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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 

 ردیف نام استاد عنوان طرح / پایان نامه نوع طرح مسئولیت در طرح وضعیت طرح
 3 دکتر بهرام کمره ای 3131-3131 ازنا اقتصادی ویژه منطقه محیطی زیست اثرات ارزیابی طرح پژوهشی مجری خاتمه یافته

 در آرسنیک و باریم جیوه، کروم، سرب، کادمیوم، سنگین فلزات مقدار بررسی طرح پژوهشی مجری خاتمه یافته

   33-38 سال در بروجرد شهر رودخانه و آب منابع

 2 دکتر بهرام کمره ای

 رزالیگود و ازنا دشت آب چاههای در پتاس و فسفات و نیترات گیری اندازه طرح پژوهشی مجری خاتمه یافته

 3138 تابستان و دربهار

 1 دکتر بهرام کمره ای

 سال در آباد خرم شهر هوای در موجود معلق ذرات غلظت میانگین بررسی طرح پژوهشی مجری خاتمه یافته

3138 

 1 دکتر بهرام کمره ای

 آباد خرم شهر خصوصی و دولتی بیمارستانهای آبی منابع آلودگی میزان بررسی طرح پژوهشی مجری خاتمه یافته

 3138سال در لژونالپنوموفیال باکتری به

 5 دکتر بهرام کمره ای

 6 دکتر بهرام کمره ای 3132 آباد خرم المللی بین نمایشگاه محیطی زیست اثرات ارزیابی طرح پژوهشی مجری خاتمه یافته

 

 خاتمه یافته

 

 مجری

 

 طرح پایان نامه

 کاتالیزوری زنی ازن دفراین بااستفاده آبی ازمحیط اسیداگزالیک حذف بررسی

 چوب از حاصل فعال کربن روی بر شده تثبیت منیزیم اکسید نانوذرات از حاصل

 شیرین ذرت

 8 دکتر بهرام کمره ای

 اکسیداسیون های فرایند از استفاده با آبی محیط از کلروفنول-2 حذف بررسی طرح پایان نامه مجری خاتمه یافته

 UV/S2O8-2و S2O8/2-Fe  از حاصل پیشرفته

 3 کتر بهرام کمره اید

 و الکتروفنتون های روش از استفاده با مترونیدازول بیوتیک آنتی حذف بررسی طرح پایان نامه مجری خاتمه یافته

 آبی محلولهای در فوتوالکتروفنتون

 3 دکتر بهرام کمره ای

 31 دکتر بهرام کمره ای   آباد خرم رشه مسکونی منازل در رادون غلظت بررسی طرح پایان نامه مجری خاتمه یافته
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 ردیف نام استاد عنوان طرح / پایان نامه نوع طرح مسئولیت در طرح وضعیت طرح
 پیشرفته اکسیداسیون های فرایند زا استفاده با آبی محیط از انیلین حذف بررسی طرح پایان نامه مجری خاتمه یافته

  UV/S2O8-2و S2O8/2-Fe از حاصل

 33 کتر بهرام کمره اید

 اصالح گرانوله فعال کربن از استفاده با آبی های محلول از نیترات حذف بررسی طرح پایان نامه مجری درحال اجرا

 اکسیدآهن ذرات نانو با شده

 32 دکتر بهرام کمره ای

 حذف در گلوتارآلدئید و کارواکرول با گندزدایی  فرایندهای کارایی مقایسه طرح پایان نامه ریمج درحال اجرا

 آئروژینوزا سودوموناس

 31 دکتر بهرام کمره ای

 فعال کربن از استفاده با آبی های محیط از ایبوپروفن و استامینوفن حذف بررسی طرح پایان نامه مجری درحال اجرا

 بلوط میوه از حاصل

 31 ر بهرام کمره ایدکت

 غشاء از استفاده با آب سازی شیرین برای مستقیم اسمز فرایند از استفاده بررسی طرح پایان نامه مجری درحال اجرا

