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مقاالت منتشر شده در مجالت فارسی زبان:
.5

سيد نادعلی علوی ،افشین ملکي ،استراتژ یهای ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در كشور به روش ،SWOTمدیریت پسماندها ،شماره ،3

ص 5731 ،511-511
.1

سيد نادعلی علوی ،افشین تکدستان ،نعمت اهلل جعفرزاده ،مهرنوش ابطحي ،ضوابط و استانداردهای بازیافت در ایران ،مجلهه بهسهازان محهیط،

سال دوم ،شماره 5731 ،1
.7

افشین تکدستان ،آزاده میرزایي ،سيد نادعلی علوی ،محمد صادق سخاوت جو ،بررسي كارایي پلي آلومنیوم كلراید در حهف كهدورت،COD ،

باكتری های كلیفرم و باكتری های هتروتروفیک از آب رودخانه كارون ،مجله علوم بهداشتي جندی شاپور ،سال دوم ،شماره دوم ،صفحه 5731 ،77-11
 .1مسعوداحتشامي ،افشین تکدستان ،سید نادعلی علوی ،كارایي صافي درشت دانه افقي در كاهش اكسیژن خواهي شیمیایي از پساب تصفیه خانه
فاضالب شهر یاسوج ،ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي یاسوج ،شماره  ،11جلد  ،1ص5711 ،711-715
 .1آزاده میرزایي ،افشین تکدستان ،سيدنادعلی علوی  ،بررسي كارایي اثر لجن برگشتي زاللساز تصفیه خانه آب اهواز به حوضچه اختالط سریع در
حف كدورت ،باكتری های كلیفرم ،سالمت و محیط5711 ،131-113 ،7، 1 ،
.1

افشین ملکي ،سيدنادعلی علوی  ،مهدی صفری ،رضا رضایي ،اندازه گیری میزان فلوئهور در منهابع آب آشهامیدني شههر سهنندج ،مجلهه علهوم

بهداشتي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندی شاپور ،سال سوم ،شماره  ،1ص 5711 ،13-51
 .3سيد نادعلی علوی  ،ایمان پارسه ،مهدی احمدی مقدم ،نعمت اهلل جعفرزاده ،بررسي كارایي گیاه پاالیي در حف آالینهده ههای نفتهي از خها
های رسي و شور ،مجله تحقیقات نظام سالمت ،شماره هفتم ،ویژه نامه  ،15ص 5715 ،5131-5131
.3

مهدی احمدی مقدم ،سيد نادعلی علوی ،نعمت اهلل جعفرزاده ،مهدی برفر ،زینب قائد رحمت ،فائزه هاشمي ،بررسي كارایي فرایند بیولوژیکي با

بستر متحر
.1

در تصفیه فاضالب شور ،مجله علوم بهداشتي ایران ،دوره اول ،شماره 5715 ،5

لیال عطاری ،علي اكبر بابایي ،مهدی احمدی مقدم ،سيدنادعلی علوی ،كامبیز احمدی انگالي ،تعیین غلظت تركیبات تری هالومتهان در شهبکه

