه

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضالب

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  اصول بهداشت هوا

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  آشنايي با پرتوها و پرتوزاها

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  بهداشت حرفه اي

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  بهره برداري از چاه آبحفاري و 

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  كاربرد موتور تلمبه در تاسيسات آب و فاضالب

  كارداني بهداشت محيط  دانشكده بهداشت قم  اصول هيدروليك

  بهداشت محيطكارداني   قم دانشكده بهداشت  و بهداشت قوانين و مقررات محيط زيست

  مصوب دانشگاه به عنوان مجرياتمام يافته  طرح هاي تحقيقاتي  

 
  طرح عنوان

  تدوين استانداردراهنماي اتصاالت فاضالب ابنيه

  هاي زيست محيطي و عوارض بهداشتي مربوطه بررسي ميزان آگاهي شهروندان قمي در خصوص آلودگي

  فاضالب قم بررسي روشهاي بهينه مبارزه با سوسري هاي شبكه

  هاي آب روستايي استان قم  بررسي تاثير مداخله در كيفيت ميكروبيولوژي شبكه

  بررسي كيفيت ميكروبي آب مصرفي مسافران اتوبوسهاي بين شهري پايانه اتوبوسراني قم 

  تدوين طرح جامع مديريت پسماندهاي شهر قم

  ها و فضاهاي سبز شهر قم پاركهاي بهداشتي ، زيست محيطي و اقتصادي  ارزيابي شاخص

  بررسي كيفيت پساب فاضالب تصفيه شده در محدوده شهرستان البرز و ارائه راهكارهاي مناسب 

  بررسي امكان سنجي و تدوين ضوابط ومباني طراحي صافي شني درشت دانه در تصفيه تكميلي پساب سپتيك تانك 

  مورد استفاده در آبياري مزارع سبزي كاري اطراف شهر قمبررسي كيفيت فيزيكي، ميكروبي وشيميايي آبهاي 

  بررسي غلظت و توزيع اندازه ذرات معلق در هواي شهر قم

  بررسي حضور فلزات سنگين در خاك و محصوالت زارعي حومه شهر قم



  هاي آهن ومنگنزغلظت آهن و منگنز در منابع تامين ، خروجي تصفيه خانه و شبكه توزيع آب قم وارتباط آن باباكتري 

هاي  بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شهر قم در خصوص شناخت و نحوه مواد زائد خطرناك خانگي و ارزيابي تاثير جزوه

  آموزشي در اصالح درجه آگاهي و نگرش و بهبود عملكرد آنها

  هاي مختلف به مصرف بهينه آب در بخشبررسي ، شناسايي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در خصوص تشويق و ترغيب جامعه 

  بررسي غلظت گاز رادون منازل مسكوني و اماكن عمومي شهر قم

  هاي خوراكي در شهر قم بررسي منابع ، مشخصات و امكان سنجي توليد بايوديزل از پسماند روغن

  كليدي تصفيه خانه آب قمي پارامتر كدورت در نقاط  طراحي و ساخت سيستم نمونه گيري هوشمند جهت پايش پيوسته

  بررسي دانش، نگرش ومهارت زيست محيطي معلمين مقاطع ابتدايي شهر قم 

  آب و فاضالب صنايع در شهرك صنعتي شكوهيه قم  پسماند ،  بررسي مديريت

  بررسي كارايي نانوتيوپ هاي چند اليه كربني در حذف رنگ از فاضالب سنتتيك و صنعتي

  نگرش وعملكرد شهروندان قمي درخصوص مصرف بهينه آب آشاميدنيبررسي ميزان آگاهي ، 

 -ي حسگر زيستي نانو كاتيوزان ساخت و ارزيابي كارآيي كيت تشخيص فلزات سنگين به عنوان آالينده هاي شغلي و تشخيصي بر پايه

  اسيد فسفاتاز

  ارزيابي عملكرد واحدهاي تصفيه خانه آب قم در حذف عوامل بيولوژيكي 

  )باكتري ها و قارچ ها از هواي داخل منازل مسكوني pm 2.5و    pm 10بررسي اثر يون منفي توام با ازن در حذف ذرات معلق( 

  بررسي مديريت پسماندهاي بهداشتي درماني( عادي و ويژه) در استان قم

 
 


