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بررسی کارایی نانوکیتین و نانو سلولز به عنوان کمک منعقد کننده به همراه پلی آلومینیوم کلراید ( )PACبرای حذف
8
63/86/8731
در دست اجرا
مجری مجری مسئول
کدورت آب
مقایسه عملکرد روش های تهیه کاتالیست  Co-Fe3O4@ACو بررسی کاربرد آن در فرآیند اکسیداسیون پیشرفته
0
01/61/8731
در دست اجرا
مبتنی بر رادیکال سولفات جهت تصفیه فاضالب پتروشیمی همکار استاد مشاور
بررسی تاثیر نوع الکترود و  pHدر حذف دترجنت ها وفسفات پساب آب ناشی از شستشوی ماشین ها با استفاده از
7
01/86/8731
03/60/8731
خاتمه یافته
مجری استاد راهنما
روش انعقاد الکتریکی
0

تجزیه بیسفنلآ با فرایند سونو-فوتو فنتون هتروژنیک با استفاده از @ ACدر حضور پرسولفات
88/67/8731
در دست اجرا
مجری مسئول

1

بررسی حذف ترکیبات فنلی از فاضالب شور پتروشیمی توسط فرآیند اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر رادیکال سولفات
01/60/8731
در دست اجرا
همکار استاد مشاور

0

بررسی کارایی خاکستر هسته خرما در حذف کادمیوم وسرب از محلول های آبی مجری
00/61/8731
78/68/8731
خاتمه یافته

مجری

مجری مسئول

فعال سازی پروکسی مونوسولفات با کاتالیست  Fe2+Fe23+O4@PACبرای تجزیه استامینوفن از محیط های آبی به
3
86/88/8731
61/80/8730
خاتمه یافته
روش فوتو-فنتون هتروژنیک همکار
بررسی کارایی انعقاد الکتریکی یا استفاده از الکترود اهن والومینیوم در حذف نیترات وفسفات ودترجنت و
1
08/88/8730
تصویب شده
CODوTDSاز پساب ماشین لباسشویی وظرفشویی مجری استاد راهنما
81/63/8731
بررسی کارآیی سیستم تصفیه بیولوژیکی با هوادهی گسترده در حذف آالینده های پساب مرکز آموزشی درمانی رازی
3
06/61/8731
63/88/8730
خاتمه یافته
همکار
اهواز در سال 8730

86

بررسی کارآیی جاذب سرباره شرکت فوالد خوزستان جهت حذف فلز آرسنیک از محلول های آبی
03/86/8730
در دست اجرا
مجری مسئول

مجری

بررسی کارآیی جاذب سرباره اصالح شده شرکت فوالد خوزستان جهت حذف فلزات آلومینیوم و مولیبدن از محلول
88
03/86/8730
در دست اجرا
های آبی مجری مجری مسئول
بررسی ارتباط میان آلودگی هوا با شاخص های اسپیرومتری  FEF25-75%،FEV1/FVC،FVC ،FEV1و نشانگر
80
زیستی التهابی نیتریک اکساید ( )NOدر دانش آموزان سه منطقه شهرستان اهواز (آلودگی باال ،متوسط و پایین از نظر ترافیکی)
00/80/8731
81/63/8730
خاتمه یافته
همکار استاد مشاور
87

آماده سازی و اصالح سطحی زائدات بلوط و کاربرد آن به عنوان بیوجاذب طبیعی جهت تصفیه فاضالب
86/63/8730
در دست اجرا
همکار همکار اصلی

امکانسنجی تصفیه پساب عملیات حفاری نفت و گاز توسط فرآیند انعقاد الکتریکی مجری
80
86/63/8730
دست اجرا

مجری مسئول

81

مطالعه جذب سطحی کادمیوم از محیط های آبی توسط بیوجاذب اصالح شده حاصل از زائدات بلوط
61/80/8731
01/63/8730
خاتمه یافته

80

مجری

تعیین کارایی حذف تتراسایکلین از فاضالب بیمارستان های گلستان ،ابوذر،طالقانی
67/60/8731
01/63/8730
خاتمه یافته

مجری

در
دوم

سوم

بررسی کارایی فرایند فنتون هتروژن با استفاده از  MnFe 2O4-MCM 41و MnFe-2O4بعنوان یک کاتالیست در
83
86/60/8730
خاتمه یافته
مجری دوم
تخریب ترکیبات -0کلرو فنل و -0-0-0تری کلروفنل از محیط آبی
86/61/8731
بررسی کارایی حذف بیسفنل  Aاز محیط های آبی با استفاده از ازن زنی کاتالیزوری در حضور نانو ذرات مغناطیس
81
 Fe3O4نشانده شده بر روی پلیمر آلیژینات کراس لینک شده با آهن ( )Fe3O4@ALG/Fe MNPsو پراکسید هیدروژن
63/86/8731
86/60/8730
خاتمه یافته
مجری دوم
بررسی کارایی فرایند تلفیقی سونو -شبه فنتون مبتنی بر نانوذرات مگنتیت در حذف رنگ راکتیو Golden Yellow
83
67/61/8731
78/67/8730
خاتمه یافته
مجری دوم
 Rnlاز محلول های آبی
سنتز ،تعیین مشخصات و کاربرد کامپوزیت کربن فعال -نانو ذرات اکسید منیزیم و اکسید روی )AC/MgO/ZnOبرای
06
80/60/8730
خاتمه یافته
جذب پیشرفته علفکش آترازین از محیطهای آبی همکار همکار اصلی
00/63/8731
بررسی سنتز منعقد کننده پلی آلومینیوم سیلیکات کلراید ( )PASiCو کاربرد آن در حذف نیکل  0ظرفیتی از محلول
08
83/80/8737
در دست اجرا
های آبی مجری مجری مسئول
00

تخریب فتوکاتالتیکی رنگ اسید رد  )AR73( 37از محلول های آبی با استفاده از فرایند  /UVنانو ذرات MgO
61/63/8731
60/61/8737
خاتمه یافته
مجری دوم

بررسی میزان آفالتوکسین  B1و اکراتوکسین  Aدر برنج های تولید شده در شهرستان های یاسوج ،گچساران ،دنا و
07
خاتمه یافته
باشت از استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان رامهرمز از استان خوزستان همکار همکار اصلی
01/63/8731
03/63/8737
مقایسه کارایی منعقد کننده های پلی فریک سولفات ( )PFSو پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته ( )PASiCدر حذف کروم
00
61/63/8737
خاتمه یافته
مجری مجری مسئول
( )+0و کادمیوم ()+0از محلول های آبی.
63/88/8730

01

بررسی حذف نونیل فنل با کاربرد کامپوزیت نانو اکسید آهن/کربن فعال از محیط های آبی مجری
68/60/8730
61/63/8737
خاتمه یافته

دوم

00

مطالعه حذف کادمیوم وکروم کل از محلول های آبی به وسیله زئولیت کلینوپتیلولیت
61/88/8737
60/63/8737
خاتمه یافته

مجری

دوم

03

تهیه و اصالح جاذب ارزان قیمت تفاله چای و بررسی کارآیی آن در جذب رنگ بازیک بلو 08از محیط های آبی
68/61/8737
در دست اجرا
مجری دوم

01

تعیین میزان فلزات سنگین (مس و روی) در سبزیجات شهر اهواز
76/60/8737

03

تجزیه تتراسایکلین به روش فوتو فنتون با استفاده از کاتالیست مغناطیسی نانواکسید آهن وکربن فعال
87/63/8730
03/67/8737
خاتمه یافته
مجری مسئول

