
 

 

 مشخصات طرحهای انجام شذه در شرکت آب منطقه ای اصفهان

 دانشگاه/مرکز/موسسو نام محقق عنوان طرح ردیف

 ایرج عىایتی ویا اتًماتیه Aتؽت تثخیر والض  1
مجتمع عالی آمًزؼی ي پصيَؽی 

 صىعت آب ي ترق اصفُان

2 

عراحی ي تًلیذ مىعًجات فىی تٍ عىًان لالة 

 تته درجا

 

ظیذ مُذی 

 حجازی
 ؼُرن علمی ي تحمیماتی اصفُان

3 

ارزیاتی اوًلًشیه ظذ زایىذٌ ريد تا اظتفادٌ از 

وؽاوگرَای َیذريؼیمیائی ي ظاختار 

 َیذريتیًظىًز

تُريز زارعی 

 داروی
 داوؽگاٌ ترتیت مذرض

4 

تررظی تاثیر ؼُرن صىعتی رازی تر محتًای 

فلسات ظىگیه در آتُای زیر زمیىی تا اظتفادٌ 

 GISاز 

 عثاعثاییجًاد 
داوؽگاٌ آزاد اظالمی ياحذ عالمٍ 

 مجلعی

5 

تخصیص مىاتع آب در حًضٍ آتریس تا اظتفادٌ 

از ريؼُای حل اختالف ، مغالعٍ مًردی 

 ريدخاوٍ زایىذٌ ريد

 داوؽگاٌ صىعتی اصفُان آزادٌ احمذی

6 

تذيیه راَىارَای مىاظة جُت حفاری تًول 

در مىاعك دارای درزٌ ي ؼىاف زیاد ، آب 

 وفًری تا فؽار تاال ي عمك ريتارٌ زیاد

احمذ رمضان 

 زادٌ
 داوؽگاٌ صىعتی ؼاَريد

7 
تغییرات زماوی ي مىاوی ارتثاط غلظت رظًتات 

 معلك تا ترخی آالیىذٌ َای ريدخاوٍ زایىذٌ ريد

حمیذ رضا 

 صادلی
 داوؽگاٌ ترتیت مذرض

8 
تررظی علل فريوؽعت زمیه در دؼت واؼان ي 

 مىاظة جُت جلًگیری آنارائٍ راَىارَای 
 داوؽگاٌ اصفُان اوثر لاضی فرد

 داوؽگاٌ ؼریفمععًد مغالعات پیػ تیىی آيرد حًضٍ آتریس زایىذٌ  9



 

 

 تجریؽی ريد تا اظتفادٌ از دادٌ َای تصايیر ماًَارٌ ای

11 
مذیریت تلفیمی مىاتع آب ظغحی ي زیر زمیىی 

 تا اظتفادٌ از مىغك فازی

حمیذ رضا 

 صفًی
 صىعتی اصفُانداوؽگاٌ 

11 
ترآيرد ي پیػ تیىی رظًتات در ريدخاوٍ زایىذٌ 

 ريد تا اظتفادٌ از ؼثىٍ عصثی مصىًعی

مىًچُر 

 حیذرپًر
 داوؽگاٌ صىعتی اصفُان

12 
مذلعازی تلفیمی آتُای ظغحی ي زیر 

 (مغالعٍ مًردی آتخًان وجف آتاد)زمیىی

حمیذ رضا 

 صفًی
 داوؽگاٌ صىعتی اصفُان

13 

عراحی ي ظاخت آب ؼیریه وه تٍ ريغ 

Solar meh  ترای ومه زدایی از آب َای

 ؼرق اصفُان

 ؼُرن علمی ي تحمیماتی اصفُان وًرغ خعريی

14 
وارترد ظىجػ از دير در ترآيرد تثخیر ي تعرق 

 يالعی در تعییه ویاز آتی، مغالعٍ مًردی
 داوؽگاٌ صىعتی اصفُان آزادٌ احمذی

15 
از تاالب مصىًعی جُت  امىان ظىجی اظتفادٌ

 تصفیٍ ی اضافی پعاب ؼُری

مىًچُر 

 حیذرپًر
 داوؽگاٌ صىعتی اصفُان

16 

تررظی چگًوگی تخصیص تُیىٍ مىاتع آب 

زیرزمیىی ؼًر يلة ؼًر محذيدٌ مغلعاتی 

 ظگسی –وًَپایٍ 

محمذ جًاد 

 عاتذیىی
 داوؽگاٌ ؼیراز

17 

ترداری تررظی میسان تُثًد مغلًتیت تُرٌ

اصلی آتیاری از ومغٍ وظر تًزیع َای واوال

َای آتی در ظاماوٍعادالوٍ آب در ؼرایظ وم

مغالعٍ )دظتوىترل تاالدظت ي وىترل پاییه

واوال اصلی ؼاخٍ ؼمالی ؼثىٍ آتیاری -مًردی

 (ريدؼت

 مُذی ظیذ

َاؼمی 

 ؼاَذاوی

 پردیط اتًریحان داوؽگاٌ تُران

 


