1

بسمه تعالي
رزوهم
وام ي وام خاوًادگي :فاطمٍ يثًقي
تحصيالت

رشتٍ تحصيلي

مارشىاسي

جغزافيا

داوشگاٌ ي مشًر

تاريخ اخذ مذرك

محل تحصيل

ماٌ

سال

فزديسي ـ ايزان

4

07

فزديسي ـ ايزان

21

04

مارشىاسي ارشذ

تزوامٍ ريشی شُزی

سًرته-4فزاوسٍ

27

07

دمتزی

جغزافيا  -تزوامٍ ريشی

فزديسي ـ ايزان

27

07

مارشىاسي ارشذ

جغزافيا

عىًان پايان وامٍ مارشىاسي ارشذ :مىطمٍ بىذی الگًی سىًوت در استان خراسان
عىًان پايانوامٍ تحصيلي ديرٌ دمتزی :مسىه ريستايي ,فرَىگ ي تًسعٍ (ومًوٍ حًضٍ اترن ـ دريوگر)

آشىايي تا ستاوُای خارجي :اوگليسي 

فزاوسٍ

عضًيت در اوجمىُا ي مجامع ملي ي تيهالمللي :
ريیس اوجمه آمايص سرزمیه استان خراسان رضًی
ـ َمىاری علمي ي فرَىگي با اوجمه ايران ضىاسي فراوسٍ
ـ َمىاری علمي ي فرَىگي با مروس ملي تحمیمات فراوسٍ CNRS
َمىار علمي ي فرَىگي با داوطگاٌ تًبیىگه آلمان
عضً ومیتٍ ملي آبیاری ي زَىطي ايران
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سًاتق اشتغال (تٍ تزتية پس اس اخذ ايليه مذرك تحصيلي داوشگاٌ)

 مذير داخلي ,عضً َیأت علمي دفتر فصلىامٍ تحمیمات جغرافیايي از سال 3131
 معايوت پژيَطي پژيَطىذٌ جغرافیا  -مًسسٍ پژيَص ي مطالعات عاضًراسال  37ي 37
 معايوت اداری مالي ي مذيرگريٌ بروامٍريسی مىطمٍای پژيَطىذٌ امیروبیر از سال 3131
 تذريس در داوطگاٌ آزاد ضیريان ي مطُذ از سال 3133
 تذريس در مروس آمًزش عالي ضُرداری مطُذ از سال  33تا 13
 مذير عامل ضروت داوص بىیان آمايص ي تًسعٍ ضرق از سال 3131
 عضً َیات علمي پژيَطگاٌ ضاخص پژيٌ از سال 3111
 ريیس اوجمه آمايص استان خراسان رضًی سال 3117َذايت ي مطايرٌ پايان وامٍ دوتری
 َذايت پايان وامٍ دوتری: .3الگًَای مذيريتي واربری اراضي در مماوعت از پراوىذگي افمي ضُرَای میاوي – ومًوٍ مًردی
ضیريان
 .1تبییه الگًی مذيريت يىپارچٍ پسماوذَای مىاطك ضُری ي ريستايي – ومًوٍ استان خراسان رضًی
 .1تذييه مذل راَبردی مذيريت بحران بُیىٍ ضُری با تمروس بر اسىان اضطراری زائريه (مطالعٍ
مًردی ضُر مطُذ)
 .7تذييه مذل راَبردی مذيريت بحران با تمروس بر مبحث تخلیٍ اضطراری جمعیت از حرم مطُر
رضًی
 .7ارائٍ الگًی ايجاد محلٍ زيست محیطي پايذار ( ومًوٍ مًردی محلٍ آبىًٌ مطُذ )

 .6تببیه ومص وًگرايي ي فراوًگرايي در تحًالت فیسيىي جذارٌ َای ضُر مطُذ
 .3ارايٍ الگًيي برای ضُر اسالمي مبتىي بر ضُر ديستذار زوان
 مطايرٌ پايان وامٍ دوتری : .3تبییه الگًَای تامیه مىابع مالي در تًسعٍ پايذار والن ضُرَا « ومًوٍ مًردی باوه ضُر»
 .1تببیه السمات مذيريتي در فرايىذ جُاوي ضذن ضُر مطُذ با تاویذ بر گردضگری
 .1تبییه الگًی حىمريايي مىاسب ضُری با تاویذ بر ارائٍ مذل بُیىٍ مذيريت َماَىگي ضُری – الگـًی
مًردی ضُر مطُذ
 .7ارائٍ راَبردَای پیص وگری ي پیطگیری از ايجاد سىًوتگاٌ َای غیر رسـمي در وـالن ضـُرَا (ومًوـٍ
مطُذ ممذس)
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 .7ارايٍ الگًَای مًثر بر ارتمای سیما ي مىظر ضُری با تاویذ بر وماَای ضُری (ومًوٍ ضُر مطُذ)
 .6ارايٍ راَبردَای بروامٍ ريسی ضُر ديستذار سالمىذ -ومًوٍ ضُر مطُذ
 .3تبییه مذيريت تًسعٍ محلٍ ای ضُری ي ارتباط آن با میسان ویفیت زوذگي مردم ومًوٍ مـًردی ضـُر
مطُذ