76

بهبود آبگیری لجن ثانویه تصفیه خانه فاضالب شهری با استفاده از فرآیند انجماد-گرمایش/الکتروفنتون همکار
67/67/8731
07/60/8737
خاتمه یافته
همکار اصلی

78

بررسی کارآیی نانو ذرات مغناطیسی هیدروکسی آپاتیت ( )MHNدر حذف تترا سایکلین از محلول های آبی
63/60/8730
06/68/8737
خاتمه یافته
همکار همکار اصلی

70

تعیین میزان استرادیول در پساب خروجی از کشتارگاه دام شهر اهواز و راندمان تصفیه خانه موجود در حذف آن
83/88/8730
60/80/8730
خاتمه یافته
مجری مجری مسئول

77

بررسی ارتباط بین میزان آفالتوکسین های  B1و  M1درجیره غذایی و شیر خام گاومیش های اهواز مجری
81/61/8731
81/88/8730
خاتمه یافته
مجری مسئول

70

اصالح و کاربرد کربن فعال تهیهشده از ذغال بلوط برای جذب آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلولهای آبی
61/63/8737
61/88/8730
خاتمه یافته
مجری مجری مسئول

71
آبی

بررسی کارایی نانو لولههای کربنی چند دیواره ( )MWCNTsدر جذب آنتی بیوتیک تتراسایکلین ( )TCاز محلولهای
60/88/8731
63/61/8730
خاتمه یافته
همکار همکار اصلی

70
73

مجری

مجری مسئول

بررسی کارایی گیاه روپیا ماریتیما در حذف  ،TSS ،CODازت و فسفر از فاضالب High TDS
68/61/8730
در دست اجرا
همکار اصلی
تعیین میزان فلزات سنگین در خاک  ،آب و گیاه اراضی سبزیکاری شهر اهواز مجری
06/63/8730
60/63/8730
خاتمه یافته

در دست اجرا
مجری

همکار

مجری مسئول

تعیین مقدار استروژن در چرخه ی فاضالب شهری ،فاضالب بیمارستانی ،آب سطحی ،و آب آشامیدنی (مطالعه ی
71
03/88/8731
61/60/8730
خاتمه یافته
موردی در اهواز) مجری مجری مسئول
تعیین میزان بازدهی و عوامل موثر بر کارایی پودر لجن فاضالب شهری در جذب زیستی جیوه( )IIو نیکل( )IIاز
73
76/86/8737
01/67/8730
خاتمه یافته
مجری مجری مسئول
محلول های آبی
سنتز و کاربرد کاتالیست نانو ذرات مگنتیت تثبیت شده بر روی کربن فعال ( )Fe3O4@Cبرای حذف تتراسایکلین از
06
03/67/8730
خاتمه یافته
همکار همکار اصلی
فاضالب سنتتیک با فرایند اکسیداسیون فنتون
00/63/8730
بررسی کارایی فیلتراسیون طبیعی خاک و گیاه وتی ور در حذف فلزات سنگین (سرب  ،کروم  ،نیکل  ،کادمیوم ) و
08
76/61/8738
خاتمه یافته
مجری مجری مسئول
تخم انگل از پساب تصفیه خانه فاضالب غرب اهواز
83/63/8730

امکان سنجی تصفیه نهایی پساب ثانویه تصفیه خانه فاضالب غرب اهواز با پخش زمینی و گیاه پاالیی و ارزیابی
00
خاتمه یافته
انتقال آالینده ها در خاک با کاربرد مدل انتقال امالح  Hydrous-1Dمجری مجری مسئول
67/80/8730
86/80/8736
مقایسه کارایی و تعیین شرایط بهینه عملکرد کیتوزان استخراجی از پوسته میگو با کیتوزان تجاری (آزمایشگاهی) در
07
68/68/8737
06/86/8736
خاتمه یافته
مجری دوم
حذف آرسنیک پنج ظرفیتی از آب های آلوده.
00

مقایسه کارایی پلی آلومینیم کلراید و کیتوزان در حذف نیکل و روی از آبهای آلوده.
88/63/8738
06/63/8736
خاتمه یافته

مجری

دوم

بررسی بازدهی حذف فسفر توسط پلی آلومینیوم کلراید  ،آهک و خاک بنتونیت از فاضالب شهری ( مطالعه موردی :
01
80/61/8738
00/60/8736
خاتمه یافته
مجری مجری مسئول
تصفیه خانه فاضالب چنیبه اهواز )
مقایسه بازدهی منعقد کننده های معدنی (کلراید آهن ( ، )IIIپلی آلومینیوم کلراید  ،کلراید آلومینیوم و آهک ) در آمایش
00
خاتمه یافته
مجری مجری مسئول
لجن حاصل از تصفیه فاضالب شهری در تصفیه خانه فاضالب چنیبه اهواز
83/63/8730
80/86/8713
بررسی کارایی صافی درشت دانه جریان افقی و ازن زنی به دنبال هم در کاهش بار میکروبی ،اکسیژن خواهی
03
خاتمه یافته
مجری مجری مسئول
شیمیایی ،جامدات معلق و کدورت پساب تصفیه خانه فاضالب شهر یاسوج
86/63/8736
88/86/8713
01

ارزیابی سمیت فاضالب های حاوی سیانید با کاربرد زیست آزمون جریان مداوم و کاربرد دافنیا مگنا همکار
03/60/8730
00/60/8713
خاتمه یافته
همکار اصلی

بررسی تأثیر کاربرد باگاس کامل  ،مغزه باگاس و باگاس مغزگیری شده در بهبود ظرفیت آبگیری و بهبود نسبت
03
60/63/8738
61/67/8713
خاتمه یافته
 C:N:Pلجن فاضالب شهری مجری دوم
بررسی وضعیت مدیریتی پسماندهای شهری در شهرستان دزفول و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب جهت ساماندهی
16
68/60/8713
81/86/8711
در دست اجرا
پسماندهای شهری مجری
18

بررسی اثرات تصفیه حرارتی قلیایی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتورلجن فعال در مقیاس پایلوت
06/88/8713
07/60/8711
خاتمه یافته
مجری مجری مسئول

10

بررسی کارایی تخم گیاه کتیرا به عنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت در تصفیه آب رودخانه کارون
81/63/8731
80/60/8711
خاتمه یافته
مجری

مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی شماره  0اهواز
17
60/60/8713
خاتمه یافته
اجرای طرح

همکار

همکاری در

انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی احداث پل وراه جایگزین محور اللی مسجدسلیمان در محدوده دریاچه
10
81/60/8710
در دست اجرا
همکار
سد گتوند علیا
11

بررسی راکتور ناپیوسته متوالی در تصفیه فاضالب شهری اهواز در مقیاس آزمایشگاه
86/80/8710
00/60/8710
خاتمه یافته

همکار

کاربرد جاذب های طبیعی ارزان قیمت برای حذف سرب و کادمیوم از محیط های آبی آلوده مجری دوم /ااستاد
10
61/63/8717
81/63/8718
خاتمه یافته
راهنمای دوم
13

مطالعات توجیهه فنی واقتصادی بازیافت زباله های شهری برحسب مناطق در منطقه خوزستان و کهگلویه و بویراحمد
80/80/8718
00/60/8716
خاتمه یافته
همکار

بررسی وضعیت آهن سرمی در کودکان  0-80ساله از لحاظ عفونتهای انگلی روده ای و رابطه آن با میزان
11
7/60/8718
03/67/8730
خاتمه یافته
مجری
ایمنوگلوبولین های سرمی
بررسی اثر پودر کربن فعال به عنوان کمک منعقد کننده در مرحله انعقاد و لخته سازی (مطالعه موردی تصفیه خانه
13
خاتمه یافته
مجری مسئول
آب کوت امیر)
06

