ًام اػتاد

عٌَاى تاییذ ؿذُ

ًام داًـجَ
ػتایؾ ًعوت صادُ

941549047

دکتش اهیشسضا طالیی

هقایؼِ حزف سًگ اػیذ سد  18هاتیي اػتفادُ اص خاک سع هًَتَسیًَیت ،آّي ؿؾ ظشفیتی ٍ تشکیثی اص ّش دٍ

تٌْام عیذی ًٍذی

932549006

دکتش اهیشسضا طالیی

هقایؼِ حزف سًگ ساکتیَ تلَ  203تا اػتفادُ اص جارب طثیعی کلیٌَپتیلَلیت ،آّي ؿؾ ظشفیتی ٍ هخلَطی اص آًْا

الْام صادقی

941545025

دکتش اهیشسضا طالیی

کاستشد پیل ػَختی هیکشٍتی تؼتش ثاتت دس تصفیِ فاضالب خاًگی ٍ تَلیذ تشق

گلـي هکی پَس

941545047

دکتش اهیشسضا طالیی

کاستشد پش هشغ تِ عٌَاى یک جارب طثیعی دس حزف فشهالذٍییذ اص آب

هْـیذ دخاًی

941545015

دکتش اهیشسضا طالیی

تشسػی حزف گاصٍئیل ؿٌاٍس تش سٍی آب تا کوک آّي ؿؾ ظشفیتی تَلیذی تِ سٍؽ الکتشٍ ؿیویایی

پاکٌَؽ قاػوی

941549036

دکتش آقاهیشی

طشاحی فشایٌذ جزب ػطحی حزف دی اکؼیذ کشتي اص گاص احتشاق ٍ تحلیل فٌی اقتصادی

احوذ تیت ػعیذ

941549010

دکتش آقاهیشی

ؿثیِ ػاصی اػتفادُ اص ٍاحذ حاللْای ٍیظُ پاالیـگاُ تشای تَلیذ تٌضیي

تْاسُ تْشاهی

941546009

گلٌاص قٌثشی

941549038

هحوذسضا هؼیثی

941546043

هٌیظُ قـقایی

941545034

هحؼي تادلَ

941545006

دکتش ًصیشی/
دکتش تاقشی
دکتش ًصیشی/
دکتش تاقشی
دکتش هحوذسضا طالیی
دکتش ًصیشی/
دکتش تاقشی
دکتش ًصیشی/
دکتش تاقشی

تشسػی حزف سًگ  Reactive blue 203تا هیَُ دسخت کاج ٍ رغال حاصل اص آى

 Clinoptiloliteتا اػتفادُ اص جارب طثیعی  Reactive blue 203تشسػی حزف سًگ
طشاحی ٍ هحاػثات اقتصادی حزف آالیٌذُ ّا تِ سٍؽ AOP
اسصیاتی هیضاى حزف سًگ  Acid red 18تا اػتفاد ُ اص خاک سع هًَتَسیًَیت گل ػشؿَس

تشسػی حزف سًگ  Reactive blue 203تا اػتفادُ اص خاک سع هًَتَسیًَیت گل ػشؿَس

ٍحیذ لشػتاًی

941545039

هحوذسضا ایشاًچی

941549006

حؼیي صیي الذیٌی

941545021

صّشا حؼیٌی

942545003

افـیي اًتظاهی

941545005

ػجاد تشخِ

941549007

دکتش ًصیشی/
دکتش تاقشی
دکتش ًصیشی/
هٌْذع حؼي صّشایی
دکتش ًصیشی/
دکتش تاقشی
دکتش غالهی/
دکتش گـادسٍ

دکتش جْاًگیشی

دکتش هحوذسضا طالیی/
دکتش آقاهیشی

 Clinoptiloliteتا اػتفادُ اص جارب طثیعی  Acid red151حزف سًگ

تشسػی فٌی ٍ اقتصادی تثذیل تشج خٌک کٌٌذُ تش تِ تشج خـک

فشاٍسی سٍغي هَتَس هؼتعول جْت سػیذى تِ عذد اػیذی حذٍد  ٍ 0/03ؿاخص سًگ 1/5-2/5

پَؿؾ دّی ػطح فلض هغ تَػیلِ صئَلیت  ٍ 13xاًجام آصهایؾ جزب ٍ ً ..یتشٍطى ٍ اکؼیظى تش آى

تشسػی آصهایـگاّی هیضاى جزب گاص CO2اص هخلَط گاصی دس هخلَط حالل ّای آلکاًَل آهیي ٍ اًجام هذل ػاصی
تشهَدیٌاهیکی

طشاحی فشایٌذ هٌاػة جْت تاصیاتی  ٍ CO2جلَگیشی اص آى تِ اتوؼفش دس ٍاحذ پاالیـگاُ اصفْاى

ػویشا صیٌلی

941545022

دکتش هحوذسضا طالیی

هذل ػاصی پخؾ آلَگی َّا تَػط ًیشٍگاُ اصفْاى تا کوک دیٌاهیک ػیاالت هحاػثاتی

طیثِ اًجیلی

932548002

دکتش هحوذسضا طالیی

هذل ػاصی تَلیذ  CO ٍ NOXدس عولیات احتشاق دس تَیلشّای ًیشٍگاُ تَػط ػَخت هاصٍت

آسصٍ صحتی

941545027

دکتش هحوذسضا طالیی

هذل ػاصی تَلیذ  CO ٍ NOXدس عولیات احتشاق دس تَیلشّای ًیشٍگاُ تَػط ػَخت گاص طثیعی

ػعیذ هْذٍی

941546047

دکتش ًصیشی/

تشسػی اػتفادُ اص جشیاى ّای فشایٌذی ًفت ػفیذ ٍ دیضل جْت کاّؾ هصشف اًشطی تَتیلیتی دس ٍاحذ ایضٍهاکغ

هٌْذع حؼي صّشایی

پاالیؾ ًفت اصفْاى

حؼیي ًیاصهٌذی

942546003

دکتش هحوذسضا طالیی/
دکتش اهیشسضا طالیی

طشاحی ٍ هحاػثات اقتصادی ٍ تعییي ؿشایط تْیٌِ اقتصادی حزف آالیٌذُ ّای آتی تَػط سٍؽ آّي ؿؾ ظشفیتی

اتشاّین ًیاصهٌذی

941546050

دکتش هحوذسضا طالیی/
دکتش اهیشسضا طالیی

طشاحی ٍ هحاػثات اقتصادی سٍؽ ّای  AOPؿاهل اصى صًی ٍ هقایؼِ تا ًتایج آّي ؿؾ ظشفیتی