 .3ارائٍ مذلُای تامیه درآمذ پايذار در ضُرَای وًچه تًريستي ( ومًوٍ ضُر طرلبٍ)

عىاييه متة مىتشز شذٌ
تأليف

رديف

عىًان متاب

5

تُزان پايتخت دييست سالٍ

2

مسنه در خزاسان
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4
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1
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1
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3
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هـتشن

3
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9
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ػٌاٍيي هماالت اسائِ ؿذُ دس ًـشيات ٍ وٌفشاًؼْا:
رديف

ػٌَاى همالِ

وام وشزيٍ يا مىفزاوس

شمارٌ ي تاريخ

5

هٌغمِتٌذي اػتاى خشاػاى اص ًظش ػياػتگزاسي ػاخت هؼىي

ػويٌاس تَػؼِ هؼىي دس ايشاى

5737

2

هٌغمِتٌذي اػتاى خشاػاى اص ًظش ًحَُ تصشفهحل ػىًَتخاًَاس

هجلِ داًـىذُ ادتياتٍػلَماًؼاًيهـْذ

7

هٌغمِتٌذي اػتاى خشاػاى اص ًظش تْؼاصي ٍاحذّاي هؼىًَي ...

5734 -7

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

5734-71

4

صًثَس ػؼل

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

5731 -41

1

هؼىي سٍػتايي ,فشٌّگ ٍ تَػؼِ «ًوًَِ اػتاى خشاػاى»

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

5731 -45

1

تشًاهِسيضي اص ديذگاُ اػالم ٍ احشات جغشافيايي آى

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

5731-42

3

ايٌتشًت ًاحيِاي تذٍى هشص

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

5731 -47

3

سًٍذ هغالؼات فلؼفي ـ ًظشي دس جغشافيا

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

5731-43

9

هٌغمِتٌذي دس ايشاى

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

33- 49-11

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

-12-17
5733
-19 -13
5739

51

اػىاى ٍ وَچ ادٍاسي ٍ تأحيش آى تش تخشية هحيظصيؼت

55

هؼىي عَايف تشووي ,تحليل واسوشدي يه تحَل تىٌيىي ٍ
اجتواػي

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

52

هؼىي وشدّاي خشاػاى ؿوال؛ تىَيي ٍ تحَل هؼـىي دس تغـي
ػاختاسّاي رٌّي ٍ فشٌّگي

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

57

تشسػي اجتواػي هـاغل غيشسػوي دس جوـغآٍسي هـَاد صايـذ جاهـذ
ؿْشي اػتاى خشاػاى

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

54

ًمؾ هؼىي دس تَػؼِ

51

گشدؿگشي سٍػتايي ٍ لاتليت ّاي دسٍى توذًي

5731-12
5732-35

اٍليي ّوايؾ تَػؼِ خَاف

5732

دٍهيي وٌگشُ تيي الوللي جغشافيذاًاى جْاى
اػالم

5732

فصلٌاهِ ػلوي پظٍّـي تحميمات جغشافيايي

5734

53

People participatory management and water
users association: Doosti Dam at the border
of iran and turkministan as a case srudy

The 4th Asian Regeonal and the
51th international seminar on
participatory irrigation
mannagement

2113

53

 The role of women promotions of women'sهجلِ ػلوي پظٍّـي ػلَم اًؼاًي داًـگاُ تشتيت
role in watershed management: challenges
هذسع

5731

51

فاصلِ ّاي جغشافيـايي دس اػـتاى خشاػـاى س ـَي ٍ اخـتالف خـظ
ؿواسي خظ  abوف دػت دس عَايف هختلف ػاوي دس ايي اػتاى

