
لیست پایان نامه های ارشد مهندیس محیط

استاد راهنماسال دفاععنواننگارندهرشته تحصییلردیف

1

مهندیس 

بهداشت 

محیط

ی حسینی سیده کبر
 5برریس کارآیی حذف فسفات و رنگ رادیو اکتیو بلک 

از محیط های آیر با استفاده از جذب بر روی نانو 

مطالعه تعادیل و سینتییک: مگنتیت تجاری 

دکبر مهرداد فرخی1393

2"
مصطفی  مهدویان 

پور

ایب کینتییک لجن فعال تلفیفر با  ی راندمان و ضی تعیی 

بسبر ثابت پوسته ی برنج در تصفیه ی فاضالب 
بیمارستایی

دکبر مهرداد فرخی1393

ضا کرییم"3 ی در منابع آب و شبکه علب  برریس غلظت فلزات سنگی 

93-1392توزی    ع شهر رشت در سال 

دکبر داریوش نفر پور1394

ی از مرضیه واعظ زاده"4 برریس کارآیی عدسک آیر در حذف فلزات سنگی 

محلول های آیر

1394
- دکبر داریوش نفر پور

دکبر کامران تقوی

مهدی ابراهییم"5
ی کادمیوم از محلول  برریس کارآیی حذف فلزات سنگی 

های آیر با استفاده ازنانو ذرات اکسید آلومینیم 

مطالعه تعادیل و سنتییک: تجاری

دکبر مهرداد فرخی 1394

ی ارجمند مورخ"6 رامی 
ی در حذف آهن،  برریس قابلیت استفاده از شن سبر

، کروم و آمونیوم از آب ی منگبی
دکبر داریوش نفر پور1394

ی"7 الهام ذوالعلمی 

ی در دو گونه از گیاهان غده  ان فلزات سنگی  ی برریس مب 

در  (سیب زمینی و پیاز )ای بر مرصف  کشاورزی 

 در ICPمیدان مرکزی شهر رشت  با استفاده از روش 

1393سال 

دکبر آزیتا محققیان1394

زینب شعبایی نژاد"8

ی در عضله و کبد مایه  ان فلزات سنگی  ی برریس مب 

-1392در سال  (گیالن و مازندران)سفید دریای خزر 

93

دکبر داریوش نفر پور1394

سیده آمنه کرییم "9
 و سم  7برریس حذف فتو کاتالیسنر رنگ اسید اورنج 

دیازینون  از محیط های آیر با استفاده از نانو ذرات 

ی در حضور اشعه ماوراء بنفش اکسید تنگسیر

دکبر آزیتا محققیان1394

برریس کارآیی کربن فعال چوب چنار برای جذب آننر مهدی استاخر"10

 از محلول های آیر
ی ونیدازول و سفالکسی 

بیوتیک مبر

دکبر داریوش نفر پور1394

ربابه وحیدی کلور "11

ی نانو کامپوزیت  مغناطییس گوش مایه مگنیت  - سنبر

 کارآیی آن در حذف  رنگ  رادکتیو بلک 
ی  و 5و تعیی 

 از محیط های آیر 
مطالعه : فلز کروم شش ظرفینر

تعادیل و سینتییک

دکبر آزیتا محققیان1394

مهرداد مسلم زاده"12
دیکروفنل از - 2،  4برریس حذف فتو شیمیایی 

محلول های آیر با استفاده  از پراکیس دی سولفات 
یون آهن دو ظرفینر

دکبر کامران تقوی1394



13"
سعید پور کریم 

مژدیه

برریس کارایی روش ترکینر اکسیداسیون شبه فنتون 

فرآیند زیسنر هوازی در تصفیه فاضالب حاصل از 

صنایع تولید مواد شوینده

دکبر کامران تقوی1395

ی در خاک های سطیح و آب آسیه مراد نژاد"14 برریس فلزات سنگی 

های زیر زمینی باغات میوه شهرستان املش

1395

-دکبر کامران تقوی 

ی   امب  حسی 
دکبر

محوی

ملینا پور محسنی"15

ی نانوکامپوزیت مغناطییس  کائولن  مگنیت و -سنبر

 کارآیی آن در حذف رنگ اسید رد 
ی  و فلز  14تعیی 

 از محیط های آیر 
مطالعه : کروم  شش ظرفینر

تعادیل و سینتییک

دکبر آزیتا محققیان1395