توزیع آب اهواز در طي سال های  ، 11-5731جنتاشاپیر ،دوره سوم ،شماره  ، 1زمستان 5715
 .51غالمرضا گودرزی ،سيد نادعلی علوی  ،عبدالرزاق هاشمي ،فاطمه خدارحمي ،بررسي میزان تاثیر پارامترهای محیطي بهر غلظهت ارات معلهق و
باكتری ها در هوای شهر اهواز طي فصول خشک ،تازه های بیوتکنولوزی سلولي و ملکولي ،دوره سوم ،شماره یازدهم5711 ،
 .55سيد نادعلی علوی ،كامبیز احمدی انگالي ،جواد سلیمي ،فرخ غفاری زاده ،امیر كاظمیان ،جاوید كندری ،جلیل چین سری ،آنالیز كمي و كیفي
پسماندهای بیمارستاني به تفکیک هر بخش در بیمارستان رازی شهرستان تربت حیدریه ،مجله دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه دوره  ،5شهماره ، 1
5711
 .51سيد نادعلی علوی  ،ایمان پارسه ،مهدی احمدی مقدم ،نعمت اهلل جعفرزاده  ،مهرانگیز چهرازی ،مصطفي چرم ،بررسي كهارایي گیهاه پهاالیي در
حف آالینده های نفتي از خا سیلتي رسي با استفاده از گیاه آلروپوس لیتیرالیس ،مجله سالمت و محیط ،دوره هفتم ،شماره اول ،بهار  ،5717صفحه
 37تا 31
 .57سيدنادعلی علوی ،علي اكبر بابایي ،غالمرضا گودرزی ،محمد حیدری فارساني ،بررسي میزان غلظت فلزات سنگین در  PM10هوای شهر اهواز
 ،مجله علوم محیطي ،دوره دوازدهم ،شماره 5717 ،7
 .51سيدنادعلی علوی ،علي اكبر بابایي ،بابک كاكاوند ،مروری بر تولید ،مصر و كاربرد سوخت های زیسهتي در ایهران و جههان  ،مجلهه مهدیریت
پسماند ،شماره 5711 ،51
 .51سيدنادعلی علوی ،رضا بخشوده ،امیر رضا سلطاني ،حف فلزات سنگین از شیرابه كارخانه كمپوست اصفهان به وسیله تاالب مصنوعي افقي بها
گیاه وتیور ،،مجله مهندسي عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز ( ،اخف پفیرش و در نوبت چاپ)
 .51سيدنادعلی علوی ،هاجر سالمي فر ،امیر حسام حسني ،تعیین میزان كارایي فرآیند آناماكس(اكسیداسیون بیهوازی آمونیهوم) در راكتهور بسهتر
ثابت برای حف آمونیوم و كربن آلي از شیرابه زباله شهری در مقیاس پایلوت ،مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست ( اخف پفیرش و در نوبت چاپ)
 .53سيدنادعلی علوی ،زهره ابراهیمي ،علي اكبر بابایي ،عبدالکاظم نیسي ،غالمرضا گودرزی ،بررسي راندمان ورمي كمپوست در تولید كود از باگاس
اصالح شده با زائدات آشپزخانه ،مجله طلوع بهداشت ( اخف پفیرش و در نوبت چاپ)
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مقاالت ارائه شده در گنگره های داخلی:
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سيد نادعلی علوی  ،استفاده از ازن در تصفیه پیشرفته پساب ثانویه ،چهارمین همایش كشوری بهداشت محیط ،یزد5731 ،

.1

سيد نادعلی علوی  ،افشین ملکي ،بررسي وضعیت كمي و كیفي آب شرب شهر همدان ،سمینار سراسری بهداشهت و توسهعه ،خهرم

آباد5731 ،
.7

سيد نادعلی علوی ،زهره بندری ،اندازه گیری میهزان فل ورایهد در آب خهام و تصهفیه شهده شههر اههواز ،دومهین سهمینار كشهوری

دانشجویي بهداشت محیط ،اهواز5731 ،
.1

سيد نادعلی علوی  ،بررسي استفاده از زباله سوز بعنوان یک روش بازیافت انرژی ،اولین سمینار اكو انرژی ایران ،ارومیه5737 ،

.1

نعمت اهلل جعفرزاده ،مهرنوش ابطحي ،افشین تکدستان ،نادعلی علوی ،ارزیابي نظرات اجتماعي به منظور ارتقاء و مشهاركت مردمهي

در تفکیک و بازیافت مواد زائد جامد ،همایش ملي آموزش محیط زیست ،تهران5737 ،
5731

.1

سيد نادعلی علوی ،ضوابط و استانداردهای بازیافت در ایران ،دومین سمینار مدیریت مواد زاید جامد ،سنندج

.3

نعمت اهلل جعفرزاده ،مهرنوش ابطحي ،افشین تکدستان ،نادعلی علوی ،بهزاد شاهنده ،سیاست های كلي پیشنهادی جهت تفکیهک و

بازیافت در منطقه خوزستان ،دومین سمینار مدیریت مواد زاید جامد ،سنندج5731
 .3افشین تکدستان ،نعمت اهلل جعفرزاده ،نادعلی علوی ،مهرنوش ابطحي ،تعیین الگوی پیشنهادی مشاركت مردمي در مهدیریت مهواد زائهد،
دومین سمینار مدیریت مواد زاید جامد ،سنندج5731
.1

