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4834 

 

)اعظن RBC ٍ فؼال لجي تلفيقي زاكتَز بيَ يك دز سٌتصي فاضالب اش فسفس ٍ ًيتسٍضى هغري هَاد حرف .1

 اخباسی(

)هشین فاضالب تصفيِ دز ثابت بستس با تيتاًيَم اكسيد دي ًاًَ فتَزاكتَز ٍ غشايي بيَزاكتَز ػولکسد بسزسي .2

 حبیبی(

 اشسشياكلي، باكتسي ًَع سِ بس آى باكتسيال آًتي اثسات ٍ قازچْا اش استفادُ با فلصي ذزات ًاًَ تَليد ٍ سٌتص .3

 ٍفایی( )بابکشسب آب دز سالوًَال شيگالديساًتسي،

 )لیال سالعی(بيَلَضيك زٍش بِ كسهاًشاُ شْس فاضالب خاًِ تصفيِ پساب اش آهًَياک حرف .4

 )هسعَد پیشخضشی(حبابي ّاي پوپ كازبسد بس هَثس پازاهتسّاي ٍ ػَاهل تحليلي ٍ تجسبي بسزسي .5

 با آًَكسيك/ بيَزاكتَزَّاشي يك دز هيکسٍبي جوؼيت تغييسات بس زاّبسي ٍ بسدازي بْسُ ػَاهل اثس بسزسي .6

 ) صّشا بْوي(صٌؼتي فاضالب تصفيِ دز باال بِ زٍ جسياى
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 بستس بيَفيلوي زاكتَز يك دز بيستَى شْسي فاضالب اش ًيتسٍضى كسبي ّوصهاى حرف تجسبي بسزسي ٍ فسايٌد هدلساشي .1

 قیغَلی( )الٌاصMBBR  هتحسک

 قیغَلی( )الٌاصشيويايي زٍش با پساب ٍ آب اش آهًَياک حرف جْت ساكازيدّا پلي پايِ بس ّاي كاهپَشيت ًاًَ تْيِ .2

بتَل )پساب ٍ آب اش سٌگيي فلصات جْت هسبَطِ كاهپَشيتْاي ًاًَ ساخت ٍ فسٍكساى ًَيي ساختازّاي ًاًَ سٌتص .3

 (ضْشٍبی

 ٍ آب اش سٌگيي فلصات جْت هسبَطِ كاهپَشيتْاي ًاًَ ساخت ٍ آّي ّيدزٍكسيد اكسي ساختازّاي ًاًَ سٌتص .4

 (سصیتا هعغشی)پساب

 (کلثَم آفتابی)چسخشي جسياى با جدازُ دٍ هٌفسد بيَزاكتَز يك دز فاضالب اش هغري هَاد ّوصهاى حرف .5

 (صّشا سحیوی)فاضالب تصفيِ دز غشايي بيَزاكتَزّاي ٍ التساسًَد با شدُ تقَيت فؼال لجي سيستن ػولکسد هقايسِ .6

 (عیسی ابتْاج)فاضالب ّاي سيستن دز زسَب اًتقال ػددي هطالؼِ .7

 (ًادس ًَسایی)تًَل احداث اش ًاشي ًشست اثس تحت  GRP هٌقطغ لَلِ خطَط اػتواد قابليت بسزسي .8
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 )فشًاص حایشی(آبيازي ٍ هاّي پسٍزش دز هجدد استفادُ هٌظَز بِ كسهاًشاُ فاضالب خاًِ تصفيِ پساب كيفيت بسزسي .1
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گشافي اکسایذ ٍ باکتشی پسَدٍهًَاس اص پساب تصفیِ خاًِ فاضالب حزف ًیتشات  با استفادُ اص ًاًَ جارب  .1

 ضْش کشهاًطاُ  )اهیي اهیٌی(

حزف ًیتشات اص آب ّای صیشصهیٌی تَسظ سیستن فَتَکاتالیستی بش پایِ ًاًَ کاهپَصیت تیتاًیَم دی اکسیذ  .2

 )هحوَد كسيوي( تثبیت ضذُ بش سٍی بستش صئَلیت هغٌاعیسی

اص سساًِ ّای الکتشًٍیکی سیاس دس فشٌّگ ساصی هصشف بْیٌِ آب دس ضْش  بشسسی سٍش ّای بْشُ گیشی .3

 ) فاطوِ لؼلي(کشهاًطاُ

 بشسسی سفتاس لَلِ ّای پلی اتیلي دس هقابل صلضلِ )هٌصَس کیاٍس( .4

اسصیابی اثش بخطی اجشای الگَی هکاًیضُ سسیذگی بِ حَادث آب ٍ فاضالب، هغالعِ هَسدی ضشکت آب  .5

 )احساى فساهسشي( ٍُ فاضالب استاى کشهاًطا

 تاثیش پاساهتشّای دیَاس حائل عشُ ای بش پاسخ دیٌاهیکی )هْذی سضیذپَس( .6

 )حويد پسٍاشُ( تحلیل ٍ آًالیض ضبکِ ّای آبشساًی ضْشی بِ سٍش اصالح ضذُ ّاسدی کشاس .7

 اسائِ الگَی اسصیابی عولکشد کاسا جْت سٌجص ٍ تحلیل کاسایی پشسٌل اهَسات آبفای ضْشی با تلفیقی اص .8

 ) دًيا ًيکَ( سٍضْای تحلیل پَضطی دادُ ّا ٍ فشایٌذ تحلیل سلسلِ هشاتبی

 ) علیرضا سهرابی( GRPبررسی معیار شکست در اتصاالت زانویی  .9

 )سعدی آقامجیدی( GRPبررسی معیار شکست در اتصاالت سه راهی  .01

بَسس اٍساق بْاداس  تاثیش استباط عولکشد ٍجَُ ًقذ ٍ هَقعیت هالی بش اسصش ضشکت ّای پزیشفتِ ضذُ دس  .11

 )سیشٍس سضایی(

اًتخاب سٌذ بْیٌِ تَلیذ بشق با دس ًظش گشفتي گطتاٍسّای هشتبِ باالتش ٍ تَسعِ سٍش هبتٌی بش ًظشیِ سبذ  .11

 )ا... بخص ّوِ خاًی( سْام

بشسسی تاثیش قیوت آب بش هیضاى هصشف آب هطتشکیي خاًگی دس ضْش کشهاًطاُ قبل ٍ بعذ اص ّذفوٌذی  .11

 )کَسش اکبشی( یاساًِ ّا

 

 


