
 بسن اهلل الشحوي الشحین

9318-9311های تحقیقاتی و پژوهشی گروه مهنذسی بهذاشت محیط در سال تاولوی  

 بخش آب 

 )سطحی ٍ صیشصهیٌی( دس هٌابع آبّا( ّا ٍ َّسهَى)هاًٌذ آًتی بیَتیک ّای ًَظَْس ضٌاسایی ٍ پایص آالیٌذُ .1

 هَجَد دس آبّای الیٌذُّای جذیذ دس صهیٌِ حزف آضٌاسایی ٍ سٌتض جارب .2

 ّای هَجَد دس هٌابع آبّای اسصاى قیوت دس صهیٌِ حزف آالیٌذُضٌاسایی ٍ سٌتض جارب .3

ٍ اسائِ ساّکاسّای  DMFTضاخص ٍ  ، فطاس خَىّای قلبی عشٍقیّای سٌگ کلیِ، بیواسیضٌاسایی عَاهل هحیطی هَثش بش بیواسی .4

 کاّص ایي هخاطشات

 ّایی ًَیي دس صهیٌِ تصفیِ آبسٍش .5

 علل تلفات آب هَجَد دس خطَط اًتقال ٍ سیستن تَصیع آب ضْشی ٍ اسائِ ساّکاسّای کاّص آىبشسسی  .6

 ّا دس هٌابع آبّای آىضٌاسایی سوَم ٍ هتابَلیت .7

 ّای صیست هحیطی هَجَد دس آبّا دس حزف آالیٌذُّای فلضی آلی ٍ استفادُ اص ایي جاربسٌتض اًَاع هختلف چاسچَب .8

 ّای هَجَد دس هٌابع آب )هاًٌذ فلضات ٍ ...(آالیٌذُاسصیابی سیسک بْذاضتی  .9

 ضْشّای استاى لشستاىهذل ساصی سطح آبْای صیشصهیٌی  .11

 ضٌاسایی ٍ سٌتض گٌذصداّای اسصاى قیوت دس صهیٌِ گٌذصدایی هٌابع آبی بِ جای گٌذصداّای ضیویایی هتذاٍل  .11

 کاسبشد فٌاٍسی ًاًَ دس صهیٌِ حزف آالیٌذّای آلی اص هٌابع آبی .12

 فشایٌذی ٍ اص لحاظ کوی ٍ کیفی با اعوال تغییشات ّیذسٍلیکی ی استاى لشستاىبْبَد ٍ استقاء تصفیِ خاًِ ّا بشسسی .13

 استاى لشستاى )ضْشی ٍ سٍستایی( بشسسی کیفیت ضیویایی ٍ بیَلَطیکی هٌابع آب ضشب .14

 بشسسی هیضاى فلضات سٌگیي دس هٌابع آب استاى لشستاى .15

 س بْذاضت هحیط ٍ هحیط صیستکاسبشد ًاًَ ٍ بیَتکٌَلَطی د .16

 آبشساًی ضْشی ٍ سٍستایی هٌابع آب استاى لشستاى ضبکِ گزاسی بشسسی ٍضعیت خَسًذگی ٍ سسَب .17

 تْیِ ٍ تَلیذ ًشم افضاسّای هشتبط با هحاسبِ ضاخص ّای هَسد استفادُ دس اسصیابی هٌابع آب .18

 

 

 بخش فاضالب 

 استاى لشستاى ضْشی فاضالبخاًِ ّای تصفیِ تَلیذی اص اهکاى سٌجی استفادُ هجذد اص پساب  .1

 هطالعِ دس هَسد سٍش ّای ًَیي تصفیِ فاضالب .2

 تْیِ ٍ تَلیذ ًشم افضاسّای هشتبط با هحاسبِ ضاخص ّای هَسد استفادُ دس اسصیابی فاضالب .3

 ّای ًَیي تصفیِ ٍ دفع فاضالب صٌعتی ٍ ضْشیاسائِ سٍش .4

 

 بخش هوا 

 ٍ تکویل ًقطِ جاهع استاى (سادىطبیعی ) هاًٌذ پایص استاى لشستاى دس صهیٌِ هیضاى پشتَتابی  .1



 ّای هَجَد دس َّای استاى ٍ اسائِ ساّکاسّای کاّص ایي آالیٌذُ ّاپایص آالیٌذُ .2

 کوی ساصی اطالعات آالیٌذُ ّای هَجَد دس َّای استاى ٍ اسصیابی سیسک سالهتی آى .3

 ضْشّای استاى لشستاى ٍ اسصیابی خطشات آى بشای جوعیت دس هعشض تواسسٌجص بٌضى دس سطح  .4

 تْیِ ٍ تَلیذ ًشم افضاسّای هشتبط با هحاسبِ ضاخص ّای هَسد استفادُ دس اسصیابی آالیٌذُ ّای َّا .5

6.  

 

 بخش پسمانذ 

 دس استاى لشستاىضْشی ٍ سٍستایی هَاد صائذ تَلیذی  هطالعِ دقیق ٍ آًالیض کوی ٍ کیفی .1

 هَاد صائذ تَلیذی بیواسستاى دس استاى لشستاى دقیق ٍ آًالیض کوی ٍ کیفیهطالعِ  .2

 بشسسی هذیشیت پسواًذّای ضْشی استاى .3

 هطالعات جاهع بش سٍی باصیافت ٍ جذاساصی آیتن ّای قابل باصیافت اص پسواًذّای تَلیذی دس سطح استاى .4

 تَلیذ اًشطی اص پسواًذّای تَلیذی )هاًٌذ بیَگاص ٍ ...( .5

 لشستاىاستاى هَجَد دس سطح ضْشی پسواًذّای اثشات صیست هحیطی هحل دفي اسصیابی  .6

 لشستاىدساستاى اص پسواًذّای ضْشی کوپَست  تَلیذ ٍسهیاهکاى سٌجی  .7

 تْیِ ٍ تَلیذ ًشم افضاسّای هشتبط با هحاسبِ ضاخص ّای هَسد استفادُ دس اسصیابی پسواًذ .8

 


