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 -2عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي کاربرد روش الکتروکواگوالسيون در حذف رنگ اسيد رد  21با استفاده از آند آهن پودري از
محيط هاي آبي
مجري  /مجريان:
رديف

1

دکتر علیرضا رحمانی ،شیما زمانی مقدم ،حسنی بیات
گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین تصفیه فاضالب
**********************

 -1عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارآيي روش الکتروشيميايي جهت حذف رنگ اسيد رد  21از محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :دکتر علیرضا رحمانی ،سیما ملکی ،زهره بریزی
رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین تصفیه رنگ

**********************
 -9عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي قابليت فرايندالکتروکواگوالسيون درحذف رنگاسيد بلک  2و رنگ اسيد بيلوي  229از محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :جمال مهرعلی پور -امیر شعبانلو
رديف

1

گروه مخاطب

صنایع مرتبط

پيام پژوهش

با توجه به اهمیت تصفیه رنگ در پساب صنایع؛ استفاده از این روش توصیه
می شود.

**********************

 -4عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي روش الکتروفنتون جهت تثبيت لجن فعال مازاد فاضالب کشتارگاه طيور همدان
مجري  /مجريان  :دکتر علیرضا رحمانی ،زهره بریزی ،سیما ملکی
رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین تصفیه فاضالب
*********************

 -5عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي و تعيين اثر انتي باکتريال عصاره آبي -الکلي گياه پنيرك بر روي باکتري هاي هوازي –
اختياري دهان
مجري  /مجريان  :ابوالفضل غفوری خسروشاهی -لیال موسوی
رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

تولید صنتعتی عصاره برگ گیاه پنیرك
**********************

 -6عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کاربرد روش الکتروکواگوالسيون در حذف رنگ اسيد رد  21از محلولهاي آبي
مجري  /مجريان  :دکتر علیرضا رحمانی ،محمد بازدار
رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین تصفیه فاضالب

**********************
 -7عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه کارايي فرآيند اولتراسوند/فنتون و اولتراسوند/نانورس در تجزيه رنگ آزو-اسيد بلو  229از منابع آبي
مجري  /مجريان  :دکترعبدالمطلب صید محمدی -امیر شعبانلو

رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین تصفیه پساب و بیان اهمیت کاربرد روش های تلفیقی
در افزایش کارایی تصفیه پساب ها

**********************
 -1عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي روش الکتروليز جهت تثبيت لجن فعال حاصل از تصفيه خانه فاضالب کشتارگاه طيور
مجري  /مجريان :دکتر علیرضا رحمانی  ،مهندس قاسم آذریان
رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین تصفیه لجن

**********************

 -3عنوان طرح تحقيقاتي

طراحي و ساخت نمونه آزمايشي دستگاه دستيار ديجيتال شخصي() PDAجهت ارزيابي پوسچر با استفاده از
روشهاي PULA,REBA,QEC
مجري  /مجريان :مجید معتمدزاده -قاسم حسام -حامد گرجی زاده -عباس مقیم بیگی
رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

استفاده از سیستم دیجیتال ارزیابی پوسچر خطای محاسباتی را کاهش داده و سبب افزایش
سرعت انجام ارزیابی می شود.

**********************
 -21عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه ي عملکرد فرايند هاي انعقاد الکتريکي و انعقاد الکتريکي -شناورسازي در حذف رنگ راکتيو بلک 5
در فاضالب هاي سنتتيک با الکترود آلومينيوم
مجري  /مجريان :حلیمه الماسی -سمیه اکبری

رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین در تصفیه آب

**********************
-22عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي فرآيند جذب فنل با استفاده از سيليکا آئروژل سنتز شده از محلول هاي آبي
مجري  /مجريان  :دکتر علیرضا رحمانی  ،مهندس فاطمه ناظمی و مهندس فاطمه برجسته عسگری
رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین تصفیه آب و فاضالب
**********************

-21عنوان طرح تحقيقاتي

در مقايسه کارايي فرايند الکتروفنتون متداول (نوع  )2و الکتروفنتون با توليد الکتريکي)( H1O1نوع (1در
حذف رنگ هاي "اسيد بلک "2و "اسيد بلو" 229
مجري  /مجريان  :امیر شعبانلو ،جمال مهرعلی پور ،دکتر علیرضا رحمانی
رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین تصفیه فاضالب
*********************

-29عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه کارايي فرآيند الکتروپروکسي دي سولفات و فرآيند الکتروفنتون با الکترود آند آهن در حذف فنل از
محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :حلیمه الماسی -سمیه اکبری
رديف

1

گروه مخاطب

مراکز صنعتی

پيام پژوهش

معرفی روشهای نوین در تصفیه در تصفیه آب

********************
-24عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند ازن زني توام با کاربرد کلسيم پراکسايد در حذف آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين ()CIP
از محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :صبا مجیدی  ،جمال مهرعلی پور ،دکتر علیرضا رحمانی
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

معرفی روشهای نوین تصفیه فاضالب

مراکز صنعتی

**********************
 -25عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي وضعيت مديريت مواد زائد حاصل از کارگاه هاي سفال شهر و شهرك صنعتي سفال الله جين و
ارائه راه کارهاي عملي جهت ارتقاء آن

