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 ػال ًام داًـجَ اػتاد هـاٍس اػتاد ساٌّوا عٌَاى سدیف

تشسػی ٍضعیت تْذاؿت هحیظ ؿْش  1

 خشم آتاد

 دکتش پَس هقذع

 دکتش تیٌا

قذست الِ  

ؿوغ خشم 

 آتادی

77-77 

حزف آًتی تیَتیک ّای ػفیکؼین ٍ  7

ػفتشیاکؼَى اص هحیظ آتی تا اػتفادُ 

 UV/H2O2اص اکؼیذاػیَى پیـشفتِ 

دکتش قذست الِ 

ؿوغ خشم 

 آتادی

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

 91 اػفٌذهاُ عیؼی تلقذس

کوی ػاصی اثشات تْذاؿتی آالیٌذُ  7

ّای هعیاسَّا دس حَصُ جٌَب غشتی 

خشم -اَّاص-ایشاى)ایالم

 کشهاًـاُ(_آتاد

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

دکتش غالسضا 

 گَدسصی

دکتش هحوذجَاد 

 عشاحی

دکتش قذست الِ 

 ؿوغ خشم آتادی

ػیذهحوذ 

 دسیاًَؽ

99-97 

هقایؼِ گٌذصدایی آب تا اػتفادُ اص  9

( ٍ SODISتاتؾ اؿعِ خَسؿیذی)

 حزف تاکتشی ّای ؿاخصدس کلش هادس 

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

ًشگغ  

 تْذاسًٍذ

97 

-تشسػی تاثیش خصَصیات اجتواعی 5

جوعیتی،تجْیضات کاٌّذُ هصشف ٍ 

آهَصؽ تش سٍی هیضاى هصشف آب دس 

 ؿْش خشم آتاد

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

دکتش هحوذجَاد 

 عشاحی

 ػَداتِ صاسع

 95 هحوذ تاصداس

پٌِْ تٌذی آب سٍدخاًِ خشم سٍد خشم  6

آتاد تش اػاع ؿاخص کیفیت آب 

NSFWQI  ػاهاًِ اعالعات ٍ

 (GISجغشافیایی)

دکتش قذست الِ 

ؿوغ خشم 

 آتادی

عثذالشحین  

 یَػف صاد

 97تْاس 

تشسػی هیضاى جزب کادهیَم تا  7

اػتفادُ اص گشاًَل ّای لجي فعال 

فاضالب ؿْشی پَؿیذُ ؿذُ تا 

 ًاًَرسات آّي اص هحلَل ّای آتی

دکتش قذست الِ 

ؿوغ خشم 

 آتادی

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

علیشضا دکتش 

 غیاثًَذ

هحوذ ّاؿوی 

 فش

 97آتاى 

تشسػی جزب پیشٍکاتیکَل اص هحلَل  8

ّای آتی تا اػتفادُ پاهیغ ) عثیعی ٍ 

 اصالح ؿذُ تا اػیذکلشیذسیک (

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

پشٍیي  

 هصغفایی

 97اػفٌذهاُ 

تعییي کاسایی خاک سع اصالح ؿذُ تا  9

ػَسفکتاًت کاتیًَی دس حزف سًگ 

 ّای ًؼاجی اص هحلَل ّای آتی 

دکتش قذست الِ 

ؿوغ خشم 

 آتادی

دکتش حـوت الِ 

 ًَسهشادی

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

هْذی 

 جَسًٍذ

 97اػفٌذهاُ 

جزب فٌل اص هحلَل ّای آتی تا  11

 اػتفادُ اص پَػت ػثض گشدٍ

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

دکتش قذست الِ 

 ؿوغ خشم آتادی

فاعوِ 

 ّاؿوی

 97آرس 



تشسػی پتاًؼیل خَسًذگی ٍ سػَب  11

گزاسی دس ؿثکِ تَصیع آب آؿاهیذًی 

 1797ؿْش ًَسآتاد دس ػال 

دکتش قذست الِ 

ؿوغ خشم 

 آتادی

 97تْوي هاُ  لیال تاتٌذُ 

حزف سًگ ًؼاجی  اص فاضالب  17

هصٌَعی تا اػتفادُ اص ًاًَ دیاتَهیت 

 تثثیت ؿذُ دس آلظیٌات کلؼین

دکتش سضا 

دسٍیـی چـوِ 

 ػلغاًی

علی اکثش  

 خذاتٌذُ لَ

 97تْوي 

فتَکالیؼتی آالیٌذُ سًگی ی تجضیِ  17

هتیلي تلَ دس فاضالب تا اػتفادُ اص 

اکؼیذسٍی تقَیت ؿذُ تا ػیلیغ ٍ 

 تثثیت ؿذُ تش سٍی ؿیـِ

دکتش قذست الِ 

ؿوغ  خشم 

 آتادی

صّشا ًَسی  

 هغلق

 91صهؼتاى 

تشسػی استثاط سیضگشدّا ٍ تاس هشاجعِ  19

تیواساى تٌفؼی ٍ قلثی تِ تیواسػتاى 

ّای ؿْش کشهاًـاُ تا اػتفادُ اص 

( دس GISػاهاًِ اعالعات جغشافیایی )