افشین تکدستان ،نعمت اهلل جعفرزاده ،سيدنادعلی علووی ،مقهررات و اسهتانداردهای فیزیکهي ،شهیمیایي و بیولهوژیکي كمپوسهت،

هشتمین همایش ملي بهداشت محیط تهران5731
 .51سيد نادعلی علوی  ،بررسي پتانسیل بازیافت زباله شهری در استان كرمان ،هشتمین سمینار كشوری بهداشت محیط ،تهران5731 ،
 .55سيدنادعلی علوی ،استراتژیهای ارتقاء سیستم بازیافت موادزائد جامد در كشور بهه روش ،SWOTسهومین همهایش ملهي مهدیریت
پسماند تهران5733 ،
 .51سيد نادعلی علوی  ،بررسي كیفیت پساب واحد اوره و آمونیوم پتروشیمي رازی ،یازدهمین سمینار كشوری بهداشت محیط ،تههران،
5733
 .57سيد نادعلی علوی ،چالشها و فرصتها در بازیافت پسماندهای شهری كشور ،سیزدهمین سمینار كشهوری بهداشهت محهیط ،كرمهان
5731
 .51سيد نادعلی علوی ،استفاده از روش  AHPو  GISدر مکان یابي محهل دفهن شهرسهتان ماهشههر ،سهیزدهمین سهمینار كشهوری
بهداشت محیط ،كرمان5731 ،
 .51رزا آزادی ،سيد نادعلی علوی ،حف همزمان آمونیوم و نیتریت از فاضالب توسط فرآیند  Anammoxو ارزیابي اجرای فرآیند در
راكتور ،UABFسیزدهمین سمیناركشوری بهداشت محیط ،كرمان5731 ،
 .51رزا آزادی ،سيد نادعلی علوی ،علي اكبر بابایي ،مقایسه دو مدل سینتیکي جهت ارزیابي فرآیند آناموكس در حهف بیولهوژیکي ازت
آمونیاكي از فاضالب ،اولین همایش فن آوری های پاالیش در محیط زیست ،تهران5711 ،
 .53مهدی احمدی مقدم ،سيد نادعلی علوی ،غلظت فلزات سنگین سرب ،مس ،كروم ،نیکل و سهلنیوم در دوغهاب لجهن واحهد تصهفیه
خانه آب (مطالعه موردی پتروشیمي فجر) ،پنجمین همایش ملي بحرانهای زیست محیطي ایران ،اهواز5711 ،
 .53سيد نادعلی علوی ،آزاده میرزایي ،افشین تکدستان ،بررسي اثر لجن زائد زالل ساز تصهفیه خانهه آب اههواز بعنهوان كمهک منعقهد
كننده به حوضچه اختالط سریع در حف كدورت از آب رودخانه كارون ،سالمت ،محیطزیست و توسعه پایدار ،بندرعباس5711 ،
 .51سيد نادعلی علوی ،هاجر سالمي فر ،علي اكب ر بابایي ،تعیین میهزان كهارایي فرآینهد آناماكس(اكسیداسهیون بیههوازی آمونیهوم) در
راكتور بستر ثابت برای حف آمونیوم و كربن آلي از شیرابه زباله شهری در مقیاس پایلوت ،ششمین همهایش بهین المللهي و ملهي پسهماند،
مشهد مقدس.5715 ،


مقاالت ارائه شده در گنگره های داخلی:
 .11سيد نادعلی علوی ،راضیه زایری ،فرزانه فاخری ،شناسایي و طبقه بندی پسماندهای خطرنا

تولیدی در شهركت كشهت و صهنعت

امیركبیر ،ششمین همایش بین المللي و ملي پسماند ،مشهد مقدس.5715 ،
 .15سيد نادعلی علوی ،افشین تکدستان ،مهسا سراجي ،شناسایي پسماندهای خطرنا