 های

 35 دکتر بهرام کمره ای

 اکسیداسیون های فرایند از استفاده با آبی محیط از پیروکاتکول حذف بررسی طرح پایان نامه مجری درحال اجرا

 UV/S2O8-2 و UV/SO4      از حاصل فتهپیشر

 36 کتر بهرام کمره اید

 38 دکتر علی جعفری کوهدشت شهرستان آب منابع بررسی طرح پژوهشی مجری خاتمه یافته

 

 خاتمه یافته

 

 مجری

 

 طرح پایان نامه

 فرایندهای استفاده با شده تثبیت تعلیق طریق از کربنی های نانولوله حذف

 مورینگا و معمولی های منعقدکننده وسیله به لوکوالسیونف و کواگوالسیون

 طبیعی منعقد ماده عنوان به اولیفرا

 33 دکتر علی جعفری

 

 خاتمه یافته

 

 مجری

 

 طرح پایان نامه

 و انعقاد فرایند توسط پایدار سوسپانسیون از کربنی های نانولوله حذف بررسی

 مورینگا طبیعی کننده منعقد و متداول های کننده ازمنعقد استفاده با سازی لخته

 اولیفرا

 33 دکتر علی جعفری
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 گروه مهندسی بهداشت محیط
 

 ردیف نام استاد عنوان طرح / پایان نامه نوع طرح مسئولیت در طرح وضعیت طرح
 اله قدرت دکتر موثربرآن عوامل میزان وبررسی آباد درشهرخرم آب مختلف مصارف طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 آبادی خرم شمس

21 

 اله قدرت دکتر 83سال در آباد شهرخرم های مطب محیط بهداشت وضعیت طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 آبادی خرم شمس

23 

 ومبارکه شهر زرین توزیع های شبکه آشامیدنی آب خوردگی پتانسیل تعیین طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 اصفهان استان

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

22 

 اله قدرت دکتر آباد درشهرخرم وبستنی میوه آب باکتریولوژیک کیفیت طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 آبادی خرم شمس

21 

 اله قدرت دکتر خوردگی های اندیس از استفاده با اهواز آشامیدنی آب خوردگی پتانسیل تعیین طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 آبادی خرم شمس

21 

 اله قدرت دکتر تولید مبداء در جامد زائد مواد بازیافت مطالعاتی طرح طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 آبادی خرم شمس

25 

 فعال ولجن شده خشک سارگاسوم ای قهوه جلبک کارایی واقتصادی فنی مقایسه طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 کروم درحذف شده خشک دفعی

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

26 

 برای لرستان استان آموزان دانش ابعادآنتروپومتری از اطالعاتی بانک ایجاد طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 مدارس میزوصندلی طراحی

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

28 

 جهت کلسیم باآلژینات شده مازادتثبیت فعال ازلجن استفاده کارایی بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 باال روبه باجریان تثاب بستر ازستون بااستفاده آبی ازمحلولهای(83) کروم حذف

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

23 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 

 ردیف نام استاد عنوان طرح / پایان نامه نوع طرح مسئولیت در طرح وضعیت طرح
 شهری توزیع های شبکه میدنیآشا آب بارسوبگذاری خوردگی پتانسیل تعیین طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 گذاری کوپن وروش خوردگی ازاندیسهای باستفاده آباد خرم

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

23 

 آبادتوسط خرم پارسیلون کارخانه پساب از رنگ حذف سنجی امکان بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 آن وبازیابی منیزیم کربنات

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

11 

 آبادوارائه شهرخرم غاضالب خانه تصفیه سیستم عملکردوبازدهی بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 مناسب راهکارهای

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

13 

 اکسیدروی از استفاده با بلودرفاضالب متیلن رنگی آالینده فتوکاتالیستی تجزیه طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 شیشه برروی شده وتثبیت باسیلیس شده تقویت

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

12 

 بااستفاده آبی ازمحیط وسفتریاکسون سفازولین،سفکسیم کبیوتی آنتی حذف طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 UV/H2O2 پیشرفته ازاکسیداسیون

