
   یَسف دادتاى دکتش 
 استاد هطاٍس  استاد ساٌّوا ًام داًطجَ  هقطغ تحصیلی  هَضَع پایاى ًاهِ  سدیف 

تشسسی کیفیت ضیویایی ٍ هیکشٍتی هٌاتغ   1

 آب کاسست استاى گلستاى

    سیش ًیک پاًیز   اسضذ کاسضٌاسی

2 
 تش تاکیذ تا پساب گٌذصدایی تشسسی  

ًاًَکاهپَصیت  تَسط کاتالیضٍسی اصًاسیَى

کشتٌی ٍ هقایسِ فٌی ٍ اقتصادی آى تا 

کلشیٌاسیَى ( هطالؼِ هَسدی : تصفیِ خاًِ 

 (تٌذسگض 

 

 

اسضذ کاسضٌاسی  

 

 

 تخطی ػلی

   

تشسسی ٍ هقایسِ تصفیِ تکویلی پساب    3

تصفیِ خاًِ ضْش تاتل تَسط 

 Typha latifoila گیاّاى

 ٍ Australis Phragmites 

 

اسضذ کاسضٌاسی  

 

 

 پَس حسي هْذی

   

4   
تشسسی ػولکشد ٍاحذّای تصفیِ دس   

سیستن استفادُ هجذد اص پساب ضْشک 

صٌؼتی آق قال ٍتؼییي هٌاسثتشیي گضیٌِ 

 تاصیاتی

  
 

 اسضذ کاسضٌاسی

 

 سضا حویذ

 ًَسٍصیاى

   

/ الکتشٍکَاگَالسیَى تلفیقی فشایٌذ تشسسی 5

  صیتَى سٍغي فاضالب تصفیِ تش سًََپشٍکسَى
 اسضذ کاسضٌاسی

    ّادی کَّستاًی

 PM10 رسات اًتطاس ٍضؼیت ٍ غلظت تشسسی 6

ٍ PM2.5 گشگاى ضْش َّای دس  

ًشگس صادقی  اسضذ کاسضٌاسی

 هقذم 

   

 آتْای هٌاتغ دس سٌگیي فلضات هیضاى تشسسی 7

 دس جَیثاس ضْشستاى صتالِ دفي هحل صیشصهیٌی

 1395 سال

 

 اسضذ کاسضٌاسی

 جوالی غالهشضا

 اتشگلِ

   

 استاى آضاهیذًی آب اص آهًَیَم حزف تشسسی 8

/ صئَلیت ٍ صئَلیت اص استفادُ تا گلستاى

 اصًاسیَى

 

 اسضذ کاسضٌاسی

 هؼیي هخیشی

 

   

 دٍگاًِ ای الیِ ّیذسٍکسیذّای اص استفادُ اثش 9

(LDH )خاک دس فسفات آلَدگی کاّص دس 

    فائضُ خادم لَ اسضذ کاسضٌاسی

 َّای pm2.5 ٍ pm10 رسات کوی تشسسی 01

 اثشات ٍ گالیکص سیواى کاسخاًِ اطشاف

 آى تْذاضتی

ػثذالوحوَد  اسضذ کاسضٌاسی

 سفلی 

   



 

 تا آتی هحلَل اص سشب یَى حزف تشسسی 00

 کاهپَصیت ًاًَ تَسط جزب سٍش اص استفادُ

LDH ُتِ هغٌاطیسی فؼال کشتي تش ضذُ ًطاًذ 

 هشکضی هکؼة سٍش

 

 اسضذ کاسضٌاسی

 

 یلذا ضیخ 

   

 پیطشفتِ تصفیِ ٍاحذّای ػولکشد تشسسی 01

 آق صٌؼتی ضْشک فاضالب خاًِ تصفیِ پساب

 صٌؼت دس هجذد استفادُ جْت قال

 حویذسضا اسضذ کاسضٌاسی

 ًَسٍصیاى

   

 سن تَلیذ کاسخاًِ پساب پزیشی تصفیِ تشسسی 02

 اکسیذاسیَى تلفیقی فشایٌذ تَسط کطاٍسصی

 تیَلَطیکی ساکتَس/  پیطشفتِ

آدهیت تْشٍص اسضذ کاسضٌاسی     

 اصًاسیَى تَسط سفکسین حزف تشسسی 01

 LDH کاتالیست ًاًَ حضَس دس کاتالیضٍسی

 سٍش تِ صئَلیت تستش تش ضذُ ًطاًذُ

 (CCD)هشکضی هکؼة طشاحی

    ّادی داداضی اسضذ کاسضٌاسی

 اص استفادُ تا سشب آلَدگی حزف تشسسی 

 تستش تش ضذُ ًطاًذُ LDH ًاًَکاهپَصیت

 آتی هٌاتغ اص صئَلیت

هْذی هفتاح  

 ّلقی

   


