
 

 دستاوردها سال اجرا مجري عنوان پروژه رديف

1 
خاًِ ؿيويايي  ػاصي تَليذ ٍ هلشف آب دس تلفيِ تْيٌِ

 آب ؿشوت 

داًـگاُ آصاد 
اػالهي ٍاحذ 

 ؿْشضا
89 

كشفِ رَيي دس هلشف آب خام ٍ افضايؾ ساًذهاى تلفيِ ٍ 
 رلَگيشي اص تحليل هٌاتغ

2 
آگلَهشُ اي وه دس ؿاسط  تأحيش اضافِ وشدى دٍ هشحلِ

تِ هٌظَس تْثَد ويفيت ػيٌتش تَليذي تخؾ 
 آگلَهشاػيَى

ؿشوت هٌـَس 
 كٌؼت پاسع

89 
تْثَد ويفيت ػيٌتش ٍ واّؾ وه هلشلي وِ اص آلَدگي 

 وٌذ. هحيظ صيؼت ٍ تحليل هٌاتغ رلَگيشي هي

3 
تشسػي ٍ تْثَد اػتمشاس ػيؼتن تاصسػي فٌي خَسدگي 

 ؿثىِ گاص وه ٍ وَسُ تلٌذ
 89 ؿشوت پٌتا

ّاي تاصسػي ؿثىِ  افضايؾ ضشية ايوٌي ٍ هذٍى وشدى ػيؼتن
ّاي احتوالي، اًفزاس ٍ  اًتمال گاص رْت رلَگيشي اص ًـتي

 تحليل هٌاتغ

4 
تا  2ٍ  1ّاي وه وَسُ تلٌذ ؿواسُ  ػاصي ػشًذ تْيٌِ

 پليوشّاي پيـشفتِ
ؿشوت 

 وْشًگ تؼپاس
89 

ّاي  افضايؾ ساًذهاى ػوليات ػشًذ وه ٍ واّؾ ّضيٌِ
 اػتْالن ٍ تؼويشات ٍ ّوچٌيي رلَگيشي اص تحليل هٌاتغ 

