
 

 دانشکده بهداشت

 گروه آموزش مهندسی بهداشت محیط

  مصوب گروهپایان نامه های  اطالعات

سال 

 ورود
 ردیف

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج
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 پورمحبوبه افشار 1
،یبراسها مدرضمحم رتدک  

 یوحم نیسرحیام رتدک

 ،یدیوحت نیآرم رتدک

 ژادن داح نسحم رتدک

 لیلحو ت رانیا در یرورپدام یاهتیالعاز ف یاشن یا هانخلگ یاازهار گشتان زانیم نییعت

  GISاز ادهفتاس اب آن
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 ناطقیرویا  2
 رتدک ،دیاس یلع رتدک

 ریاصن نیمیس

 ،اندیمحم رانهم رتدک

 دیمحم دامح رتدک

 از میقتسم آزوی یلپ گرن هزیجدر ت یتسیالاتوکتو فاند ننرایف یارایک یررسب

 یآب ایهوللحم
 مقالهچاپ  خاتمه یافته

 منصور بازیار 3
 ،یبراسهم ادرضمحم رتدک

 یدافن اظمرکتدک

،اندیمحم رانهم رتدک  

 دیاس یلع رتدک

 زاتلف اب ودهآل اکخ هیفصدر ت یونرییو غ کریوتفآم ایهتانتکورفس یارایک یرسرب

 یتفن ایه نربدروکیه لکو  نیگنس
 چاپ مقاله خاتمه یافته
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 زاده رویا علیمراد 4
،یداس یلرعتدک  

 یراصن نیمیس رتدک
 چاپ مقاله خاتمه یافته یآب طیحاز م لنف رولک اراپ هیزجت در یتسیالاتوکتو فانن دنیراف یررسب یبراسها مدرضمحم رتدک

 سرور صفا 5
ی،براسهما درضمحم رتدک   

 ویحم نیسرحیام رتدک

،دیاس یلع رتدک  

 دیمحم دامح رتدک

 ودهآل ایهاکخ ویشتساز ش یاشن بالاضف هیفصدر ت ونتنوفتد فنرایف یارایک یررسب

 ۸۰نیوئط توست یتفن اتبیرکت هب
 چاپ مقاله خاتمه یافته

6 
مژگان علی 

 قارداشی

 ،یداس یلع رتدک

 یراصن نیمیس رتدک

،یاظمک وادف رتدک  

 یبراسهم ادرضمحم رتدک

 ونیداسیساک دنیرآا فر بات لیوتب یریرشت لیتم یتسیالاتو کتو فانن هیزجت یررسب

 یآب یاه وللحاز م هترفشیپ
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 جلیل نصیری 7
 ،انیدمحم رانهم رتدک

 زاده یبن نیرام رتدک
 چاپ مقاله خاتمه یافته 13۹۰الدرس انجزن رهش یاهانتارسمید بانمسپ تیریدم یررسب یبراسها مدرضمحم رتدک



سال 

 ورود
 ردیف

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج
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 چاپ مقاله خاتمه یافته 13۹1-۹2 یاهالس در انجزن رهش یدنیامآش درآب اه انتم واله یرت ظتلغ یررسب یبراسها مدرضمحم رتدک انیدمحم رانهم رتدک ژیال آذری ۸

انیدمحم رانهم رتدک یبراسها مدرضمحم رتدک قاسم محمدی ۹  
 انتارسمیب فلتخم یاهشخب یواه در اه لروسوآئیب یفیو ک یمک یررسب

 13۹1الس زییاپ و انتسابت لصف در انجزن (ج)عرصعیول
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 ینسحم رانهم رتدک یبراسها مدرضمحم رتدک روح انگیز مرادجو 1۰
 هوجگ و اریخ ( در وزبکانو م بان)م اتاماربک یاه شک ارچق دهانمیاقب زانیم نییعت

 13۹2الدرس انجزن رهش ارب رهو ت وهیم دانیم در دهش هرضع یاهانخلگ
 چاپ مقاله خاتمه یافته