خدمات مهندسی نظارت ،بازرسی و ارزیابی فعالیت ها و تعهدات زیست محیطی طرح آماک مجری
خاتمه یافته
مجری

مجری مسئول

08

نظارت بر اجرای تعهدات زیست محیطی نورد ورق عریض فوالد

00

خدمات مهندسی نظارت ،بازرسی و ارزیابی فعالیتها و تعهدات زیست محیطی آماک
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ملی علوم و تکنولوژی آب و فاضالب دانشگاه آزاد اهواز پوستر 76/68/8736
بررسی تاثیر افزودن کلر بر لجن دورریز فرایند  SBRدر کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی اولین همایش ملی علوم و
07
78/68/8736
دانشگاه آزاد اهواز پوستر 76/68/8736
تکنولوژی آب و فاضالب
00
آن

بررسی مشکالت راهبری و بهره برداری تصفیه خانه های فاضالب به روش لجن فعال در کشور و روشهای کنترل
03/63/8711
سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست تهران پوستر 01/63/8711

01
ایران

بررسی ارتقا نسبت BOD5/CODشیرابه قدیمی زباله به روش اکسیداسیون فنتون دوازدهمین همایش بهداشت محیط
80/61/8711
تهران پوستر 80/61/8711

بررسی روشهای مختلف کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی SBRاولین جشنواره علمی
00
88/80/8711
بهداشت محیط ایران تهران پوستر 88/80/8711
03

بررسی کارائی پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت,باکتریهای کلیفرم,باکتریهای هتروترفیک از آب رودخانه کارون
06/80/8711
دومین کنفرانس سراسری آب بهبهان پوستر 06/80/8711

01

بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در سیستمهای هوازی تصفیه بیولوژیکی
61/80/8711
تهران پوستر 60/80/8711
سومین همایش ملی آب و فاضالب

بررسی استفاده از تانک ذخیره سازی لجن با پتانسیل اکسیداسیون و احیاء مختلف ORPدر کاهش تولید لجن مازاد
03
تهران پوستر 60/80/8711
بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه سومین همایش ملی آب و فاضالب
61/80/8711
بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور متوالی SBR
36
03/63/8711
تهران پوستر 01/63/8711
تخصصی مهندسی محیط زیست
38

سومین همایش و نمایشگاه

بررسی تکنولوژی های اصالح بیولوژیکی خاک آلوده به ترکیبات نفتی اولین همایش ملی راهکارهای نوین
60/60/8711
تهران پوستر 60/60/8711

بررسی استفاده از مکانیسم دورریزی انرژی توسط پارانیتروفنل در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در فرایندهای
30
87/61/8713
بهداشت محیط ایران کرمان سخنرانی 88/61/8713
هوازی تصفیه فاضالب.
امکانسنجی استفاده از فرایند  OSAبا پتانسیل اکسیداسیون و احیائ مختلف ( )ORPدر کاهش تولید لجن مازاد
37
87/61/8713
بهداشت محیط ایران کرمان سخنرانی 88/61/8713
بیولوژیکی.
30
زیست

مطالعه حذف  CODاز فاضالب پتروشیمی به وسیله الکتروکوالسیون با الکترودهای آلومینیوم و آهن .مهندسی محیط
80/61/8713
61/61/8713
تهران

31

امکان سنجی استفاده از سوخت تجدید شونده و کود در روستاهای کشور از طریق بیوگاز حاصل از پسماند جامد.
76/60/8713
کرمانشاه پوستر 03/60/8713
سوخت ،انرژی و محیط زیست

30
ایران

بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف کدورت ، COD ،دترجنت و فسفات از پساب
87/61/8713
کرمان پوستر 88/61/8713

بهداشت محیط

الگوی مناسب مدیریتی جهت سامان دهی پسماند های خطرناک خانگی و صنعتی چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی
33
83/67/8713
تهران پوستر 81/67/8713
محیط زیست
بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر با استفاده از شاخص کیفیت آب  NSFاولین همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و
31
80/80/8713
پوستر 88/80/8713
دانشگاه آزاد بندر عباس
توسعه پایدار
اولین
منابع آرسنیک و بررسی حذف آرسنیک توسط انواع فرآیندهای غشائی و انتخاب بهترین روش حذف آن
33
80/80/8713
پوستر 88/80/8713
همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه آزاد بندر عباس
بررسی عملکرد فیزیکوشیمیایی تصفیه خانه آب از نوع اسمز معکوس در حذف آالینده ها اولین همایش ملی سالمت
16
80/80/8713
پوستر 88/80/8713
 ،محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه آزاد بندر عباس
بررسی شرایط راهبری بر روی تصفیه فاضالب حاوی فرم آلدهید به وسیله فرایند الکتروکوالگوسیون و ارزیابی
18
80/61/8713
تهران پوستر 61/61/8713
انرژی مصرفی .مهندسی محیط زیست
مهندسی محیط زیست

10

حذف الکترو شیمیایی فرم آلدهید از فاضالب سنتتیک با استفاده از الکترودهای آلومینیوم.
80/61/8713
تهران پوستر 61/61/8713

17
و کود.

استفاده بیوراکتور دفن پایدار جهت اصالح محل های دفن غیربهداشتی موجود شهرهای ایران بمنظور بازیافت انرژی
76/60/8713
کرمانشاه پوستر 03/60/8713
سوخت ،انرژی و محیط زیست

بررسی اثر کربن فعال پودری به عنوان کمک منعقد کننده بر کارایی دو منعقد کننده آلوم و پلی آلومنیوم کلراید در
10
دانشگاه آزاد
حذف کدورت و مواد آلی کربنه از آب آشامیدنی اولین همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار
80/80/8713
پوستر 88/80/8713
بندر عباس
11

بررسی جمع آوری و دفع مواد زائد جامد شهری بوئین زهرا (استان قزوین) و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی.
76/60/8713
کرمانشاه پوستر 03/60/8713
سوخت ،انرژی و محیط زیست

بررسی کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی با استفاده از روش اکسیداسیون لجن مازاد دفعی بوسیله کلر در سیستم
10
دانشگاه آزاد بندر عباس
اولین همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار
هوازی تصفیه فاضالب
80/80/8713
پوستر 88/80/8713
13
اهواز

بررسی کارایی صافی تک و دو بستری با الیه شن کوارتز و لیکا در حذف کدورت و مواد آلی از آب تصفیه خانه
پوستر 88/80/8713
دانشگاه آزاد بندر عباس
اولین همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار
80/80/8713

امکان سنجی کاربرد پسماندهای جامد شهری ایران بعنوان یک منبع انرژی با استفاده از سوخت حاصل از پسماند
11
76/60/8713
کرمانشاه پوستر 03/60/8713
( .)RDFسوخت ،انرژی و محیط زیست
13
کشور

طراحی الینرهای کف و سطح محل دفن جهت کنترل شیرابه و گازها در اماکن دفن پسماندهای شهری و صنعتی
83/67/8713
چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست تهران پوستر 81/67/8713

بررسی کارائی پلی آلومینیوم کلراید در حذف آالینده ها از آب تصفیه خانه اهواز چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی
36
83/67/8713
تهران پوستر 81/67/8713
محیط زیست
38

ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن بهداشتی پسماند شهری و اقدامات اصالحی جهت کاهش اثرات زیست محیطی
83/67/8713
چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست تهران پوستر 81/67/8713