 هحاػثِ ٍ هاًيتَسيٌگ اسصؽ حشاستي هخلَط چٌذ گاص 5
داًـگاُ 
 اكفْاى

 واّؾ گاصّاي آاليٌذُ ًاؿي اص احتشاق ًالق 88

 گشي سيختِّاي  واًتيٌش ًوَدى هٌاتغ ساديَ اوتيَ ايؼتگاُ 6
ؿشوت گاها 

 آصهَى
 تاال تشدى ضشية ايوٌي پشتَگيشي هحيظ 88

7 
ّاي اعالػات ايوٌي ٍ هَاد  تاصًگشي فشم

(MSDS)دسلالة يه تؼتِ ًشم افضاسي 
داًـگاُ 
 اكفْاى

87-85 
واسيشد ٍ ؿٌاػايي خغشات هَاد ؿيويايي هَسد اػتفادُ ٍ 

 دسدػتشع تَدى اعالػات ايوٌي هَاد رْت پشػٌل

8 
ّاي  هغالؼِ، تشسػي ٍ ارشاي حزف تيَلَطيىي سٍغي

 ّاي تاص ٍ تؼتِ رٍب آّي دس ػايت PCBحاٍي 

داًـگاُ ػلَم 
پضؿىي 
 اكفْاى

87-85 
دس   PCBارشاي سٍؽ هٌاػة رْت حزف تيَلَطيه 

ي آلَدُ ٍ دس كَست اهىاى حزف واهل  ّا تزْيضات ٍ هىاى
 آى

9 
ٍ  افضايؾ ساًذهاى رزب الىتشٍفيلتشّاي وه ػاصي

 وَسُ تلٌذ
داًـگاُ ػلن ٍ 

 كٌؼت
 ّاي هَرَد دس گاص تَليذي افضايؾ رزب رسات ًٍاخاللي 86

11 
تَػظ حالل هٌاػة ا صهخلَط  CO2رذاػاصي 

 گاصّاي خشٍري اص هٌاتغ آاليٌذُ ؿشوت رٍب آّي
داًـگاُ تشتيت 

 هذسع
 CO2رذاػاصي  86

11 
تشسػي سٍؽ تلفيِ گاص هٌَ اوؼيذ وشتي  تحميك ٍ
ّاي ٍاحذ پخت تخؾ  دس خشٍريهَرَد 

 آگلَهشاػيَى

ؿْشن ػلوي 
 -تحميماتي
 اكفْاى

86 
هَرَد دس ي حزف هٌَ اوؼيذ وشتي  ّا ؿٌاػائي ساُ

 ٍاحذ پخت تخؾ آگلَهشاػيَى ّاي خشٍري

12 
گياُ پااليي دس واّؾ فلشات ػٌگيي سٍؽ واستشد 

دسكٌؼت رْت احيائ اساضي ٍهغالؼِ هَسدي ؿشوت 
 ػْاهي رٍب آّي

 هغالؼِ ٍ واّؾ تشخي اص فلضات ػٌگيي تَػظ گياّاى 85-86 داًـگاُ اسٍهيِ

13 
هغالؼِ ٍتشسػي تَليذ پٌتا اوؼيذ ٍاًاديَم اص ػشتاسُ 

 فَالدػاصي

داًـگاُ 
كٌؼتي 
 اهيشوثيش

86-83 
رذاوشدى پٌتا اوؼيذ ٍاًاديَم اص ػشتاسُ تِ دليل اسصؽ افشٍدُ ٍ 

 اػتفادُ ػشتاسُ دسكٌايغ هختلف

14 
ي فشػَدُ  ّا تحميك ٍ ارشاي تىاسگيشي الػتيه

ّاي لَع الىتشيىي تِ ػٌَاى  خَدسٍّا دس وَسُ
 ػَخت ووىي

هذيشيت 
تحميك ٍ 
تَػؼِ 

 آّي رٍب

85 
واّؾ هلشف  –اػتفادُ اص ضايؼات ٍ حفظ هحيظ صيؼت 

 اًشطي
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15 
 CO2تشسػي فشآيٌذّاي هختلف رذاػاصي گاص 

 ٍ تثذيل آى تِ هحلَالت تا اسصؽ افضٍدُ
 84-85 داًـگاُ اكفْاى

ٍ تثذيل آى   CO2تشسػي فشآيٌذّاي هختلف، رذاػاصي گاص 
 تِ هحلَالت تا اسصؽ

16 
تشسػي واستشد ػشتاسُ وَسُ تلٌذ تِ ػٌَاى هادٓ 

 رارب دس تلفيِ آب ٍ فاضالب 
داًـگاُ كٌؼتي 

 اكفْاى
85-83 

تشسػي واستشد ػشتاسُ تِ ػٌَاى فيلتش رْت رزب ػٌاكش ػٌگيي 
 آب 

17 

ي  ّا ّاي واسخاًِ )پؼاب تشسػي تأحيش آاليٌذُ
كٌؼتي ٍ خاًگي ٍ ...( تش آب ٍ خان هحيظ، 