11 
هوشنگ محمدی بابا 

 نظر
 چاپ مقاله خاتمه یافته 13۹1الس در ابکت انترسهش یااهتروس یانرسآب متسیو س ربش آب تیفیک یررسب یداس یلع رتدک انیدمحم رانهم رتدک
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 چاپ مقاله خاتمه یافته انجزن انتاس ییداتاب دارسم در یطیحم یاامگ ورتپ شابت زانیم یابیارز یطچقس کرانف دسنهم یبراسهم ادرضمحم رتدک زهرا خدایی 12

 انیدمحم رانهم رتدک یداس یلع رتدک آرمیتا سود آوری 13
  ویتراک زرمق زاگرن  ذفح در یکیرتکال ادقعان و داولتم ادقعان ییاراک یاهسیاقم یررسب

 یآب یاهوللحم از ۹6
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 نگین سلیمانی 14
،انیدمحم رانهم رتدک  

 یانضرم یلع رتدک
 یبراسها مدرضمحم رتدک

 ییاوانت یررسو ب ودهآل یاهطیحم از ومیادمک هب اومقم یاهارچق ییااسنو ش یازداسج

 اهآن یتسیز ذفح
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 قاسمیمریم  15
  ،یاسد یعلدکتر

 دکتر مهدی امام جمعه
 چاپ مقاله خاتمه یافته های آبیکوآگوالسیون در حذف سرب از محلولبررسی کارآیی فرآیند الکترو دکتر مهران محمدیان

 یبراسها مدرضمحم رتدک انیدمحم رانهم رتدک ناهید عبدالهی 16
 یهاوپینانوت یرو بر یتوسط جذب سطح یآب یهاازمحلول آزو حذف رنگ زرد

 جداره چند یکربن
  خاتمه یافته
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 یبراسها مدرضمحم رتدک یداس یلع رتدک مرتضی نادری هپی 17
 یگرن یاهابلاضف از یآزو وونم گرن ذفدرح یوالتم هتوسیاپور نترآک ییاراک یررسب

 االب احلام اب
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 چاپ مقاله خاتمه یافته مهت دس زیرآب وزهح اتوبرس در یتفن یاهنربدروکیه لک زانیم یررسب یبراسها مدرضمحم رتدک دایپ اریازم رتدک مسعود نادری 1۸

 فریده االنی 1۹
،  انیدمحم رانهمر تدک

 رهپس یورد نمحم رتدک
 یرابض ورصنم

و انن از ادهفتاس اب دازولیرونتو م نیلکیاراستت یاهکیوتیب یتآن ذفح زانیم یررسب

 ورضح ( دردهط شسبنم رس ه)دان اکیل یرو رب دهش داده شوشز پنکنم ذرات

 دروژنیه دیسراکپ

 چاپ مقاله خاتمه یافته

 یادقا صرضالمغ رتدک دایپ اریازم رتدک سیده ناهید نبوی 2۰
 یراب عیام - دامج ازف دو نیب ییایمیش کیکفت اب یتسیالاتوکتور فتراک ییاراک نییعت

 یرمیلپ اذبج اءیاح
 چاپ مقاله خاتمه یافته



سال 

 ورود
 ردیف

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج

 شیوا ذبیحی 21
 انیدمحم رانهر متدک

 فضلی
 چاپ مقاله خاتمه یافته اکسیداسیون پیشرفته -بررسی تصفیه پذیری پساب کارواش با فرایند انعقاد یداس یلع رتدک
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 ماهرخ فرقانی 22
،یادقص غالمرضا دکتر  

 دایپ اریازم رتدک

 انمیلد سمحم رتدک

 ورپطانلس
 چاپ مقاله خاتمه یافته الباضف یاه هانخ هیفصت ابسپ از ولیرادتااستب 17 ذفدرح رمیلرد پاربک ردکیرو