پسماندهای شهری اهواز ،ششمین همایش بین

المللي و ملي پسماند ،مشهد مقدس.5715 ،
 .11حمیده شنگل نجف آبادی ،سيد نادعلی علوی ،بررسي كارایي راكتهور  MBBRدر تصهفیه شهیرابه زبالهه شههر اههواز ،پهانزدهمین
همایش ملي بهداشت محیط ،رشت5715 ،
 .17الهام احمدپور ،علي اكبر بابایي ،سيد نادعلی علوی ،امکان سنجي كمپوست و بازیافت مواد زائد جامد شهری در ناحیه جنوب غهرب
خوزستان ،اولین همایش بین المللي بحران های زیست محیطي ،كیش5715 ،
 .11سيد نادعلی علوی  ،جهانبخش اختهر دانهش ،افشهین تکدسهتان ،فرزانهه فهاخری ،بررسهي وضهعیت تولیهد و مهدیریت پسهماندهای
الکترونیک در شهر اهواز ،اولین همایش بین المللي بحران های زیست محیطي ،كیش5715 ،
 .11فروزان فرخیان ،شهاب جهان بین ،سيد نادعلی علوی ،ارزیابي و مدیریت ریسک های ایمنهي ،بهداشهتي و زیسهت محیطهي سهالن
آسیاب كشت و صنعت فارابي ،اولین همایش بین المللي بحران های زیست محیطي ،كیش5715 ،
 .11مریم نامي ،علي اكبر بابایي ،سيد نادعلی علوی ،آنالیز كمي و كیفي پسهماندهای مطهب ههای پزشهکي شههر اههواز ،همهایش ملهي
حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ،همدان5715 ،
 .13مریم نامي ،علي اكبر بابایي ،سيد نادعلی علوی ،تحلیل كیفي و نحوه مدیریت پسماند مراكز بهداشتي درماني شههر اههواز ،همهایش
ملي حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ،همدان5715 ،
 .13سيد نادعلی علوی  ،شاهین اكبری پور سلیمي،روش های فیزیکي ،شیمیایي و بیولوژیکي بهرای تصهفیه شهیرابه محهل ههای دفهن،
همایش ملي حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ،همدان5711 ،
 .11علیرضا بني مظفری ،سيد نادعلی علوی ،افشین تکدستان ،بررسي كارایي كیتوزان و منعقد كننده پلهي فریهک سهولفات در حهف
كبالت از پساب های صنعتي ،همایش ملي حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ،همدان5711 ،
 .71غالمرضا گودرزی ،سيد نادعلی علوی ،محمد حیدری ،بررسي میزان ارات  PM10و فلزات سنگین موجود در آنها در ههوای شههر
اهواز ،همایش مدیریت آلودگي هوا و صدا ،دانشگاه صنعتي شریف ،تهران5711 ،
 .75زینب قائدرحمت ،مهدی احمدی مقدم ،نعمت اله جعفر زاده ،علي اكبر بابایي ،سيد نادعلی علوی ،تعیین كارایي راكتهور زیسهتي بها
بستر متحر
5711

( )MBBRدر حف فنل از فاضالب های شور ،شانزدهمین همایش ملي بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکي تبریز ،تبریهز،

 .71سيد نادعلی علوی ،رضا بخشوده ،تصفیه شیرابه زباله در تاالب مصنوعي افقي با اسهتفاده از گیهاه وتیهور ،هفهدهمین همهایش ملهي
بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ،بوشهر5717 ،
 .77علي اكبر بابایي ،سيد نادعلی علوی ،غالمرضا گودرزی ،حف آنتي بیوتیک تتراسهایکلین در كمپوسهت همزمهان فضهوالت دامهي و
باگاس ،هفدهمین همایش ملي بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ،بوشهر5717 ،



راهنمايی پايان نامه:
.5
.1
.7
.1
.1
.1

تعیین میزان كارایي حف همزمان آمونیوم و كربن آلي از شیرابه لندفیل شهری توسط فرایند آناماكس در راكتور با بستر ثابت
بررسي وضعیت مدیریت پسماندهای الکترونیک در شهر اهواز
شناسایي و طبقه بندی پسماندهای صنعتي تولیدی در كشت و صنعت امیركبیر بر اساس معیارهایWHO&RCRA& UNEP
شناسایي پسماندهای خطرنا پسماندهای شهری اهواز
بررسي كارایي راكتور زیستي با بستر متحر در تصفیه شیرابه زباله شهر اهواز
بررسي كارایي سیستم مدیریت پسماند (سیستم تخلیه صفر) در عملیات حفاری چاههای گازی (مطالعه موردی جزیره كیش)

.3

بررسي كارایي سیستم مدیریت پسماند ناشي از عملیات حفاری چاههای نفت گاز در دریا (مطالعه موردی سکوی دریایي شهید رجایي)