 1791ػال 

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

دکتش قذست الِ 

 ؿوغ خشم آتادی

هٌْذع فشصاد 

 اتشاّین صادُ

علیشضا 

 اجشایی 

اػفٌذهاُ 
1791 

تشسػی حزف پاساکلشٍفٌل اص هحلَل  15

ّای آتی تا اػتفادُ اص پَػت هیَُ 

تلَط اصالح ؿذُ تا 

:تشسػی ػیٌتیک ٍ اػیذػَلفَسیک

 ایضٍتشم جزب

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

 1797هْشهاُ  فاعوِ عاّشی 

لی عثیعی تا تجضیِ فتَکالیؼتی هَاد آ 16

رسات اکؼیذ سٍی  اػتفادُ اص ًاًَ

اص هحلَل ّای تثثیت ؿذُ سٍی ؿیـِ 

 آتی

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

هشین الؼادات  

 هٌصَسی

 97تْاس 

تشسػی استثاط تیي تیَآئشٍػل ّای  17

قاسچی ٍ رسات هعلق دس هحیظ ّای 

داخلی ٍ َّای آصاد ؿْش خشم آتاد دس 

 99ٍ تْاس  97صهؼتاى 

دکتش اصغش ػپِ 

 ًٍذ

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

دکتش هحوذجَاد 

 عشاحی

حؼیي 

 تصیشی

 95خشداد 

تشػی حزف اػیذ اگضالیک اص هحیظ  18

آتی تا اػتفادُ اص فشآیٌذ اکؼیذاػیَى 

پیـشفتِ اصى دس حضَس ًاًَ رسات 

اکؼیذ هٌیضین تثثیت ؿذُ تش سٍی 

 کشتي فعال حاصل اص چَب رست

دکتش تْشام کوشُ 

 ئی

 99تْوي  ػاسا حیذسی دکتش علی جعفشی

پیؾ تصفیِ ؿیشاتِ هشکض دفي صتالِ  19

اػتفادُ اص تشکیة فشآیٌذ ؿْشی تا 

الکتشٍؿیویایی ٍ فتَکاتالیؼتی جْت 

 ساکتَس تیَلَطیک

دکتش قذست الِ 

ؿوغ خشم  

 آتادی

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

دکتش سضا دسٍیـی 

 چـوِ ػلغاًی

هحوذ خَؽ 

 گفتاس 

صهؼتاى 
1797 

تشسػی هقایؼِ ای پشاکٌؾ آالیٌذُ  71

ّای اتوؼفشی ًاؿی اص دٍدکؾ 

دکتش سجة 

 سؿیذی

یَػف اهیذی  ػَداتِ صاسع

 خاًی آتادی

97-97 



کاسخاًِ ػیواى دٍسٍد تا اػتفادُ اص 

ٍ هذل  SCREEN-3هذل ًشم افضاسی 

 پشاکٌذگی گَع

دکتش غالهشضا 

 گَدسصی

تشسػی ٍضعیت تاکتشی،قاسچ ٍ تیَهغ  71

دس سیضگشدّای َّای ؿْش خشم آتاد دس 

 1791تاتؼتاى ٍ پاییض ػال 

 دکتش حاتن

 گَدیٌی

دکتش اصغش ػپِ 

 ًٍذ

دکتش قذست الِ 

 ؿوغ خشم آتادی

هحوذتقی 

 هیشصائیاى

 97خشدادهاُ 

تشسػی پتاًؼیل خَسًذگی ٍ سػَب  77

گزاسی آب آؿاهیذًی ؿثکِ تَصیع 

 97ؿْش ػاٍُ دس ػال 

دکتش قذست الِ 

ؿوغ خشم 

 آتادی

 97تْوي هاُ  افـیي پیشی 

اسصیاتی آلَدگی قاسچی ٍ کیفیت َّای  77

داخلی تخؾ ّای هختلف تیواسػتاى 

 ّای داًـگاّی فعال خشم آتاد

دکتش اصغش ػپِ 

 ًٍذ

ػکیٌِ  

 صیذعلی

اسدیثْـت 
99 

تشسػی تجضیِ فتَکاتالیؼتی فٌل اص  79

فاضالب ّای ؿَس تا اػتفادُ اص فشآیٌذ 
UV/Zno 

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

صذیقِ  

 ػعیذی

 1797دی هاُ 

عٌَاى تشسػی اثش لجي صالل ػاص تِ  75

کوک هٌعقذکٌٌذُ پلی ػَلفات فشیک 

 دس حزف کذٍست ٍ کلیفشم هحیظ آتی

دکتش قذست الِ 

ؿوغ خشم 

 آتادی

دکتش افـیي 

 تکذػتاى

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

َّؿٌگ 

 آسهیي

 97دی 

حزف هَاد آلی عثیعی اص آب تا  76

اػتفادُ اص فشآیٌذ الکتشٍکَاگَالػیَى 

 ٍ فشآیٌذ اًعقاد تـذیذ یافتِ

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

ػلواى  

 قضٍیٌِ ء

 91دی هاُ 

کلشٍفٌل اص هحیظ -تشسػی حزف دٍ 77

آتی تا اػتفادُ اص فشآیٌذّای 

اکؼیذاػیَى پیـشفتِ حاصل اص 

UV/S2O8
2-   ٍFe/S2O8

2- 

دکتش تْشام کوشُ 

 ئی

ؿکَفِ  دکتش علی جعفشی

 آػتشکی

 99تْوي 

تشسػی ٍضعیت تشخی آالیٌذُ ّای  78

خشم آتاد ٍ َّای هٌاصل هؼکًَی ؿْش 

تاثیش تشافیک ؿْشی تش ؿذت ایي 

 آالیٌذُ ّا

دکتش قذست الِ 

ؿوغ خشم 

 آتادی

دکتش حاتن 

 گَدیٌی

دکتش سجة 

 سؿیذی

ًؼشیي سؿٌَ 

 عائی

 97پاییض 

 


