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 مشخصات فرديمشخصات فردي  --11

  جیرانيجیراني  ::نام خانوادگينام خانوادگي                                                کهرباکهربا  ::نامنام

                                                                                        25992599//2424//6969  تاريخ تولد:تاريخ تولد:

 jeirani@atr.ac.irپست الكترونیكي: پست الكترونیكي: 

 
 

  

  

 تحصیالت دانشگاهي تحصیالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

  مقطع تحصیلي ومقطع تحصیلي و

  رتبه علميرتبه علمي
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصیلمحل تحصیل  رشته تحصیليرشته تحصیلي

  25362536  دانشگاه بوعلي سینادانشگاه بوعلي سینا  عمرانعمران--مهندسي عمرانمهندسي عمران  کارشناسيکارشناسي

  25322532  دانشگاه صنعتي اصفهاندانشگاه صنعتي اصفهان  زيستزيستمحیطمحیط--مهندسي عمرانمهندسي عمران  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

 
  

      سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  هاهاهمکاري آموزشي با دانشگاههمکاري آموزشي با دانشگاه::  

 ب، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، آب و فاضال -عضو هیأت علمي گروه مهندسي عمران
 تاکنون 2539فروردين ماه 

 تا مهرماه  2539زيست، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، فروردين ماه مدير گروه محیط
2535 

  تاکنون 2554سرپرست دفتر ارتباط با صنعت، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، مهرماه 

 زيست: ب و رشته محیطتدريس دروس مهندسي عمران آب و فاضال 

o  ،آبرساني و بهداشت روستا و پروژه، ايمني و بهداشت، آب و فاضالب روستاها، بناهای آبي
خانه فاضالب، طراحي اجرای آزمايشگاه فرايندهای فیزيكي شیمیايي، پروژه طراحي تصفیه

زيست، بهداشت خانه فاضالب، فرايندهای فیزيكي شیمیايي، مهندسي محیطتصفیه
برداری، کیفیت آب و ، اصول مهندسي تصفیه آب و فاضالب، حفاری، تجهیز و بهرهمحیط

 خانه آبمحیطي، طراحي و اجرای تصفیهبررسي اثرات زيستفاضالب و آزمايشگاه، 

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

   طرح هاي پژوهشي طرح هاي پژوهشي  

   ،محیطي احداث واحد دانشگاهي مؤسسه محیطي احداث واحد دانشگاهي مؤسسه طرح توجیهي و مالحظات زيستطرح توجیهي و مالحظات زيست""کهربا جیراني، کهربا جیراني

  25302530، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، ، مؤسسه آموزش عالي عمران و توسعه، ""الي عمران و توسعهالي عمران و توسعهآموزش عآموزش ع
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  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

  5959//6060//4242  ::تاريختاريخ
  کهربا جیرانيکهربا جیراني  نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

 

 

  

  مقاله علميمقاله علمي  

های نو و پاک، های نو و پاک، ، همايش ملي انرژی، همايش ملي انرژی""توسعه پاک در ايران با نگاهي به تجربه جهانيتوسعه پاک در ايران با نگاهي به تجربه جهاني""ک. جیراني، ک. جیراني،   

  25542554همدان، ايران، ارديبهشت ماه همدان، ايران، ارديبهشت ماه 

تخصصي عمران و توسعه، مؤسسه آموزش عالي تخصصي عمران و توسعه، مؤسسه آموزش عالي --، نشريه علمي، نشريه علمي""دو روی سكه انرژیدو روی سكه انرژی""ک. جیراني، ک. جیراني،   

  25542554عمران و توسعه، عمران و توسعه، 

، ، ""محیطي پساب تصفیه شده مجتمع صنايع شیمیايي اصفهانمحیطي پساب تصفیه شده مجتمع صنايع شیمیايي اصفهانهای زيستهای زيستشاخصشاخص""ک. جیراني، ک. جیراني،   

  25312531زيست، زيست، سمینار تخصصي نفت و گاز و محیطسمینار تخصصي نفت و گاز و محیط

، ، ""پااليي خاک آلوده به سیانور توسط گیاهان غیر چوبيپااليي خاک آلوده به سیانور توسط گیاهان غیر چوبيگیاه گیاه ""  ي، ک. جیراني، ا. میرلوحي،ي، ک. جیراني، ا. میرلوحي،تائبتائبا. ا.   

  2222مجله علمي پژوهشي علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد مجله علمي پژوهشي علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد 

  25302530، زمستان ، زمستان 2424شماره شماره 

رود در رود در خواهي زيستي و شیمیايي رودخانه زايندهخواهي زيستي و شیمیايي رودخانه زايندهبررسي تغییرات اکسیژنبررسي تغییرات اکسیژن""ک. جیراني، ا. خسروی، ک. جیراني، ا. خسروی،   

  25322532کنفرانس هیدرولیک ايران، ايران، کنفرانس هیدرولیک ايران، ايران، ، پنجمین ، پنجمین ""اصفهاناصفهان

های صنعتي به روش تصفیه طبیعي گیاه های صنعتي به روش تصفیه طبیعي گیاه رفع آلودگي سیانور از پساب کارخانهرفع آلودگي سیانور از پساب کارخانه""  ک. جیراني، ا. تائبي،ک. جیراني، ا. تائبي،  

  25322532، دومین کنگره ملي مهندسي عمران، ايران، ، دومین کنگره ملي مهندسي عمران، ايران، ""پاالييپااليي

گره بیولوژی گره بیولوژی ، دومین کن، دومین کن""رود در استان اصفهانرود در استان اصفهانبررسي تغییرات بار آلي رودخانه زايندهبررسي تغییرات بار آلي رودخانه زاينده""ک. جیراني، ک. جیراني،   

  25352535کاربردی، ايران، کاربردی، ايران، 

  

  هاي آموزشي گذرانده شدههاي آموزشي گذرانده شدهمهارتهاي نرم افزاري/ دورهمهارتهاي نرم افزاري/ دوره  --66

 افزارهای تخصصيتسلط به نرم 

 SewerCAD 

 SewerJames 

 EPANET 

 SAP 

 سیستم عامل و ابزارهای پژوهشي 

 Windows XP, Vista, Seven 

 Microsoft Office 

 Internet and Searching 

 افزارهای آمارینرم 

 SPSS, SAS 
 
 
 

 