برریس عملکرد تصفیه خانه فاضالب  شهر رشت و ساالر حسینی پور "16

امکان سنیحر استفاده  مجدد از پساب خروخر

1395-96
ی
ف دکبر سید داود اشر

ی ایاغ"17 کبر

ی نانو کامپوزیت مگنتیت  ی -سنبر تری اکسید تنگسیر

آمینو پروپیل تری اتوکیس - 3عامل دار شده با 

سیالن و کارایی آن در حذف فتوکاتالیسنر رنگ راکتیو  

 از محیط های آیر 5بلک 
 و فلز کروم شش ظرفینر

در حضور نور مریی

دکبر آزیتا محققیان1396

ی نانو کامپوزیت اکسید روی پوشش داده شده بر شبنم هوشمند راد "18 سنبر

ی آن در حذف فتوکاتالیسنر   ی  و تعیی  روی کائولی 
فسفات از محیط های آیر در حضور نور مریی

دکبر آزیتا محققیان1396

19"
مسعود وطن 

دوست  میاندیه

ی  ان فلزات سنگی  ی آرسنیک، جیوه، شب و )برریس مب 

امون تاالب  (کادمیوم در منابع آب زیر زمینی نواخ پب 

انزیل و تهیه نقشه پهنه بندی آن

1396
ی
ف دکبر سید داود اشر

جواد علیمرادی"20
 و رسوب گذاری  آب 

ی
برریس پتانسیل خورندگ

آشامیدیی شهرستان های املش و رودش در سال  

96-1395

1396
ی
ف دکبر سید داود اشر

ی زاده"21 برریس کربن فعال به دست آمده از چوب درخت کاج لقمان حسی 

ی و دیکلوفناک از  اسایکی 
در حذف ترکیب دارویی تبر

محلول های آیر

دکبر آزیتا محققیان1396

 بیولوژییک یر هوازی با فنتون و ملیحه صالیح "22
کارایی روش تلفیفر

ابه زباله شاوان جاذب نانو سیلیکا در تصفیه شب 
دکبر کامران تقوی1397

ندا کریم"23

برریس کارایی ازن زیی کاتالیسنر با استفاده از نانو 

ی در حذف -کامپوزیت اکسید روی  ی گوش مایه سنبر

مطالعه : علف کش بنتازون از محیط های آیر 

ا سمیت پساب به روش زیست  ی ی مب  سینتییک  و تععی 
آزمویی

دکبر آزیتا محققیان1397



مهناز کریم پور"24
ی کادمیوم و شب از  ان جذب فلزات سنگی  ی برریس مب 

ی  های سودو مناس و  محلول های آیر به وسیله باکبر

پتو مایسس اسبر

دکبر داریوش نفر پور1397

فریبا عقییل فر"25
دی کلروفنل از فاضالب - 4 و 2برریس کارایی حذف 

به روش تلفیق شیمیایی و بیولوژییک
دکبر کامران تقوی1397

26"
کامران طاهر 

قاسیم

برریس کارایی کربن فعال بدست آمده از مخروط 

درخت کاج در حذف ترکیب دارویی سفیکسیم و 

متوپرولول از محلول های آیر

دکبر داریوش نفر پور1397

ایوب بازگب  لییل"27
-برریس کارایی نانو کامپوزیت مغناطییس نیکل فریت

گرافن در حذف رنگ های آزو از محلول های آیر با 

استفاده از روش سطح پاسخ

1398
ی
ف دکبر سید داود اشر

داور حسن زاده"28
برریس فعالیت فتوکاتالیسنر نانو ذره اکسید روی 

ی و  ترکیب شده با زئولیت در حذف رنگ سافرانی 

 از محلول های آیر
کروم شش ظرفینر

دکبر داریوش نفر پور1399

 نیا"29
ی

ثریا بزرگ
یاکسون  مطالعه جذب زیسنر آننر بیوتیک های سفبر

ی توسط سودوموناس پوتیدا از محیط  اسایکیلی 
و تبر

های آیر

دکبر داریوش نفر پور1399

ریحانه جایی پور"30

ی باگاس نیشکر مغناطییس شده با گرافن اکسید و  سنبر

کارایی آن در حذف فتو کاتالیسنر فلز شش ظرفینر و 

 از محلول های آیر در حضور نور 14رنگ اسید رد 
مریی

زاد1400  مهدی شب 
دکبر