شناسایی و اندنزه گیری مواد زاید بیمارستانی و طبقه بندی آنها بر اساس معیارهای  whoاولین همایش ملی سالمت
30
80/80/8713
پوستر 88/80/8713
 ،محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه آزاد بندر عباس

37

بررسی و اندازه گیری کل ذرات معلق و فلزات سنگین در هوای شهر اهواز و مقایسه نتایج با استانداردهای محیطی
پوستر 88/80/8713
دانشگاه آزاد بندر عباس
اولین همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار
80/80/8713

بررسی اثر لجن زائد زالل ساز تصفیه خانه آب اهواز به عنوان کمک منعقد کننده به حوضچه اختالط سریع در حذف
30
دانشگاه آزاد بندر عباس
کدورت از آب رودخانه کاروناولین همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار
80/80/8713
پوستر 88/80/8713
اولین
بررسی عملکرد و راندمان واحد لجن فعال تصفیه خانه فاضالب چنیبه اهواز و تعیین ضرایب سینیتیکی آن
31
80/80/8713
پوستر 88/80/8713
همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه آزاد بندر عباس
امکان سنجی استفاده از بیوراکتور دفن پایدار جهت اصالح اماکن دفن موجود در شهرهای ایران بمنظور بازیافت مواد
30
60/60/8713
پوستر 68/60/8713
مشهد
مدیریت پسماند
انرژی و کود.
بررسی استفاده از سوخت حاصل از پسماند شهری ( )RDFبعنوان یک منبع انرژی در صنعت سیمان .سوخت ،انرژی
33
76/60/8713
کرمانشاه پوستر 03/60/8713
و محیط زیست
برآورد گازهای گلخانه ای محل دفن زباله های شهری استان خوزستان اولین همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و
31
80/80/8713
پوستر 88/80/8713
دانشگاه آزاد بندر عباس
توسعه پایدار
ارائه برنامه های مدیریتی برای کاهش مشکالت فرآیندی واحدهای صنعتی به منظور کاهش بار آلودگی ناگهانی پساب
33
پوستر 88/80/8713
دانشگاه آزاد بندر عباس
خروجی اولین همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار
80/80/8713
اندازه گیری مساحت لکه های نفت بر روی دریا با استفاده از تکنیک های جدید پردازش تصویر
866
پوستر 88/80/8713
دانشگاه آزاد بندر عباس
ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار
868

اولین همایش
80/80/8713

بررسی کارایی کیتوزان حاصل از پوسته میگو به عنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت در تصفیه آب اهواز
سخنرانی 88/80/8713
دانشگاه آزاد بندر عباس
اولین همایش ملی سالمت  ،محیط زیست و توسعه پایدار
80/80/8713

امکان سنجی استفاده از کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت و باکتری اشرشیاکلی در تصفیه خانه
860
61/60/8736
تهران سخنرانی 60/60/8736
آب اهواز کنفرانس بین المللی آب و فاضالب
پهنه بندی کیفی آب رودخانه گرگر با استفاده از شاخص کیفیت آب  NSFپنجمین همایش ملی بحران های زیست محیطی
867
81/60/8736
ایران و راهکارهای بهبود آنها دانشگاه آزاد اهواز پوستر 80/60/8736
برآورد گازهای گلخانه ای محل دفن زباله های شهری استان خوزستان پنجمین همایش ملی بحران های زیست محیطی
860
81/60/8736
ایران و راهکارهای بهبود آنها دانشگاه آزاد اهواز سخنرانی 80/60/8736
پنجمین همایش ملی
مدیریت بهینه پسماندهای مجتمع زیست فناوری شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
861
81/60/8736
بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها دانشگاه آزاد اهواز سخنرانی 80/60/8736
بررسی و مقایسه کل ذرات معلق و فلزات سنگین در دو فصل تر و خشک هوای شهر اهوازپنجمین همایش ملی
860
81/60/8736
بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها دانشگاه آزاد اهواز سخنرانی 80/60/8736
بررسی نحوه مدیریت مواد زائد بیمارستانی
863
دانشگاه آزاد اهواز پوستر
راهکارهای بهبود آنها

پنجمین همایش ملی بحران های زیست محیطی ایران و
81/60/8736
80/60/8736

بررسی بازدهی حذف فسفر توسط پلی آلومینیوم کلراید  ،اهک و خاک بنتونیت از فاضالب شهری
861
78/68/8736
ملی علوم و تکنولوژی آب و فاضالب دانشگاه آزاد اهواز پوستر 76/68/8736

اولین همایش

863

اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی آب و فاضالب
تکنولوژی های کاهش لجن در تصفیه خانه های فاضالب
78/68/8736
دانشگاه آزاد اهواز پوستر 76/68/8736

886
کارون

امکانسنجی استفاده از کیتوزان حاصل از پوسته میگو به همراه پلی آلومنیوم کلراید در حذف کدورت از آب رودخانه
78/68/8736
اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی آب و فاضالب دانشگاه آزاد اهواز پوستر 76/68/8736

بررسی کارایی صافی های تک و دو بستری در حذف کدورت و مواد آلی از آب تصفیه خانه شماره  0اهواز
888
78/68/8736
دانشگاه آزاد اهواز پوستر 76/68/8736
همایش ملی علوم و تکنولوژی آب و فاضالب

اولین

survey nanofiltration technology efficiency in heavy metals removal of waste water
880
78/68/8736
دانشگاه آزاد اهواز پوستر 76/68/8736
همایش ملی علوم و تکنولوژی آب و فاضالب

اولین

بررسی کارائی کمک منعقد کننده طبیعی کتیرا به همراه آلوم در حذف کدورت از آب تصفیه خانه میناب
887
78/68/8736
دانشگاه آزاد اهواز پوستر 76/68/8736
همایش ملی علوم و تکنولوژی آب و فاضالب

اولین

اثر برگشت لجن زالل ساز تصفیه خانه آب اهواز به حوضچه لخته ساز در حذف کدورت  ،باکتریهای کلیفرم ،
880
اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی آب و فاضالب دانشگاه آزاد
باکتریهای هتروترفیک و  CODاز آب رودخانه کارون
78/68/8736
اهواز پوستر 76/68/8736
881

مقررات و استاندارد فیزیکی ف شیمیایی و بیولوژیکی کمپوست
83/61/8710
تهران

هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

بهینه سازی کاربرد پلی الکترولیت کاتیونی کیتوزان و پلیمر معدنی پلی الومینین کلراید در حذف کدورت از اب
880
81/60/8736
شیراز پوستر 80/60/8736
رودخانه کارون .اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران
883

بررسی فلزات سنگین در ذرات راسب شونده از هوای شهر اهواز.
83/67/8736
تهران پوستر 83/67/8736

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

بررسی میزان کل ذرات معلق ( )total suspended particulateهوای شهر اهواز و مقایسه با استانداردهای
881
83/67/8736
تهران پوستر 83/67/8736
محیطی .پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
اندازه گیری و بررسی فلزات سنگین (اهن سرب و کادمیوم) در هوای مناطق مختلف شهر اهواز.
883
83/67/8736
کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست تهران پوستر 83/67/8736
806

پنجمین

تعیین میزان گاز قابل استحصال از محلهای دفن زباله شهری ( )LFGشهرهای دزفول و خرمشهر (مطالعه موردی).
83/67/8736
تهران پوستر 83/67/8736
پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

