
  ػلی ظفشصادُ دکتش 
 استاد هطاٍس  استاد ساٌّوا ًام داًطجَ  هقطغ تحصیلی  هَضَع پایاى ًاهِ  سدیف 

 ٍ(  سشب ٍ کشٍم) سٌگیي فلضات آلَدگی تشسسی   1

 دس هَجَد ّای اًثاس آب دس هذفَػی کلیفشم

 کاّص تشای ػولی یاساّکاسّ اسائِ ٍ گٌثذ ضْشستاى

 آًْا

 

 اسضذ کاسضٌاسی

 

 ػثذالؼضیض

 اسکٌذسًظاد

   

 تا آتی ّای هحلَل اص سشب حزف هیضاى تشسسی   2

 رغال طثیؼی جارب ٍ ای داًِ فؼال کشتي افضٍدى

آب هٌاتغ دس هشکثات  

اسضذ کاسضٌاسی گلثیٌی اکشم      

 ٍ گشگاى سٍستایی ضشب آب آّي هیضاى تشسسی   3

اص استفادُ تا آى تٌذی پٌِْ  

Arc GIS  

 

اسضذ کاسضٌاسی  

 

 اهلل ًصشت

 ًاصشی

   

 تٌذسگض سٍستایی ضشب آب سَلفات هیضاى تشسسی   4

 اص استفادُ تا آى تٌذی پٌِْ ٍ

 Arc GIS 

  

 اسضذ کاسضٌاسی
 اهلل ٍلی

 لیَاًی احوذی

   

 تِ تثثیت ّای تشکِ خشٍجی پساب اص جلثک حزف   5

هتٌاٍب ضٌی فیلتشاسیَى سٍش  
 کاسضٌاسی اسضذ

 هسؼَد

تفتی ستیؼیاى  

   

 تا دط ضاّیي ضْش سیالب هذیشیت ٍ هطالؼِ   6

            سیستن اص استفادُ

GIS 

 

 اسضذ کاسضٌاسی

سضایی تٌْام     

 ًوًَِ سٍش تِ ٍسٍدی فاضالب هطخصات تؼییي   7

 لجي سَم هذٍل ػولکشد تؼییي ٍ هشکة تشداسی

آتاد خشم ضْش خاًِ تصفیِ فؼال  

 

 اسضذ کاسضٌاسی

 

 سَاسی ػظین

 پَس

   

 کاّص هٌظَس تِ َّادّی اپتیون صهاى هذت تشسسی   8

 خاًِ تصفیِ هَسدی هطالؼِ) تْیٌِ ساًذهاى اًشطی

قال( آق صٌؼتی ضْشک  

کاٍیاًی فشضیذ اسضذ کاسضٌاسی     

 فطاس اتَهاسیَى تاثیشات هقایسِ ٍ تشسسی   9

 دس حَادث تؼذاد ٍ هصشف هیضاى تش( فطاس هذیشیت)

آب تَصیغ ضثکِ  

 

 اسضذ کاسضٌاسی

 

 سضا ػلی

ًظاد تیوَس  

   

 ًیاص هَسد اکسیظى پاساهتش َّضوٌذ تخویي   01

 اص استفادُ تا فاضالب خاًِ تصفیِ دس تیَلَطیکی

هصٌَػی ػصثی ضثکِ  

 

 اسضذ کاسضٌاسی

تالش ٍحیذ  

 

   

 دس ٍتلٌذ سٍش تِ فاضالب تصفیِ سیستن تشسسی   00

 ساّکاسّای اسائِ ٍ سضَی خشاساى استاى ّای سٍستا

 )سلیواًی سٍستای هَسدی هطالؼِ) ساصی تْیٌِ

    حیذسی تتَل اسضذ کاسضٌاسی



 

 سسَتات ٍ اب دس سٌگیي فلضات ػلظت تشسسی 01

گلستاى استاى گل آال تاالب   

ػثاع  اسضذ کاسضٌاسی

 فَالدیاى 

   

 فاضالب اص 18اسیذسد سًگ حزف کاسایی تشسسی 02

 ضیویایی الکتشٍ اکسیذاسیَى اص استفادُ تا سٌتتیک

تؼذی سِ   

 

 اسضذ کاسضٌاسی

 

 ػثذالؼضیض

 قضل

   

 افضایص جْت َّاصی ّاضن سیستن ػولکشد تشسسی 01

 سیآتگی دستگاُ خشٍجی خطک جاهذات ساًذهاى

 ضْش فاضالب خاًِ تصفیِ هَسدی هطالؼِ)) لجي

 ( ساسی

 

 اسضذ کاسضٌاسی

 

 غوگیي حسیي

 ٍسکالیی

   

      