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

11 

 کیفیت شاخص آبادبراساس خرم رود خرم آب کیفیت بندی پهنه طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 (GIS)جغرافیایی اطالعات وسامانه(NSFWQI)آب

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

11 

 شهری فاضالب فعال لجن ازگرانولهای بااستفاده کادمیوم جذب میزان بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 آبی ازمحلولهای آهن بانانوذرات شده پوشیده

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

15 

 شهرخرم مسکونی منازل هوای های ارآالینده برخی وضعیت بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 ها، آالینده این برشدت شهری آبادوتاثیرترافیک

 اله قدرت دکتر

 دیآبا خرم شمس

16 

 راهکارهای و آباد خرم شهری جامد زاید مواد مدیریت کارایی میزان بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 بهبودآن

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

18 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 

 ردیف نام استاد عنوان طرح / پایان نامه نوع طرح مسئولیت در طرح وضعیت طرح
 از بااستفاده شهرساوه آشامیدنی آب توزیع شبکه خوردگی پتانسیل بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 گذاری وکوپن خوردگی اندیسهای

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

13 

 اندیسهای از استفاده با نورآباد شهر آشامیدنی آب خوردگی پتانسیل بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 آالیندها ریز ونشت خوردگی

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

13 

 بااستفاده شهری های زباله ازشیرابه ظرفیتی شش وکروم موادآلی حذف ررسیب طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 ،(TIO2) وفتوکاتالیستی الکتروکوآگوالسیون فرایند ازترکیب

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

11 

 اکسیداسیون فرایند ازترکیب بااستفاده شهری زباله مرکزدفن شیرابه تصفیه طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 متوالی ناپیوسته جریان بیولوژیکی وراکتور کاتالیستی

 اله قدرت دکتر

 آبادی خرم شمس

13 

 وسایل از استفاده و اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، عوامل، از برخی بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 آباد خرم شهر در آب مصرف کاهش در آموزش و کاهنده

 12 دکتر حاتم گودینی

 در شیشه روی بر شده تثبیت روی اکسید ذرات نانو فوتوکاتالیستی اثر بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 آبی محلول از طبیعی آلی مواد تجزیه

 11 دکتر حاتم گودینی

 تثبیت روی اکسید نانوذرات از استفاده با طبیعی آلی مواد فتوکاتالیستی تجزیه طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 شیشه روی بر شده

 11 دکتر حاتم گودینی

 31 از کوچکتر ذرات فیزیکی،شیمیایی خصوصیات بررسی و گیری اندازه طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 آباد خرم شهر هوای در موجود( PM10)میکرون

 15 دکتر حاتم گودینی

 در آباد خرم شهر هوای ی ها گرد ریز در  ها قارچ و بیومس وضعیت بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 3133سال وپائیز تابستان

 16 دکتر حاتم گودینی
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 

 ردیف نام استاد عنوان طرح / پایان نامه نوع طرح مسئولیت در طرح وضعیت طرح
 شده تثبیت دنیتریفایر های باکتری کنسرسیوم از استفاده با آب از نیترات حذف طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 شناور بستر راکتور یک د فعال کربن روی بر

 18 دکتر حاتم گودینی

 

 یافته خاتمه

 

 مجری

 

 طرح پژوهشی

 روی بر شده تثبیت های باکتری از استفاده با پساب بیولوژیکی دنیتریفیکاسیون

 جریان با ثابت بستر راکتور یک در گزیلنوم باکتر استو از حاصل میکروبی سلولز

 باال به رو

 13 دکتر حاتم گودینی

 و تثبیت روند بر زمان و رطوبت برگشتی، کمپوست هوادهی، اثرات بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 شهری های زباله از حاصل کمپوست کیفیت

 13 دکتر حاتم گودینی

 خرم شهر درمانی بهداشتی مراکز در بهداشتی جامد زائد مواد مدیریت بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 آباد