.3
.1

سنجش پارامتر های كمي و كیفي خروجي تصفیه خانه شیرابه زباله (مطالعه موردی:تصفیه خانه آراد كوه -كهریز تهران)
تعیین كارایي فرایند آناماكس ) (Anaerobic ammonium oxidationدر راكتور بستر ثابت برای حف آمونیوم از شهیرابه زبالهه
شهری شیراز در مقیاس پایلوت
استفاده از جلبک به عنوان سوخت زیستي (( ) BioDiselپایان نامه دكتری)
شناسایي وطبقه بندی مواد شیمیایي خطرنا وكمینه سازی پسماند ناشي از عملیات حفاری در میدان نفتي اهواز
بررسي میزان تجزیه آنتي بیوتیک های تتراسایکلین ( OTC ،CTCو  )TCدر كمپوست همزمان هوازی فضوالت مرغي و باگاس
كمپوست همزمان كنده های حفاری پایه روغني و باگاس
اصالح زیستي لجن نفتي پاالیشگاه نفت با استفاده از كمپوست
بررسي كارایي فرایند ورمي كمپوست درتولید كود آلي حاصله از باگاس با كود گاوی،زائدات آشپزخانه و لجن تصفیه خانه
تصفیه شیرابه كارخانه كمپوست اصفهان با استفاده از تاالب های مصنوعي
تصفیه شیرابه شور كارخانه كمپوست با استفاده از فرآیند الکتروفنتون
كمپوست همزمان ویناس و باگاس و زئولیت طبیعي
تحلیل سیستم مدیریت پسماند شهر شوشتر با روش آنالیز چرخه عمر
شناسایي كمیت و كیفیت پسماندهای آزمایشگاهای تشخیص طبي در شهر اهواز و ارائه راهکارهای مناسب مدیریتي
شیوه جلب مشاركت مردمي در راستای بهبود وضعیت تفکیک از مبدا پسهماند ههای جامهد شههری(مداخله میهداني :منهازل مسهکوني
شهر صنایع پتروشیمي (بعثت) شهر شهید چمران)

.51
.55
.51
.57
.51
.51
.51
.53
.53
.51
.11
.15

 .11بررسي كارایي روش گیاه پاالیي (  ) phytoremediationبرای حف هیدروكربن های نفتي كل ( )TPHsاز خا

.17
.11
.11
.11
.13
.13
.11
.71

های آلوده به نفت خام

تعیین كارایي فرایند  Anammoxبرای حف همزمان آمونیوم و نیتریت در غلظتهای زیاد از فاضالب در یک راكتور با بستر متحر
بررسي كارایي صافي درشت دانه با جریان افقي( ) HRFو ازن زني بصورت سری در كاهش بار میکروبي  TSS،و كدورت پساب تصفیه
خانه فاضالب شهر یاسوج در سال 5731
بررسي عملکرد راكتور  MBBRدر كاهش  CODفاضالب  high TDSپتروشیمي فجر 5731
بررسي كارایي كیتوزان و پلي فریک سولفات در حف نیکل و كروم از پساب های صنعتي
بررسي اثر پیش كلر زني همراه با پودر كربن فعال درمرحله انعقاد و لخته سازی تصفیه خانه آب گلستان اهواز در سال 5733
بررسي كارایي دستگاههای آب شیرین كن خانگي در سطح شهر اهواز
بررسي كیفي و آلودگي میکروبي آبخوان دشت دز شرقي با استفاده از سامانه GIS
بررسي میزان فلزات سنگین در هوای شهر اهواز در محدوده شركت فوالد خوزستان