 دایپ اریازم رتدک یبراسها مدرضمحم رتدک سیده فریبا غفاری 23
 از دهش هیهت العف نربط کوست یآب یاه وللحازم یتیظرف شش رومک ذفح یررسب

 ایالاتک تدرخ وهیم
 خاتمه یافته

سابمیت 

 مقاله

 محمدی جواد 24
 ،یبراسهم ادرضمحم رتدک

 یدمحم یدهم رتدک
 دایپ اریازم رتدک

 ویب دیولت در تیاتنگم - اکیلیس تیوزپامو کانن یرروب دهش تیبثت میزآن ییاراک یررسب

 یوراکخ یاه ند روغانمسپ از زلید
 چاپ مقاله خاتمه یافته

  خاتمه یافته ریشاکخ هدان از دهنندکقعنم ادهم راجختاس روش یازس هنیهب انیدمحم رانهم رتدک دایپ اریازم رتدک ریزان رضایی 25

 سمانه تقیلو 26
  دا،یپ اریازم رتدک

 یراسبهم ادرضمحم رتدک
 

 تشک روش از ادهفتاس انکام یررسا بب الباضف هیفصت روش نیرت باسنم ابختان

 رودانجزن زیرآب هوضدرح عواق ییاتروس یاه عمتجم ابسپ در آزوال اهیگ اب یآب
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 انیدمحم رانهم رتدک دایپ اریازم رتدک توران یاراحمدی 27
 ذفح یراب ریشاکخ یاهیگ دهنندکقعنم از ادهفتاس ااد بقعان دنیرآف یازس هنیهب

 آب دورتک
  خاتمه یافته
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 یداس یلع رتدک یبراسها مدرضمحم رتدک زهرا عابدی 2۸
 وانط نوست نیزنب لیو ات نوئولت یطحس ذبج دنیراف رب کیومیه دیاس ریاثت یررسب

 یآب یاهوللحم در دارهج دنچ نربک یاهوبیت
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 انیدمحم رانهم رتدک یداس یلع رتدک علی علیزاده 2۹
 انجزن رهش انش یارهختاس آب در ییایرتاکو ب ییایمیش وکیزیف یاه صاخش یررسب

 ۹5 الس در
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 یبراسها مدرضمحم رتدک یداس یلع رتدک فرهاد غیور دوست 3۰
 نآه ذره روکیم ورضح ( درPRB) ریذوذپفن دهنده شنواک عانم ییاراک یررسب

 یآب یاه طیحم از MTBE ذفح در( ZVI ) یتیرظرففص
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 یمحمد رضا مهراسب رتدک پروین فتحی سوالء 31
، یدکتر غالمرضا صادق

 دکتر میر جمال حسینی

 سم دیساک ذرات وانن تیمس یرو رب دهش ذبج شیو پ وللحم کیومیه دیاس ریاثت

 راللک کبلج در
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 انیدمحم رانهرمتدک یداس یلع رتدک سودا ناصری 32
 در میاستپ اتفولرسپ اب راهمه ونیوالسواگروکتکال یسراکپ دنیراف ییاراک یررسب

 یریگ ونتیز نروغ تعنص الباضف هیفصت
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 توحید سلطانی 33 1394
 ،یداس یلع رتدک

 یاظمواد کف رتدک
 یبراسها مدرضمحم رتدک

 از رات لیوتب یریرشت لیتم هیزجت یراب یتسیالاتوکتف وانن دنیراف ییاراک یررسب

 یآب یاهوللحم
 چاپ مقاله خاتمه یافته



سال 

 ورود
 ردیف

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج

 زاده افسانه مراد 34
  دا،یپ اریازم رتدک

 یبراسهم ادرضمحم رتدک
  خاتمه یافته انجزن مهد تس زیرآب هوضح اتوبرس در نیگنس زاتلف ظتلغ یررسب یالمک وروشرکتدک