تاوؼتاى، فضاي ػثض، هٌاتغ عثيؼي ٍ هحلَالت 
 وـاٍسصي هٌغمِ 

داًـگاُ آصاد 
 ٍاحذ خَساػگاى

85-83 
ّاي واسخاًِ تش هٌاتغ خان ٍ آب ٍ  هيضاى تأحيش آاليٌذُتشسػي 

ّا دس  ي ايي آاليٌذُ ّا هحلَالت وـاٍسصي ٍ تؼييي غلظت
 هحيظ

18 
ي كٌؼتي رْت وـت  ّا تشسػي اػتفادُ اص پؼاب

 گياّاى دس هٌاعك خـه
داًـگاُ كٌؼتي 

 اكفْاى
 ي كٌؼتي دس رْت وـت گياّاى ّا تشسػي اػتفادُ اص پؼاب 85-83

19 
اًزام هغالؼِ ٍ تحميك دس خلَف ػاخت ٍ 

تَليذ هحلَالت ػشاهيىي دس ػشتاسُ وَسُ تلٌذ 
 ٍ  فَالدػاصي

داًـگاُ كٌؼتي 
 اكفْاى

 ّا ػاخت ٍ تَليذ هحلَالت ػشاهيىي اص ػشتاسُ 85-83

21 
ي صيشصهيٌي هٌاعك هزاٍس  ّا هغالؼِ ؿيويائي آب

 واسخاًِ دس ساتغِ تا حفظ هحيظ صيؼت 
ؿْشن ػلوي ٍ 
 تحميماتي اكفْاى

85-81 
ؿٌاخت تأحيش وليِ ػَاهل آاليٌذُ تِ هٌظَس حلَل اعويٌاى اص 

ي صيشصهيٌي هزاٍس دس  ّا ػذم ًفَر فلضات ػٌگيي تِ آب
 واسخاًِ ٍ عشاحي ٍ تْثَد

21 
ي   ّا  تشػي ٍ تحميك دس هَسد اػتفادُ اص پؼاب

ي گشدؿي يا  ّا ًوىي تِ ػٌَاى آب رثشاًي ػيىل
 اهش وـاٍسصياػتفادُ دس 

 81-83 داًـگاُ تْشاى
ي ًوىي رْت اسائِ سٍؽ  ّا تشسػي ووي ٍ ويفي پؼاب

واّؾ هيضاى ًوه دس آًْا ٍ اػتفادُ هزذد اص آى ٍ دس ًتيزِ 
 هلشف تْيٌِ آب 

22 
حزف ػياًَس اص آب ػشدوٌٌذُ حاًَيِ وىؼاصي 

 تِ سٍؽ ؿيويائي
ؿشوت ؿيويايي 

 حذاد ؿيوي
83-79 

رذاػاصي ػياًَس اص ػيىل آب دس گشدؽ ٍ رلَگيشي 
%( ٍ حفظ هحيظ صيؼت 81اصهتلاػذؿذى آى دس آب ٍ َّا )

 ٍتأهيي ؿشايظ صيؼت هحيغي واسوٌاى 

23 
تشسػي ٍ تحميك دس رْت حزف آهًَيان دس 

 ػيىل گشدؿي آب تلفيِ گاص وَسُ تلٌذ
اًزوي خَسدگي 

 ايشاى
82-81 

ِ ّاي هشتَع ؿٌاػائي ٍ تىخيش تاوتشي ،اتوام هشحلِ آصهايـگاّي
 كٌؼتي  هشحلِ ًيوِ يارشاتشاي  ٍ آهادُ

24 
تاصياتي سٍي اص لزي وَسُ تلٌذ تِ سٍؽ لزي 

 فؼال 
 81-82 گل ؿشوت خَاى

آهيض آهادُ ارشا دس  احذاث پايلَت ٍ وؼة ًتايذ هَفميت
 همياع كٌؼتي 

25 
ي  ّا تشسػي ٍ تحميك دس هَسد ضايؼات وَب

واسگاُ پااليؾ تٌضٍل ٍ فَػي  2ٍ  1ؿواسُ 
 لغشاى ٍ اهىاى اػتفادُ اص آًْا دس ػيىل تَليذ 

ؿشوت پظٌٍّذُ 
 فَالد

81-81 
ّاي صيؼت هحيغي، ايزاد اسصؽ افضٍدُ، واّؾ  واّؾ آاليٌذُ

ي اًتمال ٍ دفغ هَاد صائذ ٍ ًْايتاً تَليذ هحلَالت تا ّا ّضيٌِ
 اسصؽ اص ضايؼات
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26 
افضايؾ ساًذهاى رزب تٌضٍل دس ؿثىِ تَليذ ٍ 

 ػاصي  گاصّاي حاكل اص وه تلفيِ

ؿْشن ػلوي ٍ 

 تحميماتي اكفْاى
81-79 

افضايؾ هيضاى حالل گاصٍئيل دس رشياى تضسيك ٍ واّؾ رشياى 
ي حزف ًفتاليي ٍ تشلشاسي رشياى سفالوغ  ّا گشدؿي دس تشد

 دس تشد تمغيش 

 هغالؼات ٍ تشسػي ػيؼتن تلفيِ گاص وٌَستَسّا 27
ؿْشن ػلوي ٍ 

 تحميماتي اكفْاى
81-78 

اسائِ ساّىاسّايي دس ساتغِ تا تغييش عشح )ؿىل ٌّذػي( ٍ ًحَُ 
وٌَستش، ّوچٌيي گاص ي دػتگاُ تلفيِ  ّا اػتمشاس افـاًه

