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 زٍؼ ّای ًَیي  تصفیِ آب ٍ حرف آالیٌدُ ّا .1

 پایؽ ػَاهل خطس ٍ ػَاهل غسطاى شا دز آب .2

 زٍؼ ّای جدید تصفیِ فاضالب ٍ حرف آالیٌدُ ّای خطسًاک .3

 زٍؼ ّای جدید تصفیِ فاضالب صٌؼتی .4

 ؾٌاغایی ػَاهل هحیطی ٍ تاز تیوازی ّای هستثطاپیدهیَلَضی هحیطی ٍ  .5

 آلَدگی َّا )گاشّا ٍ ذزات( ، تؼییي اثسات غالهتی ٍ تاز تیوازی ّا ٍ هسگ ّای ًاؾی اش آى .6

 ػَاهل هحیطی ٍ ًؿاًگسّای شیػتی ٍ ازتثاط آًْا تا غالهت افساد .7

 پایؽ هَاد زادیَاکتیَیتِ طثیؼی ٍ زٍؼ ّای کاّؽ ٍ کٌتسل آى .8

 دُ ّا دز هحیط ٍ تأثیسات آى تس غالهتیهدل غاشی آالیٌ .9

 هٌطقِ تٌدی ػَاهل هحیطی ٍ تاز تیوازی شایی آًْا .11

 اقداهات تْداؾتی دز ٌّگام ؾیَع آلَدگی ّای شیػت هحیطی .11

 هدل غاشی زیاضی ػَاهل هستثط تا تیوازی ّای غیس ٍاگیس .21

 کٌٌدُ تؼییي ّاٍػَاهل ٍتیوازی تاغالهت هستثط ٍهكاًی جغسافیایی تحلیل .21

 هطالؼِ ٍ تسزغی هیصاى هتداٍل غوَم کؿاٍزشی دز هٌاتغ خاکی ٍ آتی .14

 تسزغی هیصاى اصالت تَلید ٍ ًگْدازی هَاد خَزاکی ٍ آؾاهیدًی .15

 تسزغی هیصاى فلصات غٌگیي هَاد هصسفی خاًَازّا دز غطح اغتاى .16

 هطالؼِ دز خصَـ ػَازض ؾیویایی هیكسٍتی ٍ تؿؼؿؼات ّػتِ ای .17

 تجْیصات ، ؾٌاغایی ٍ ًوًَِ تسدازی ٍیطُ ػَاهل ؾیویایی ٍ تیَلَضیکتحقیقات دز جْت تْیِ  .18

 ػلل طغیي تیوازی ّای هٌتقلِ اش طسیق آب ٍ غرا .19

 ػلل تاالزفتي تدزیجی هیصاى ًیتسات آب آؾویدًی دز هٌاطق ؾْسی ٍ زٍغتایی .21

 زاُ ّای احتوالی هَجَد دز خصَـ زفغ هؿكالت ًیتسات تاالی آب آؾاهیدًی  .21

 اکػید زٍغي هصسفی دز تْیِ شٍلثیا ٍ تاهیِ هصسفی دز غطح اغتاى تسزغی هیصاى پس .22

 هیصاى فلصات غٌگیي ٍ ًیتسات دز هٌاتغ آب اغتاى  .23

 ٍضؼیت تْداؾت هحیط هدازظ اغتاى تا ؾاخْای کؿَزی .24

 تسزغی هیصاى فلصات غٌگیي دز ًوًَِ ًوک ّای هصسفی خاًَازّا دز غطح اغتاى .25

 تیظس آیتن ّای تْداؾاًد اغتاى اش ًٍضؼیت هكاًْای دفي پػو .26
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 تسزغی هیصاى هصسف ًوک دز فسآٍزدُ ّای غرایی تػتِ تٌدی ؾدُ .27

 تسزغی هیصاى اغیدّای چسب تساًع دز زٍغي هصسف خاًَاز .28

 تسزغی هیصاى ؾكس دز فسهَالػیَى فسآٍزدُ ّای آزدی ، قٌدی ٍ ًَؾیدًی .29

 آزایؿی ٍ تْداؾتی  تسزغی هیصاى ؾكایات ازغالی تِ حَشُ ادازُ غرا دز خصَـ هَاد غرایی، .31

 تسزغی هیصاى تقلة هَجَد دز تَلید گص تلداجی. .31

 

 