مشاوره پايان نامه:
.5
.1
.7
.1
.1
.1
.3
.3
.1
.51
.55
.51
.57

كاربرد راكتور بیولوژیکي با بستر متحر (  ) MBBRدر حف فنل از فاضالب های شور
بررسي ارتباط بین میزان و اندازه ارات با غلظت كل باكتری ها و جنس اكتینومیست های شایع پزشکي در هوای شهر اهواز
بررسي اثر تصفیه حرارتي– قلیایي لجن در كاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکي در راكتورلجن فعال
بررسي اثر زیست توده اصالح شده Ceratophyllum demersumدر حف كادمیوم( ) IIو كروم() VIازمحیط آبي
كاربرد فرایند نانو فتوكاتالیستي UV/TiO2, UV/ZnOدرتجزیه و كاهش سمیت رنگ  Direct Blue 15از محلول های آبي
بررسي میزان  THMsدر شبکه آب آشامیدني شهر اهواز در سال 5711
حف ارسنیک از محیط های آبي توسط كیتوزان
بررسي كارایي فرایند انعقاد و شناورسازی الکتریکي جهت تصفیه پساب صنعت آبکاری
مدیریت بهینه كاهش مخاطرات زیست محیطي ،بهداشتي و ایمني حوزه صنعت شركت كشت و صنعت فارابي خوزستان
مطالعه كمي و كیفي پسماندهای مراكز بهداشتي و درماني شهر اهواز و ارائه راهکار مدیریتي برای آن
ارزیابي پیامدهای زیست محیطي عناصر چرخه تولید بخار نیروگاه حرارتي رامین با استفاده از شبکه عصبي
تولید كمپوست از شاخ و برگ نیشکر حاصل از برداشت سبز با استفاده از هوادهي فعال
بررسي كیفیت وتأثیرسنجي زیستي لجن حاصل از فرایند تصفیه آب شركت پتروشیمي فجر با كاربرد دافنیامگنا

 .51كمینه سازی پسماندهای مراكز بهداشتي و درماني و برآورد نیازهای تجهیزاتي جهت دفع (مطالعه موردی شهر دهدشت )
 .51بررسي ویژگیهای كمي و كیفي پساب صنایع لبني با هد استفاده مجدد ( مطالعه موردی-شركت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان)
طرح های تحقيقاتی و پروژههای مطالعاتی:
 -5طرح توجیه فني و اقتصادی بازیافت پسماندهای شهری در استانهای خوزستان و كهگیلویه
 -1طرح مدیریت پسماند های روستایي در استانهای خوزستان و كهگیلویه
 -7طرح تهیه شیوه نامه دفن پسماندهای روستایي كشور
 -1طرح سنتز مطالعات توجیه فني و اقتصادی بازیافت در مناطق دهگانه كشور
 -1تهیه طرح جامع پسماندهای شهری منطقه  1خوزستان(شهرستانهای آبادان ،خرمشهر ،اروند و مینوشهر)
 -1اصالح و تکمیل طرح جامع پسماندهای شهری منطقه  7خوزستان(شهرستانهای دزفول ،اندیمشک ،شوشتر ،مسجد سلیمان و اللي)
 -3تهیه طرح جامع پسماندهای شهری منطقه  1خوزستان(شهرستانهای ماهشهر ،بهبهان ،امیدیه ،هندیجان و رامشیر)
 -3تهیه طرح جامع پسماندهای شهری یاسوج
 -1تهیه طرح جامع پسماندهای روستایي منطقه  1خوزستان
 -51تهیه طرح جامع پسماند شهرستان بهمئي
 -55طراحي تفصیلي و تهیه نقشه ها ،دستورالعمل ها و برنامه های اجرایي محل دفن متمركز پسماندهای شهری شهرستان ماهشهر
 -51طراحي تفصیلي و تهیه نقشه ها ،دستورالعمل ها و برنامه های اجرایي محل دفن متمركز پسماندهای شهر گتوند
 -57بررسي مطالعات كمي وكیفي و بهسازی سیستم مدیریت پسماند در شهر های صنعتي اهواز  1و 7
 -51طرح دفع پسماند های هسته ای در حمالت هسته ای
 -51كمپوست همزمان پسماندهای شهری و فضوالت دامي
 -51بررسي میزان تجزیه آنتي بیوتیک های تتراسایکلین ( OTC ،CTCو  )TCدر كمپوست همزمان هوازی فضوالت مرغي و باگاس
 -53بررسي میزان آنتي بیوتیک های تتراسایکلین ( OTC ،CTCو  )TCموجود در فضوالت دامي استان خوزستان
 -53بررسي میزان تجزیه  TPHو  PAHدر كمپوست همزمان،كنده های حفاری با گل پایه روغني و باگاس نیشکر
 -51اصالح زیستي لجن نفتي پاالیشگاه نفت آبادان با استفاده از كمپوست
 -11بررسي كارایي فرایند ورمي كمپوست در تولید كود آلي حاصله از باگاس با كود گاوی ،زائدات آشپزخانه و لجن تصفیه خانه