عمل انعقاد و لخته سازی در حذف ارسنیک از محیط آبی و انتخاب بهترین ماده منعقد کننده .پنجمین کنفرانس ملی روز
808
83/67/8736
جهانی محیط زیست تهران پوستر 83/67/8736
بررسی تصفیه زمینی پساب اولیه تصفیه خانه چنیبه اهواز توسط خاک منطقه با گیاه ذرت علوفه ای .پنجمین
800
83/67/8736
کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست تهران پوستر 83/67/8736
حذف الکتروشیمیایی کدورت از پساب ماشین لباسشویی با استفاده از الکترود آلومینیوم.
807
83/67/8736
جهانی محیط زیست تهران پوستر 83/67/8736

پنجمین کنفرانس ملی روز

شناسایی ،طبقه بندی و تدوین چارچوب مدیریت پسماندهای مجتکع زیست فناوری شرکت کشت و صنعت دعبل
800
تهران پوستر
پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
خزاعی بر اساس .RCRA
68/63/8736
76/61/8736

بررسی عملکرد نانو ذرات نقره ثابت شده بر روی کربن فعال و پلی پروپیلن در حذف مواد آلی و آلودگی میکروبی
801
پوستر 86/61/8736
آب تولیدی مجتمع پتروشیمی فجر به طور همزمان چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط یزد
80/61/8736
بررسی کیفیت آب دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخصهای کیفی آب ( W.Q.Iو سامانه )GIS
800
80/61/8736
پوستر 86/61/8736
همایش ملی بهداشت محیط یزد

چهاردهمین

ارزیابی کارایی پودر کربن فعال در کاهش  TOCبا رویکرد مقایسه منعقد کننده های پلی آلومینیوم کلراید و
803
پوستر 86/61/8736
کلرورفریک در تصفیه خانه آب کوت امیر اهواز چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط یزد
80/61/8736
801

بررسی کاهش لجن مازاد بیولوژیکی در سیستم لجن فعال توسط اکسیداسیون بخشی از لجن توسط فنتون
80/61/8736
پوستر 86/61/8736
چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط یزد

حرارت دادن لجن برگشتی و تاثیرات آن بر میزان کاهش لجن مازاد تولیدی در سیستم لجن فعال
803
68/63/8736
تهران سخنرانی 76/61/8736
تخصصی مهندسی محیط زیست

پنجمین همایش

بررسی تغییرات وانادیوم و نیکل در فصول مختلف شهر اهواز و مقایسه با استانداردهای محیطی
876
68/63/8736
تهران سخنرانی 76/61/8736
تخصصی مهندسی محیط زیست

پنجمین همایش

بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناک شیمیایی  ،دارویی ،عفونی و پرتوزای بیمارستانی و روشهای ذخیره سازی
878
 ،بی خطرسازی ،تصفیه ودفع بهینه آنها پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست تهران پوستر 76/61/8736
68/63/8736
بررسی کارایی فرایند الکترو کواگوالسیون در حذف CODازپساب ماشین لباسشویی با استفاده از الکترودهای
870
68/63/8736
آلومینیوم پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست تهران پوستر 76/61/8736
مدیریت روشهای مختلف کمینه سازی لجن های بیولوژیکی در تصفیه خانه های شهری و صنعتی
877
68/63/8736
تهران پوستر 76/61/8736
تخصصی مهندسی محیط زیست

پنجمین همایش

برآورد گازهای اماکن دفن پسماندهای شهری با استفاده از نرم افزار (Landgemمطالعه موردی شهرهای
870
اهواز،دزفول،آبادان،خرمشهر) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست تهران پوستر 76/61/8736
68/63/8736
بررسی تأثیرپذیری کیفیت بارش های جوی در مواجهه باآالینده های موجود در هوای شهر اهواز
871
68/63/8736
تهران پوستر 76/61/8736
تخصصی مهندسی محیط زیست
ارتباط سنجی و تعیین میزان آلودگی سرب در ریزش های جوی و خاک شهر اهواز
870
68/63/8736
تهران پوستر 76/61/8736
مهندسی محیط زیست
873

پنجمین همایش

پنجمین همایش تخصصی

بررسی کمی و کیفی و مدیریت پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی:بیمارستانهای گلستان و شفاء شهر اهواز)
هشتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور اهواز پوستر 67/80/8736
60/80/8736

مکان یابی احداث مجتمع های آب شیرین کن در روستاهای جزیره قشم و اولویتبندی آنها
871
80/86/8736
پوستر 87/86/8736
برداری از آب دریا

کنفرانس ملی بهره

نخستین همایش مدیریت پساب و
بررسی پارامترهای کیفی پساب در مجموع گاز و گاز مایع  366گچساران
873
60/86/8713
پوستر 68/86/8713
پسماند در صنایع نفت و انرژی
تعین کارایی سیستم  DAFدر تصفیه پساب مجتمع گاز و گاز مایع  366گچساران نخستین همایش مدیریت پساب و
806
60/86/8713
تهران پوستر 68/86/8713
پسماند در صنایع نفت و انرژی

بررسی آالینده های فاضالب کارخانه خمیر مایه خوزستان (دزفول) و تاثیر آنها بر خاک منطقه
808
86/63/8736
کشاورزی پایدار ورامین پوستر 86/63/8736

همایش ملی

شناسایی و بررسی منبع تولید پسماندهای صنعت نیشکر به منظور ارائه راهکارهای کمینه سازی
800
60/80/8736
سخنرانی 60/80/8736
فن آوران نیشکر ایران

پنجمین همایش

بررسی راندمان راکتور بافل دار بیهوازی در تصفیه شیرابه زباله شهر اهواز
807
67/60/8738
سخنرانی 60/60/8738
همایش ملی مدیریت پسماند مشهد

اولین همایش بین المللی و ششمین

ارائه الگوی مناسب مدیریتی جهت ساماندهی زائدات خطرناک موجود در پسماندهای شهری ایران
800
67/60/8738
پوستر 60/60/8738
بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند مشهد
801
کرمی

اولین همایش

امکان سنجی تولید کمپوست از پسماندهای فضای سبز و باغبانی شهر اهواز با روش کمپوست همراه و کمپوست
67/60/8738
پوستر 60/60/8738
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند مشهد

طبقه بندی و ساماندهی پسماندهای شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی از مرحله تولید تا دفع
800
67/60/8738
پوستر 60/60/8738
بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند مشهد

اولین همایش

بررسی کمی و کیفی پسامدهای صنایع دامداری و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ساماندهی و دفع بهینه آنها
803
67/60/8738
پوستر 60/60/8738
مشهد
همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند

اولین

بررسی خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای بیمارستانی و تدوین الگوی مناسب مدیریتی در ساماندهی آنها(مطالعه
801
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند مشهد
موردی :بیمارستانهای گلستان و شفاء در شهر اهواز)
67/60/8738
پوستر 60/60/8738
بررسی میزان انواع هفتگانه پالستیک های موجود در پسماند در ایستگاه حمل در کالن شهر اهواز و امکان سنجی
803
پوستر 60/60/8738
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند مشهد
بازیافت آنها
67/60/8738
شناسایی اندازه گیری و بررسی نحوه مدیریت مواد زائد بیمارستانی بیمارستان امیرالمومنین و پلی کلینیک تخصصی
816
پوستر 60/60/8738
شهید رجایی اهواز اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند مشهد
67/60/8738
818
اهواز

بررسی تغییرات بار آلی و زمان ماند هیدرولیکی در کارایی رآکتور بافل دار بیهوازی در تصفیه شیرابه زباله شهر
88/61/8738
پوستر 63/61/8738
پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط رشت