 یبراسها مدرضمحم رتدک حسن هاشم زاده 35
،دایپ اریازم رتدک  

 ینیسح المج ریم رتدک

 دیذرات اکس نانو تی( بر سمTDS) ( و کل جامدات محلولCr) همزمان کروم ریتاث

 جلبک کلرال ( در CuOمس) 
  خاتمه یافته
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 لعیا اوجاقلو 36
  ،دایپ اریمازدکتر 

 یاسد یعل دکتر
 انیمهران محمد دکتر

در حذف روغن  مریمحلول و جذب با پل یبا هوا یدو روش شناور ساز ییکارا سهیمقا

 آب همراه نفت از یو چرب

در حال 

 اجرا
 

 اعظم شامی 37
  ،دایپ اریماز دکتر

 یدکتر غالمرضا صادق
 خانه آب شهر زنجان هیدر تصف ینفت یدروکربنهایکل ه یبررس یمحمدرضا مهراسب دکتر

در حال 

 اجرا
 

 فریده محمدی 3۸
  ،دایپ اریماز دکتر

 یدکتر غالمرضا صادق
 یبسته متوال یدو فاز وراکتوریدر ب ولیحذف بتا استراد ییکارا انیدکتر مهران محمد

در حال 

 دفاع
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 حمید زنگنه 3۹
 انیدکتر مهران محمد

 یفضل
 زاد آذرحسن حسن دکتر

 یخوراک یهاروغن نیترعمده یزینقطه دور ر زانیبر م یحرارت ده ریتاث یبررس

 رانیموجود در بازار ا

در حال 

 اجرا
 

    دکتر مازیار پیدا ایزهره فرهمندک دکتر مراد فریده علی 4۰

 ماسکها ییبر کارا ییزدایآلودگ یاثرات روشها یبررس ایزهره فرهمندک دکتر یمحمدرضا مهراسب دکتر لیال قربانی 41
در حال 

 اجرا
 

 شهرستان طارم آب رودخانه قزل اوزن در تیفیک و تیبرکم میاقل رییاثرات تغ یبررس - یحامد محمد دکتر صادق محمدی 42
در حال 

 اجرا
 

 نژاد یدکتر مهرداد علو یحامد محمد دکتر سهیال مغانلو 43
( در شهر زنجان تا سال زگردیگردوغبار )ر دهیبر پد میاقل رییاثرات تغ یساز هیشب

142۸ 
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 - دایپ اریماز دکتر اعظم میکائیلی 44
 ومینیآلوم سولفات ر،یعصاره دانه خاکش یهامصرف همزمان منعقدکننده یساز نهیبه

 در حذف کدورت از آب دیکلرا ومینیآلوم یو پل

در حال 

 اجرا
 

1397 45 
 سیده نساء زحمت

 کار
   ایزهره فرهمندک دکتر

در حال 

تصویب 

 عنوان

 



سال 

 ورود
 ردیف

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج

 یدکتر کوروش کمال یحامد محمد دکتر مرضیه سبیلی 46
از مواجهه با ازن  یناش یو تنفس یعروق _ یقلب یهایماریبرآورد موارد مرگ در اثر ب

 در شهر زنجان

در حال 

 اجرا
 

 انیمهران محمد دکتر علی فتحی 47
 ،دانافر نیدکتر حس

 یدکتر حافظه صالح آباد 

و  یمریحذف متیلن بلو با استفاده از نانو ذرات پل یشگاهیو آزما یکیمطالعه تئور

 یهای آبجاذب از محلول ینیپروتئ

در حال 

 اجرا
 

 رزگار فیض الهی 4۸
      ،ایزهره فرهمندک دکتر

 یدکتر محمدرضا مهراسب
 دایپ اریدکتر ماز

 یدیتول یلبن یهاخام و فراورده ریدر ش ومیسرب و کادم نیمقدار فلزات سنگ یبررس

 ۹۹کارخانه پگاه زنجان در سال 

در حال 

 اجرا
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    سمیه ذوالقدری 4۹
در حال 

انتخاب 

 موضوع
 

    اعظم عابد 5۰
در حال 

انتخاب 

 موضوع
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