مجري  /مجريان  :محمد تقي صمدي – قاسم آذريان – يدا  ...حميدي
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
صنايع سفال و سراميک و

شناخت راهکارهاي علمي و عملي استقرار سيستم مديريتي مناسب جهت دفع

مديران اجرايي فعال در اين

مواد زائد حاصل از کارگاههاي سفال شهر و شهرك صنعتي اللهجين

بخش

**********************
 -26عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير عوامل اکساينده پرسولفات ،پريدات و پراکسيد هيدروژن فعال سازي شده با امواج فراصوت در حذف فنل از
محلول هاي آبي
مجري  /مجريان  :عبدالمطلب صيد محمدي
رديف
2

گروه مخاطب
مراکز صنعتي

پيام پژوهش
معرفي روشهاي نوين در تصفيه در تصفيه آب

**********************
 -27عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه تاثير اکسيد روي و نانو ذرات اکسيد روي ) (ZnOبرآنزيم هاي سيستم آنتي اکسيداني در رت

مجري  /مجريان  :دکتر رقيه عباسعلي پورکبيرره  ،هيمن مرادي سردره

رديف
2

گروه مخاطب
مراکز صنعتي

پيام پژوهش
تاثير نامطلوب ذرات اکسيد روي نسبت به نانوذرات اکسيد روي بر سيستم آنتي
اکسيداني بيشتر است.

*********************
 -21عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي اثرات آنتي اکسيدانتي و آنتي گليکاسيوني عصاره متانولي هشت گياه دارويي ضدديابتي بصورت وابسته به دوز در
شرايط برون تني
مجري  /مجريان  :عليرضا پوينده روان ،محمدرضا صفري

رديف
2

گروه مخاطب
مراکز صنعتي-دارويي

پيام پژوهش
اثرات مثبت و قابل قبول تعدادي گياه دارويي ،داراي سابقه درماني در بيماري
ديابت ،در جهت رفع برخي مشکالت شايع ناشي از افزايش مزمن قند خون بر
روي بافتهاي اين بيماران

*********************
 -23طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي پاميس با پوشش آهن درحذف فلورايد از محيط هاي آبي

مجري  /مجريان  :منيره طرالنيآذر
رديف
2

گروه مخاطب
مراکز صنعتي

پيام پژوهش
معرفي روشهاي ارزان قيمت و موثر در تصفيه فاضالبهاي صنعتي
**********************

 -11عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي کارايي پِرسولفات فعال شده به روش الکتريکي با الکترودهاي آهن در حذف TSS ، CODو رنگ از فاضالبهاي صنعتي

مجري  /مجريان  :مصطفي ليلي
رديف
2

گروه مخاطب
مراکز صنعتي

پيام پژوهش
معرفي روشهاي نوين تصفيه پساب و بيان اهميت کاربرد روشهاي تلفيقي در
افزايش کارايي تصفيه پساب ها
***********************

 -12عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مقايسهاي حذف آنيلين از محيطهاي آبي با استفاده از جذب بر روي بنتونيت ،بنتونيت اصالح شده با هگزا دسيل
تري متيل آمونيوم برومايد و پلي (اتيلن گليکول) بوتيلاتر و نانوذرات ()MgO،ZnO،TiO1

مجري  /مجريان  :مصطفي ليلي
رديف
2

گروه مخاطب
مراکز صنعتي

پيام پژوهش
معرفي روشهايي که راهبري آنها ساده بوده و نيز استفاده از روش هاي متداول تص فيهاي
مثل جذب با در نظر گرفتن اينکه بنتونيت يکي از جاذبهاي ارزانقيمت موجود در کش ور
ميباشد که با اصالح آن پتانسيل مناسبي در حذف آاليندهها ميتواند داشته باشد.

*********************
 -11عنوان طرح تحقيقاتي

بررس ي اثر نانو ذره اکسيد سريم بر فعال ي ت آنز ي م ها ي کبد ي آالن ي ن آم ي نوترانسفراز و آسپارتات
آم ي نوترانسفراز در سميت تحت مزمن با ماالتيون درموش صحرا يي نر

مجري  /مجريان  :دکتر مسعود سعيدي جم ،دکتر اکرم رنجبر
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

شناسايي مکانيسم نانوذرات جهت استفاده از آنها در صنعت و علوم پزشکي

صنايع داروسازي

*********************
 -19عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي کارايي فرايند الکترو/پرسولفات با استفاده از الکترودهاي آهن جهت حذف فورفورال از محيط هاي آبي

مجري  /مجريان  :رويا هراتي -منيره طرالني آذر
رديف
2

گروه مخاطب
صنايع پتروشيمي

پيام پژوهش
با توجه به اهميت تصفيه فورفورال درپساب صنايع؛استفاده از اين روش توصيه مي
شود.

**********************
 -14عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مقايسهاي کارايي فرايند الکتروپراکسون و فرايند ازن/هيدروژن پراکسايد(پراکسون) در حذف آنتي بيوتيک
سفترياکسون از محيط هاي آبي

مجري  /مجريان  :محمد رضا سمرقندي
رديف
2

گروه مخاطب
مراکز صنعتي

پيام پژوهش
معرفي روشهاي نوين تصفيه پساب و بيان اهميت کاربرد روش هاي تلفيقي در
افزايش کارايي تصفيه پساب هاي صنايع مختلف از جمله پساب صنايع دارويي

**********************