اندازه گیری و شناسایی پسمانئهای خطرناک بیمارستانی و طبقه بندی بر اساس معیارهای  WHOمطالعه موردی
810
پوستر
بیمارستان شهید بهشتی و فیض اصفهان اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند مشهد
67/60/8738
60/60/8738
اولین همایش بین المللی
ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ساماندهی پسماندهای خطرناک خانگی شهر اهواز
817
00/88/8738
سخنرانی 01/88/8738
بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن کیش
survey of chtosan with polyaluminum chloride in turbidity removal from ahwaz water
810
00/88/8738
سخنرانی 01/88/8738
 treatment plantاولین همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی کیش
quality and quantity survey of frame and industrial waste management and solutions to
811
سخنرانی
اولین همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی کیش
manage and optimize their disposal
00/88/8738
01/88/8738

study of noise pollution from the operation of oil wells in southern and provide management
810
سخنرانی
اولین همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی کیش
strategies to reduce noise pollution
00/88/8738
01/88/8738
non-filtration system efficiency in urban water treatment and removal of pollutions in
813
سخنرانی 01/88/8738
 molasani water treatment plantاولین همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی کیش
00/88/8738
efficiency evaluation of powdered activated carbon as coagulant aid in ahvaz water
811
00/88/8738
سخنرانی 01/88/8738
 treatment plantاولین همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی کیش
survey of penetration mercury and arsenic from soil ,pit drilling waste oil field,ahvaz
813
00/88/8738
سخنرانی 01/88/8738
کیش
همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی
806
soil

اولین

investigation on effects of waste from crude oil storage tanks on chemical features of the
00/88/8738
سخنرانی 01/88/8738
اولین همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی کیش

evaluation and management of the seven types of plastics in household waste in the shahin
808
اولین همایش بین المللی بحرانهای
shahr city and khomeini shahr city of Isfahan and recycling feasibility
00/88/8738
سخنرانی 01/88/8738
کیش
زیست محیطی
800
area

investigation on H2S and CO pollutants dispertion in ambient air around hot spring dehloran
00/88/8738
سخنرانی 01/88/8738
اولین همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی کیش

بررسی تولید کمپوست از کودهای دامی و ارزیابی کمپست به عنوان راهکاری جهت ساماندهی مدیریت پسماند دریک
807
پوستر
مجتمع پرورش گاو گوشتی در بهبهان اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند مشهد
67/60/8738
60/60/8738
بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناک و غیر خطرناک بیمارستانی در بیمارستان های شهید بهشتی و فیض شهر
800
تهران
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
اصفهان و طبقه بندی براساس معیارهای EPA
03/60/8738
پوستر 00/60/8738
امکان سنجی کاهش برخی از آالینده ها از آب رودخانه کارون با استفاده از کیتوزان در تصفیه خانه آب اهواز اولین
801
60/67/8738
تهران پوستر 67/67/8738
همایش ملی جریان و آلودگی آب
شناخت و بررسی آسیب های آلودگی صوتی در صنایع و روش های کنترل و کاهش آن
800
68/63/8738
نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست تهران پوستر 03/61/8738

ششمین همایش ملی و

بررسی ظرفیت جذب پودر لجن فعال بسترهای لجن خشک کن در حذف فلز روی ششمین همایش ملی و نمایشگاه
803
68/63/8738
تهران پوستر 03/61/8738
تخصصی مهندسی محیط زیست
بررسی حذف کروم از پساب صنعتی توسط سرباره صنایع فوالد و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب اولین همایش
801
63/63/8738
ماهشهر پوستر 63/63/8738
ملی تصفیه اب و پسابهای صنعتی
بهینه سازی حذف کدورت ، COD،و فسفات از پساب کارواش به روش انعقاد الکتریکی
803
03/63/8738
مهندسی شیمی ایران تهران سخنرانی 01/63/8738
836

چهاردهمین کنگره ملی

بررسی حذف کادمیوم از پساب صنعتی توسط سرباره صنایع فوالد و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب
60/61/8738
پوستر 68/61/8738
پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط رشت

بررسی تاثیر آب اکسیزنه بر میزان کاهش تولید لجن در پساب خروجی در فرایند ( ) SBRپانزدهمین همایش ملی
838
60/61/8738
پوستر 68/61/8738
رشت
بهداشت محیط
بررسی وضعیت تولید و مدیریت پسماند های الکترونیک در شهر اهوازاولین همایش بین المللی بحران های زیست
830
00/88/8738
سخنرانی 01/88/8738
کیش
محیطی و راهکارهای بهبود آن
837

بررسی میزان انواع هفتگانه پالستیک های موجود در پسماند در خانوار کالنشهر اهواز و امکانسنجی باز یافت آنها
80/60/8738
تهران پوستر 86/60/8738
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

830
بهبهان

شرایط بهره برداری و ارزیابی تصفیه خانه فاضالب ( با فرآیند صافی چکنده ) مطالعه موردی تصفیه خانه فاضالب
80/60/8738
تهران پوستر 86/60/8738
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

831

استفاده از تصفیه حرارتی  -قلیایی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در تصفیه فاضالب به روش لجن فعال
80/60/8738
تهران پوستر 86/60/8738
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

بررسی کیفیت پساب خروجی پاالیشگاه شیرین سازی گاز کارون ( ) GTPمطابق با استانداردهای زیست محیطی
830
تهران پوستر
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
ایران جهت دفع و استفاده مجدد
80/60/8738
86/60/8738
بررسی کاهش حجم لجن های بیولوژیکی در تصفیه خانه های شهری و صنعتی دومین کنفرانس برنامه ریزی و
833
80/60/8738
تهران پوستر 86/60/8738
مدیریت محیط زیست
بررسی میزان نه درجه کاغذ و مقوای موجود در پسماند های خانوار کالنشهر اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی
831
تهران پوستر 06/80/8738
جهت ساماندهی آنها اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
06/80/8738
833

مقایسه کارایی کیتوزان استخراجی از پوسته میگو و کیتوزان تجاری در حذف آرسنات از محلول های آبی
88/63/8730
پوستر 63/63/8730
تبریز
شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

816
plant

efficiency evaluation of powered activated carbon as coagulant aid in ahvaz water treatment
07/60/8730
سخنرانی 00/60/8730
 th ICECS20130هند

مقایسه کارایی پلی آلومینیم کلراید و کیتوزان در حذف فلز نیکل از آبهای آلوده
818
81/80/8730
دانشجویی اهواز پوستر 81/80/8730

ششمین کنگره داخلی تحقیقات

بررسی کارایی کیتوزان و منعقد کننده فریک سولفات  PFSدر حذف کبالت از پساب صنعتی دومین همایش ملی
810
00/61/8730
حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست همدان پوستر 00/61/8730
بررسی سینتیک و ایزوترم های جذب سطحی پوسته میگو در حذف سرب
817
00/61/8730
ریزی محیط زیست همدان پوستر 00/61/8730

دومین همایش ملی حفاظت و برنامه

دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

810

بررسی احذف سرب از پساب سنتتیک توسط پوسته میگو
00/61/8730
همدان پوستر 00/61/8730

811

بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر اصالح شده حرارتی و شیمیایی در جذب نیترات از زهاب خروجی کشاورزی
88/80/8730
چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکش اهواز پوستر 88/80/8730

ارزیابی و طبقه بندی منابع آب زیرزمینی دشت آزادگان جهت کمصارف مختلف شرب  ،کشاورزی و صنعت با
810
همدان پوستر 63/61/8730
همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
استفاده از روشهای هیدروشیمیایی
63/61/8730