ويفيت آب هلشفي تِ هٌظَس واّؾ غلظت گشد هيضاى، فـاس ٍ 
ُ ٍ غثاس دٍدوؾ وٌَستش پيـٌْاد گشديذ وِ تِ ارشا گزاؿتِ ؿذ

 .اػت

28 
ػاخت واؿي ضذ ػايؾ اص عشيك فشآيٌذ 

 ػشاهيه تا اػتفادُ اص ػشتاسُ وَسُ تلٌذ_ؿيـِ
داًـگاُ ػلن ٍ 

 كٌؼت
81-77 

ّاي واؿي  ي هتؼذدي تِ هٌظَس حلَل هـخلِ ّا آصهايؾ
ضذػايؾ سٍي ػشتاسُ وَسُ تلٌذ اًزام پزيشفت ٍ ًْايتاً 

فشهَالػيَى تَليذ واؿي تذػت آهذ ٍ ًوًَِ واؿي ضذػايؾ 
ّاي  تذػت آهذ، اًزام هشحلِ ًيوِ كٌؼتي عشح اص عشيك پشٍطُ

 ؿَد. تحميماتي هلي تَػظ داًـگاُ ػلن ٍ كٌؼت ايشاى دًثال هي

 تتي تشسػي واستشد هفيذ ػشتاسُ وَسُ تلٌذ دس  29
داًـگاُ كٌؼتي 

 اكفْاى
81-77 

 75اػتفادُ اص ػشتاسُ وَسُ تلٌذ تزاي ؿي ٍ هاػِ )حذاوخش تا 
دسكذ( ػالٍُ تش افضايؾ  45دسكذ( ٍ تزاي ػيواى )حذاوخش 

هماٍهت اًَاع خَسدگي فَالد دس تتي هؼلح، تاػج تاال سفتي 
 گشدد. ّا هي اػتحىام تتي ٍ افضايؾ عَل ػوش ػاصُ

31 
سد اػتفادُ اص ػشتاسُ ٍ هغالؼِ ٍ تشسػي دس هَاداهِ 

 دس اهش وـاٍسصي  لزي وٌَستَس
ؿْشن ػلوي ٍ 
 تحميماتي اكفْاى

81-77 

دػتياتي تِ هيضاى تأحيش ػشتاسُ فَالدػاصي تش سؿذ گياُ تَتَى دس 
دسكذ ػشتاسُ تِ خان، هيضاى  2ضٍدى اي دس گيالى )تا اف هضسػِ

ّوچٌيي هيضاى  افضايؾ يافت( cm 91تِ  cm51گياُ اص  سؿذ
 دساكفْاى حاكل گشديذ. اي دسهضسػِ رست تأحيش لزي تشسؿذگياُ

31 
هغالؼِ پايلَتي حزف تيَلَطيه سٍغي ٍ گشيغ 

  ّاي آلَدُ  دس ػيىل
داًـگاُ كٌؼتي 

 اكفْاى
79-78 

خَاس رْت لاتل اػتفادُ  ّاي سٍغي ؿٌاػايي هيىشٍاسگاًيؼن
 ّاي ػيىل گشدؿي  وشدى پؼاب

 خاًِ فاضالب اًؼاًي تشسػي تلفيِ 32
داًـگاُ كٌؼتي 

 اكفْاى
76-75 

ارشاي   -ي كٌؼتي ٍ غيشكٌؼتي ّا رذاػاصي واهل فاضالب
خاًِ تيَلَطيىي  ولشصًي تِ آب تلفيِ –تلفيِ  ػوليات پيؾ

 رْت اػتفادُ دس اهش وـاٍسصي 

 گشي لثل اص ًَسد  ي سيختِ ّا تمليل اوؼايؾ ؿوؾ 33
ؿشوت پظٌٍّذُ 

 فَالد
76-73 

تا ارشاي پيـٌْادات اسائِ ؿذُ همذاس پَػتِ اوؼيذي تِ هيضاى 
 ّاي ًَسد واّؾ يافتِ اػت. وَسُ تَرْي دس لاتل

 