طرح های تحقيقاتی و پروژههای مطالعاتی:
 -15استفاده از فرآیند الکترو فنتون در تصفیه ی شیرابه ی تازه كارخانه ی كمپوست دارای  TDSباال
 -11تعیین كارایي فرایند (Anaerobic amounioum oxidation)Anammoxدر راكتور با بستر ثابت برای حف همزمان آمونیوم و
نیتریت از شیرابه شهر شیراز
 -17تصفیه شیرابه پسماندهای جامد شهری اصفهان در تاالبهای مصنوعي با استفاده از گیاه وتیور
 -11شناسایي و طبقه بندی مواد شیمیایي خطرنا

وكمینه سازی پسماند ناشي از عملیات حفاری در میدان نفتي اهواز

 -11بررسي كارایي سیستم مدیریت پسماند به روش تخلیه صفر در حف و كاهش آلودگي ناشي از عملیات حفاری چاه های گازی (مطالعه موردی
جزیره كیش)
 -11استفاده از روش اصالح زیستي ) (Bioremediation:Slurry Bioreactorبرای تصفیه گل حفاری با پایه نفتي در مناطق نفتخیز جنوب
 -13استفاده از روش گیاه پاالیي( )Phytoremediationدر پاكسازی خا
 -13بررسي تغییرات جمعیت میکربي طي فرآیند گیاه پاالیي خا

های آلوده به تركیبات نفتي در مناطق نفتخیز جنوب

آلوده به نفت خام با استفاده از دو گونه گیاهي سورگوم و سالیکورنیا

 -11نظارت طرح ساماندهي آلودگیهای نفتي در استان خوزستان
 -71تعیین كارایي فرایند (Anaerobic amounioum oxidation)Anammoxبرای حف همزمان آمونیوم و نیتریت در غلظت های زیاد
از فاضالب در یک راكتور با بستر متحر
 -75بررسي كیفي پساب واحد اوره و آمونیا

پتروشیمي رازی و ارائه راهکارهای مناسب برای اصالح سیستم تصفیه موجود

 -23بررسي كارایي و ارائه پیشنهادات عملي و اجرایي برای بهبود فرایندهای تصفیه فاضالب و استحصال آب صنعتي یا كشاورزی از پساب تصفیه خانه
های فاضالب اهواز  1و 7
 -77ارزیابي اثرات زیست محیطي توسعه شهر

صنعتي اهواز 1

 -71ارزیابي اثرات زیست محیطي شهر

صنعتي اندیمشک 1

 -71ارزیابي اثرات زیست محیطي شهر

صنعتي هندیجان

 -71ارزیابي اثرات زیست محیطي توسعه شهر

صنعتي بهبهان

 -73ارزیابي اثرات زیست محیطي ناحیه صنعتي سردشت زیدون
 -73ارزیابي اثرات زیست محیطي ناحیه صنعتي رامشیر
 -71ارزیابي اثرات زیست محیطي محل دفن متمركز شهرستان ماهشهر
 -11ارزیابي اثرات زیست محیطي محل دفن پسماندهای شهری آبادان
 -15ارزیابي اثرات زیست محیطي محل دفن پسماندهای شهری امیدیه
 -11ارزیابي اثرات زیست محیطي محل دفن پسماندهای شهری مسجدسلیمان
 -17ارزیابي اثرات زیست محیطي نواحي صنعتي مسجد سلیمان ،اللي ،هویزه و جایزان
 -11ارزیابي اثرات زیست محیطي ناحیه صنعتي نفت و گاز سوسنگرد
 -11ارزیابي اثرات زیست محیطي مجتمع گردشگری كیانشهر اهواز
 -11طرح جامع آلودگي هوای آبادان
 -13طراحي تصفیه خانه آب منطقه سردارآباد شوشتر
 -13طرح روشهای تامین و تصفیه آب در حمالت هسته ای
 -11بررسي آلودگي میکروبي شبکه آب آشامیدني سنندج
 -11اجرای برنامه جامعه محور بازیافت پسماندهای شهری در خلیل شهر مازندران ( پروژه سازمان بهداشت جهاني ) WHO
 -15استقرار استاندارد  ISO 18000در تصفیه خانه های فاضالب شهر

صنعتي آبادان و بهبهان