813

حذف کروم با روش انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی فریک سولفات و کمک منعقد کننده کیتوزان از پاب
61/63/8730
تهران پوستر 61/63/8730
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

811

مدیریت بهینه پساب در شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز از مرحله تولید تا استفاده مجدد و دفع
61/63/8730
تهران پوستر 61/63/8730
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

813

طبقه بندی پسماندهای موجود در نیروگاه زرگان بر اساس روش  RCRAشانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
88/63/8730
پوستر 63/63/8730
تبریز

بررسی ضرایب سینیتیکی سیستم تصفیه بیهوازی ( )UASBتصفیه خانه فاضالب صنعتی کشت و صنعت نیشکر
836
88/63/8730
پوستر 63/63/8730
تبریز
خوزستان شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
تعیین ضرایب سینیتیکی واحد لجن فعال با اختالط کامل تصفیه خانه فاضالب صنعتی کشت و نیشکر اولین همایش
838
80/63/8730
تخصصی محیط زیست  ،انرژی و صنعت پاک تهران پوستر 88/63/8730
تعیین پارامترهای بهره برداری و نگهداری فرآیند لجن فعال تصفیه خانه فاضالب بیمارستان گلستان اهواز
830
80/63/8730
تهران پوستر 88/63/8730
همایش تخصصی محیط زیست  ،انرژی و صنعت پاک

اولین

بررسی کارایی واحد هوادهی گسترده تصفیه خانه فاضالب بیمارستان گلستان اهواز در حذف آالینده هااولین همایش
837
80/63/8730
تخصصی محیط زیست  ،انرژی و صنعت پاک تهران پوستر 88/63/8730
بررسی پسماندهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرن و راهکارهای مدیریتی جهت ساماندهی اولین همایش
830
80/63/8730
تخصصی محیط زیست  ،انرژی و صنعت پاک تهران پوستر 88/63/8730
831

امکان سنجی استفاده مجدد از پساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جهت مصارف کشاورزی و آبیاری
80/63/8730
اولین همایش تخصصی محیط زیست  ،انرژی و صنعت پاک تهران پوستر 88/63/8730

بحران کمبود آب و امکان سنجی استفاده از پساب جهت مصارف مختلف آبیاری و کشاورزی
830
63/88/8730
دانش و فناوری بازیافت پ اهواز پوستر 60/88/8730

نخستین همایش

بررسی کمی و کیفی پساب صنایع لبنی و روشهای مختلف تصفیه هوازی و بی هوازی آن سومین همایش ملی
833
68/88/8730
بندرعباس پوستر 76/88/8730
سالمت محیط زیست و توسعه پایدار
تعیین ضرایب سینیتیکی فرآیند بیولوژیکی واحد لجن فعال با هوادهی کسترده در تصفیه خانه فاضالب بیمارستان
831
همدان سخنرانی 88/63/8730
اولین همایش ملی محیط زیست  ،انرژی و صنعت پاک
گلستان اهواز
80/63/8730
بررسی کاربرد ÷ساب و لجن تصفیه خانه های فاضالب جهت مصارف کشاورزی به منظور توسعه پایدار
833
همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی و محیط زیست و منابع طبیعی پایدار همدان پوستر 00/80/8730
00/80/8730

اولین

066
plan

efficiency evalution of powered activated carbon as coagulat aid in ahvaz water treatment
00/88/8730
 ICECSاهواز سخنرانی 01/88/8730

068
فارس

اصالح زیستی سواحل آلوده به پی آ اچ اس با استفاده از بیوسورفکانت تولیدی از باکتری های جداسازی شده از خلیج
06/86/8737
بوشهر سخنرانی 81/86/8737
هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط

بررسی خصوصیات شیمیایی و میکروبی فضوالت دامداری و ارائه راهکار هایمدیریتی مناسب جهت جمع آوری و
060
دفع بهینه آنها؛ مطالعه موردی گاوداری های دشت آزادگان دومین همایش سراسری محیط زیست ،انرژی و پدافند زیستی
01/60/8737
تهران پوستر 01/60/8737

مقررات زیست محیطی و بهداشتی در کاربرد ورمی کمپوست زائدات بعنوان کود در کشاورزی
067
83/63/8737
ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست تهران پوستر 81/63/8737
060

هفتمین همایش

بررسی کارایی سارگوسوم گلوسیسنس در جذب رنگ قرمز اسیدی  81از محیط های آبی  ،تعیین ایزوترم واکنش
تهران پوستر 81/63/8737
هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
83/63/8737

بررسی عوامل موثر بر فرآیندتولید کود از لجن فاضالب شهری توسط فرآیند ورمی کمپوست
061
83/63/8737
ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست تهران پوستر 81/63/8737

هفتمین همایش

مقایسه تنوع  ،تراکم و ترکیب جمعیتی پرندگان کنار آبزی و خشکزی در محدوده ریزش فاضالب و پاک رودخانه
060
اولین همایش ارزیابی مدیریت آمایش محیط زیستی در ایران همدان پوستر 81/63/8737
کارون در محدوده اهواز
81/63/8737
حذف  TPHو TOGاز کنده حفاری پایه روغنی با استفاده از لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضالب و مدیریت زیست
063
همدان پوستر 06/63/8737
اولین همایش ملی بهداشت محیط ،سالمت و محیط زیست پایدار
محیطی آنها
06/63/8737
بررسی راندمان عملکرد سیستم تصفیه خانه نورد لوله سپنتا اهواز
061
06/63/8737
محیط زیست پایدار همدان پوستر 06/63/8737
063
زیست

اولین همایش ملی بهداشت محیط ،سالمت و

مقایسه راندمان خروجی پساب تصفیه خانه کارخانه نورد لوله سپنتا اهواز جهت مصارف کشاورزی با استاندارد محیط
همدان پوستر 06/63/8737
اولین همایش ملی بهداشت محیط ،سالمت و محیط زیست پایدار
06/63/8737

ارزیابی زریسک آالینده های هوا با استفاده از روش  TOPSISو EFMEA
086
06/60/8737
سالمت و محیط زیست پایدار همدان پوستر 06/60/8737

اولین همایش ملی بهداشت محیط،

بررسی و برآورد هزینه های زیست محیطی آالینده های هوا ؛ مطالعه موردی طرح آماک اولین همایش ملی بهداشت
088
06/60/8737
محیط ،سالمت و محیط زیست پایدار همدان پوستر 06/60/8737
080
بهبود

بررسی عملکرد و تعیین راندمان حذف االینده ها در برکه های تثبیت شهرستان سوسنگرد و ارائه راه کارها جهت
68/67/8737
اولین همایش ملی محیط زیست دهقانان پوستر 68/67/8737

بررسی عملکرد فرآیند بیولوژیکی واحد لجن فعال در تصفیه خانه فاضالب بیمارستان نفت اهواز
087
68/67/8737
ملی محیط زیست دهقانان پوستر 68/67/8737

اولین همایش

عملکرد تصفیه خانه آب شرب شهر اهواز در ارتباط با پتانسیل خورندگی یا رسوبگذاری با استفاده از اندیس های
080
68/67/8737
خوردگی اولین همایش ملی محیط زیست دهقانان پوستر 68/67/8737
مقایسه راندمان خروجی پساب تصفیه کارخانه نورد لوله سپنتا اهواز و مقایسه با استانداردهای محیط زیست جهت
081
همدان پوستر
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
امکان سنجی استفاده مجدد
80/61/8737
80/61/8737
بررسی هزینه های اقتصادی مدیریت تخلیه صفر جهت مدیریت پسماندهای حاصل از عملیات حفاری در دستگاه
080
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
حفاری  16و  13فتح در منطقه نفتی اهواز
80/61/8737
همدان پوستر 80/61/8737
بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت پسماند در دستگاه حفاری  16و  13فتح در منطقه نفتی اهواز از نظر آلودگی زیست
083
همدان پوستر 80/61/8737
محیطی دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
80/61/8737

