
 

 

 کارفرمای طرح ) هزينه مطالعه تاريخ پايان تاريخ شروع نام طرح رديف

 دانشگاه صنعتی اصفهان 882033 82/13/1038 03/13/1033 طراحی و ساخت دستگاه فشار برای القای پلوییدی در آبزیان 1

 مراکز صنعتی 000,200 31/31/1031 31/31/1033 مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه 8

 پژوهشگاه 2۰8,۰33 31/3۰/1038 18/3۰/1033 تدوین طرح جامع و ارائه نقشه راه ایجاد جزیره سبز صنعتی سیری 

 شهرک علمی و تحقیقاتی 8,833,333 10/18/3310 10/18/3310 ارزیابی توان محیطی سرزمین )مطالعات آمایش( 0

 شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 18۰,333 32/11/1031 32/3۰/1031 تعیین سرانه پسماندهای صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی کشور 4

۰ 
ارزیابی کاال وخدمات زیست بومی تاالب بین المللی گاوخونی جهت ارزشگذاری 

 اقتصادی و برآورد هزینه های محیط زیستی

3۰/3۰/1031 3۰/3۰/1038 
۰3۰,333 

سازمان حفاظت محیط زیست استان 
 اصفهان

۰ 
ارزیابی توان سرزمین با رویکرد آمایش) مطالعه موردی کالن شهر روش جدید در 

 اصفهان(

10/18/1033 10/18/1031 8,833,333 

 صندوق حمایت از پژوهشگران

 صندوق حمایت از پژوهشگران 133,333 32/33/1038 32/3۰/1031 نمو الروی در تاسمانی ایرانی )مطالعات هیستولوژیک و بیان ژن( ۰

2 
ار های تریپلوئید وتتراپلویید قزل آالی رنگین کمان با استفاده از شوک فشتولید گله 

 هیدرواستاتیک

30/13/1038 03/18/1030 133,333 
 وزارت علوم و تحقیقات فناوری

3 
سازمان حفاظت محیط زیست استان  ۰33,333 13/3۰/1034 13/30/8301 بررسی بوم شناختی گور ایرانی در ایران

 اصفهان

 دانشگاه تهران 133,333 83/34/103۰ 13/18/1031 شناسایی پتانسیل ملی در زمینه بازیافت پساب 13

11 
مطالعه پرندگان کودآلی موجود در کارخانه کودآلی سازمان مدیریت پسماند 

 شهرداری اصفهان

3۰/3۰/1038 3۰/11/1038 18۰,333 
 

18 
ب پاالیشگاه واحد تصفیه آ دستیابی به فناوری تولید کربن فعال از لجن بیولوژیک

 تهران

83/32/1038 1۰/18/1034 ۰33,333 
 شرکت پاالیش نفت تهران



10 
بررسی کیفی آب مخزن کمال صالح با استفاده از روابط متقابل جانداران اکوسیستم 

 دریاچه و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن

13/34/1030 31/13/1034 843,۰43 
 شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

14 
طرح کالن ملی بررسی اثرات تغییر اقلیم  و  80, 13, 1۰,12, 14, 13, 3بندهای 

 مدیریت خشکسالی(

84/34/1030 3۰/3۰/103۰ 18۰333 
 وزارت عتف

1۰ 
ارتقاء کیفی پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب برکه تثبیت شهر اراک با بررسی 

 گونه های گیاهی و ارائه گزینه برتر

 

01/34/1030 01/34/1034 8۰3,333 

 شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

1۰ 
بررسی فراوانی, پراکندگی و پهنه بندی زیستگاههای مطلوب گونه دلفین گوژ پشت 

 در محدوده خورموسی استان خوزستان

84/13/1030 84/30/103۰ ۰۰3,333 
 ستیز طیسازمان حفاظت مح

 ستیز طیسازمان حفاظت مح 8۰1,133 38/18/1034 81/11/1034 شامل مناطق پانزده گانه( 1034آنالیز فیزیکی پسماند شهری )فصل بهار  1۰

12 

بررسی و بهینه سازی هدایت جریانهای ورودی آب با هدف حفظ  و نگهداشت 

 بیشترین

 آن در زمان ورود آب از مبادی مختلف )سیالب و حق آبه( تاالب هامون

 

3۰/11/1034 3۰/11/103۰ 1,133,333 

کل حفاظت محیط زیست استان اداره 
 سیستان و بلوچستان

13 
 طرح جامع شناسایی منابع و پهنه بندی فضایی مناطق ساحلی دریای مکران

 

 سازمان حفاظت محیط زیست 3,3330۰,8 31/31/103۰ 14/3۰/1034

 

83 
 طرح سنجش آالینده های ناشی از نشت نفت و گاز در سطح شهر مسجد سلیمان

 

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد  233,333 81/3۰/103۰ 81/3۰/1034
 سلیمان

 

 شهرداری اصفهان ۰,۰03,333 83/۰/103۰ 83/3۰/103۰ منشا یابی و سهم بندی ذرات معلق شهر اصفهان و اولویت بندی کانونهای مولد آنها 81

88 
تمرار استعیین نیاز آبی رودخانه زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی برای 

 کارکردهای اکولوژیک آنها

اداره کل حفاظت محیط زیست استان  8,333,333 13/30/103۰ 13/3۰/1034
 اصفهان

 