 51 دکتر حاتم گودینی

 53 دکتر حاتم گودینی آباد خرم شهر های نانوایی محیط بهداشت وضعیت بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 52 دکتر حاتم گودینی آباد خرم شهر ابتدایی مدارس محیط بهداشت وضعیت بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 51 دکتر حاتم گودینی کدورت تغییرات با آب منابع  کلرزن ارتباط بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 کلرزنی تاسیسات از برداری بهره و نگهداری نصب، طراحی، وضعیت بررسی طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 لرستان استان شهرهای آشامیدنی آب

 51 دکتر حاتم گودینی

 55 دکتر حاتم گودینی تولید مبداء در جامد زائد مواد بازیافت مطالعاتی طرح طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 و الکتروکواگوالسیون از استفاده با آبی هایمحلول از طبیعی آلی مواد حذف طرح پژوهشی مجری یافته خاتمه

 یافته تشدید کواگوالسیون

 56 دکتر حاتم گودینی
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 

 ردیف نام استاد عنوان طرح / پایان نامه نوع طرح مسئولیت در طرح وضعیت طرح
 58 دکتر حاتم گودینی گردو سبز پوست از استفاده با آّبی هایمحلول در فنل حذف طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 53 دکتر حاتم گودینی مادر کلر و( SODIS) خورشید اشعه تابش از استفاده با آب گندزدایی یسهمقا طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 تثبیت روی اکسید نانوذرات از استفاده با طبیعی آلی مواد فتوکاتالیستی تجزیه طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 شیشه روی بر شده

 53 دکتر حاتم گودینی

 61 دکتر حاتم گودینی بلوط میوه پوست از استفاده با آبی هایمحلول از پاراکلروفنل حذف بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 و طبیعی پامیس از استفاده با آبی هایمحلول از پیروکاتیکول جذب بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 شده اصالح

 63 دکتر حاتم گودینی

 فرآیند از استفاده با شور های فاضالب از فنل فتوکاتالیستی تجزیه بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

UV/ZnO 

 62 دکتر حاتم گودینی

/ سدیم نیترات/  سولفوریک اسید با شده اصالح فعال کربن کارآیی بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 آبی هایمحیط از آمونیاکی نیتروژن حذف در پتاسیم پرمنگنات

 61 دکتر حاتم گودینی

 و طبیعی پامیس از استفاده با آبی هایمحلول از پیروکاتیکول جذب بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 شده اصالح

 61 دکتر حاتم گودینی

 شبکه هیبریدی های مدل از استفاده با آباد خرم فاضالب خانه تصفیه عملکرد طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 فازی عصبی استنتاجی سیستم و کوکو ساز بهینه النوریتم– مصنوعی

 65 دکتر حاتم گودینی

 آموزش و مصرف کاهنده تجهیزات جمعیتی-اجتماعی خصوصیات تاثیر بررسی طرح پایان نامه مجری یافته خاتمه

 آباد خرم شهر در آب مصرف میزان روی بر

 66 دکتر حاتم گودینی
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 اشتی درمانی لرستاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 

 ردیف نام استاد عنوان طرح / پایان نامه نوع طرح مسئولیت در طرح وضعیت طرح
 

 خاتمه یافته

 

 مجری

 

 طرح پایان نامه

 از( دنیتریفیکاسیون و نیتریفیکاسیون) آمونیاکی نیتروژن ای مرحله دو حذف

 روی بر شده تثبیت بومی های باکتری از استفاده با کرمانشاه پتروشیمی پساب

 فعال کربن

 68 دکتر حاتم گودینی

   ایران غربی جنوب حوزه در هوا معیار های آالینده بهداشتی اثرات سازی کمی طرح پایان نامه مجری خاتمه یافته

 3133 سال در(  کرمانشاه – آباد خرم-اهواز – ایالم) 

 63 دکتر حاتم گودینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