081

مدیریت زیست محیطی کنده های حفاری جهت حذف  TPHبا استفاده از لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضالب
همدان پوستر 80/61/8737
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
80/61/8737

083

بررسی منابع زائدات پرتوزا در مصارف پزشکی و مدیریت آن از مرحله تولید تا جمع آوری تصفیه و دفع
همدان پوستر 80/61/8737
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
80/61/8737

بررسی کارایی منعقد کننده پلی فریک سولفات و کیتوزان در حذف کادیوم از پساب های صنعتی
006
ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران همدان پوستر 80/61/8737
008

000
زیست

دومین همایش

بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه جراحی بر اساس شاخص  DSWQIکنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
76/88/8737
اهواز پوستر 01/88/8737
بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه جراحی بر اساس شاخص NSFWQI
76/88/8737
اهواز سخنرانی 01/88/8737

کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط

بررسی ضرایب سینتیکی و پارامترهای طراحی الگون با هوادهی تصفیه خانه فاضالب شهر خرم آباد هفتمین کنگره
007
86/80/8737
تحقیقات دانشجویی اهواز پوستر 86/80/8737
امکان سنجی استفاده از لجن زاللساز در بهبود عملکرد منعقدکننده پلی آلومنیوم کلراید در حذف کلیفرم و کدورت
000
86/80/8737
اهواز پوستر 86/80/8737
ازتصفیه خانه آب شهر میناب هفتمین کنگره تحقیقات دانشجویی
removal of turbidity and coliform bacteria from karoon river water by natural coagulants aid
001
01/80/8737
امارات پوستر 03/80/8737
IICBE 2015 (bread yeast) with PAC
survey of poly aluminum chloride with powdered activated carbon as coagulant aid in TOC
000
01/80/6337
امارات پوستر 03/80/8737
IICBE 2015
removal from karoon river in iran
the effect of the electrode in fluoride removal from drinking water by electro coagulation
003
01/80/8737
امارات سخنرانی 03/80/8737
IICBE 2015 process
survey of nanofiltration technology in removing heavy metals (Ni, Cu and Zn) from industrial
001
01/80/8737
امارات سخنرانی 03/80/8737
IICBE 2015
waste water
هفتمین کنگره تحقیقات دانشجویی

003

ارزیابی پارامترهای  COD ،BODپساب بیمارستان مهر اهواز
86/80/8737
اهواز پوستر 86/80/8737

076

امکان سنجی حذف کل هیدروکربن های نفتی از کنده حفاری با استفاده از فرآیند بیوکمپوست لجن بیولوژیکی
تهران پوستر 81/60/8730
کنفرانس بین المللی علوم ،مهندسی و فناوری های محیط زیست
80/60/8730

survey of poly aluminum chloride as coagulant for organic matter, turbidity and
078
کنفرانس بین المللی علوم ،مهندسی و فناوری های محیط
microorganisms removal from karoon river in iran
80/60/8730
زیست تهران پوستر 81/60/8730
خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای تولیدی مراکز بهداشتی و در مانی در سطح شهر آبادان سومین سمپوزیم بین
070
80/67/8730
المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب تهران سخنرانی 88/67/8730
بررسی اثر برگشت لجن زاللساز در بهبود عملکرد منعقدکننده پلی آلومنیوم کلراید در حذف سومین کنگره بین المللی
077
80/67/8730
تهران سخنرانی 88/67/8730
مهندسی محیط زیست و منابع آب

مطالعه پارامترهای راهبردی و نگهداری هوادهی ممتد لجن فعال تصفیه خانه فاضالب بزرگترین بیمارستان آموزش
070
درمانی جنوب غرب کشور سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب تهران سخنرانی 88/67/8730
80/67/8730
بررسی عملکرد فرایند لجن با هوادهی ممتد در حذف کدورت،کلیفرم هاBOD5 ،COD ،TSS ،
071
80/67/8730
تهران سخنرانی 88/67/8730
بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب

سومین کنگره

determination of bio kinetic coefficientof specific growth rate biomass yield and endogenous
070
سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب
decay coffiecient in biological SBR ractor
80/67/8730
تهران سخنرانی 88/67/8730
منابع و انواع فلزات سنگین ناشی از عملیات حفاری در دورریزها و پسماندهای حفاری در منطقه خوزستان و روش
073
های سامان دهی  ،کنترل و کاهش فلزات سنگین در پسماندهای حفاری سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع
80/67/8730
تهران سخنرانی 88/67/8730
آب
071

بررسی منابع و خصوصیات اصلی زائدات صنایع شیشه سازی و گزینه های مختلف جهت کاهش آلودگی آن ها
80/67/8730
سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب تهران سخنرانی 88/67/8730

بررسی انواع و منابع تولید پسماند خطرناک حاصل از عملیات حفاری چاه های نفت و گاز و اثرات زیست محیطی آن
073
بر منابع خاک و آب سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب تهران سخنرانی 88/67/8730
80/67/8730
006

امکان سنجی حذف آرسنیت و آرسنات از محلول های آبی توسط آلومینای فعال و تعیین ایزوترم و ستیک جذب
80/67/8730
سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب تهران سخنرانی 88/67/8730

بررسی کاربرد الکترود آهن از فرایند الکتروکواگوالسیون در حذف نیترات از پساب :مطالعه موردی تصبه خانه
008
سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب تهران سخنرانی 88/67/8730
فاضالب چنیبه اهواز
80/67/8730
امکان سنجی فرآیند الکتروکواگوالسیون در حذف مواد آلی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهری با استفاده از الکترود
000
سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب تهران سخنرانی 88/67/8730
آهن و آلومینیوم
80/67/8730
007

بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنایع تولید پی وی سی و راهکار مناسب جهت آلودگی آن
80/67/8730
سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب تهران سخنرانی 88/67/8730

000

بررسی منابع و خصوصیات اصلی زائدات صنایع شکالت سازی و گزینه های مختلف جهت تصفیه و دفع پساب آن
80/67/8730
سومین کنگره بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب تهران سخنرانی 88/67/8730

بررسی انواع آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنایع تولید کود شیمیایی و راهکار مناسب جهت آلودگی آن اولین
001
سخنرانی 68/67/8730
همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست ،آب و منابع طبیعی اراک
68/67/8730
بررسی مهمترین آالینده های زیستی محیطی صنعت پالستیک و تکنولوژی های مورد استفاده جهت کاهش
000
سخنرانی 68/67/8730
همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست ،آب و منابع طبیعی اراک
68/67/8730

اولین

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت
مدیریت و روش های تصفیه فاضالب صنایع چرم سازی
003
68/67/8730
پوستر 68/67/8730
اراک
محیط زیست ،آب و منابع طبیعی
اثرات زیست محیطی پساب صنایع نساجی و راهکارهای مناسب جهت کنترل آن اولین همایش ملی پژوهش های
001
68/67/8730
پوستر 68/67/8730
اراک
کاربردی در نگهداشت محیط زیست ،آب و منابع طبیعی

بررسی آلودگی های صنعت قند و نیشکر و راهکاری مناسب کاهش آلودگی های آن
003
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