and strategies

59

ػاهاًذّي صٌايغ تاصيافت هَاد صايذ جاهذ دس ؿْش هـْذ – لـضٍم
ايجاد ؿْشن تاصيافت

دٍهيي ّوايؾ ٍ ًوايـگاُ تخصصي هٌْذػي
هحيظ صيؼت

5733

21

هذيشت پؼواًذ دس هٌاعك گشدؿگشيً -وًَِ ؿْش ؿاًذيض

اٍليي ّوايؾ تيي الوللي ٍ ؿـويي ّوايؾ
هذيشيت پؼواًذ

5791

25

تشسػي ًحَُ سفتاس ؿْشًٍذاى هـْذي ًؼثت تـِ هثاحـج صيؼـت
هحيغي ؿْش هـْذ

ؿْش پظٍُ – دٍفصلٌاهِ هذيشيت تَػؼِ ٍ
پظٍّؾ ؿْشداسي هـْذ

ؽ5792- 3

22

آيٌذُ پظٍّي صًاى دس ؿْشّاي اػالهي

ّوايؾ هلي آيٌذُ پظٍّي

5794

5

عناوین طرح های تحقیقاتی
عىًان طزح تحقيقاتي اوجام شذٌ يا در دست اجزا

رديف

وام دستگاٌ اجزايي

سال
اجزا

5

ًظام خذهاتسػاًي سٍػتايي اػتاى خشاػاى

2

تْيِ ًمـِّاي ٍ ؼيت هؼىي دس اػتاى خشاػاى (واهپيَتشي)

داًـگاُ هـْذ

7

تْيِ ًمـِّاي جوؼيتي اػتاى خشاػاى (واهپيَتشي)

داًـگاُ هـْذ

5734

4

احشات تَػؼِ تش هحيظصيؼت لَچاى

ػاصهاى هحيظ صيؼت

5737

1

عشح جاهغ ػـايش ؿوال خشاػاى ٍ ؿشق هاصًذساى

ػاصهاى ػـايشي خشاػاى

5734

1

هٌغمِتٌذي اػتاى خشاػاى اص ًظش ؿاخصْاي هؼىي

داًـگاُ هـْذ

5734

3

عشح خذهاتسػاًي سٍػتاّاي جٌَب خشاػاى

ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ خشاػاى

5734

3

عشح خذهاتسػاًي سٍػتاّاي ؿوال خشاػاى

ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ خشاػاى

5731

9

عشح تمؼين اػتاى خشاػاى

داًـگاُ هـْذ

5731

51

عشح ػاهاًذّي سٍػتاّاي پشاوٌذُ جٌَب خشاػاى

تٌياد هؼىي اًمالب اػالهي

5733

55

هغالؼات اجتواػي ـ التصادي ػذتاسصٍ ؿيشٍاى

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى

5733

52

فشٌّگ ٍ اللين

َّاؿٌاػي ول وـَس

5733

57

عشح هغالؼات سٍػتايي اص صهيٌِّاي تَليذ ٍ ػاصهاًْاي ٍاتؼتِ

داًـگاُ هـْذ

5733

54

عشح هلي ًمؾ اللين دس صًذگي ػـايش (ؿوال خشاػاى ٍ تختياسي)

داًـگاُ هـْذ

5733

51

تْيِ ؿشح خذهات عشح جاهغ جوغآٍسي ٍ حولًٍمل ٍ دفغ هَاد صايذ ؿْشي

ؿْشداسي هـْذ

5739

51

عشح ػاهاًذّي ًيشٍي اًؼاًي (اؿتغال) دس اػتاى خشاػاى

تشًاهِ ٍ تَدجِ

5739

53

عشح هغالؼات جوغآٍسي ٍ حولًٍمل ٍ دفغ هَاد صايذ ؿْشي

ؿْشداسي هـْذ

5739

53

هؼىي تشووٌْا ًوًَِ ؿوال خشاػاى

داًـگاُ فشدٍػي

5739

59

هؼىي وشدّا ًوًَِ ؿوال خشاػاى

داًـگاُ فشدٍػي

5731

21

عشح فشٌّگ تاٍسّاي سٍػتايي خشاػاى

هَػؼِ ػاؿَسا

5731

25

عشح هغالؼاتتَجيِ فٌيٍ التصاديتاصيافت صتالِّايؿْشي (هٌغمِخشاػاى)

ٍصاست وـَس

5732

22

عشحػاهاًذّيسٍػتاّايپشاوٌذُتخؾهشوضيتشتتحيذسيِ

تٌيادهؼىياًمالباػالهي

5737

ؿشوت آب هٌغمِ اي خشاػاى،

5737

ؿشوت هلي فَالد ايشاى

5734

27
24

عشح جايگضيٌي حجوي پؼاب ؿْش هـْذ تا حماتِ وـاٍسصاى پاييي دػت ػذ
واسدُ ٍ عشق ،...
هغالؼات اجتواػي – التصادي اجشاي عشح هؼادى ػٌگ آّي ػٌگاى دس هٌغمِ
جايگضيٌي حجوي اص پؼاب ؿْش هـْذ تا حماتِ وـاٍسصاى حماتِ داس اص ػذّا ي

تشًاهِ ٍ تَدجِ خشاػاى

5737
5737

ؿشوت ػْاهي آب هٌغمِاي خشاػاى

5732

21

عشح ؿٌاػايي حماتِ تشاى ٍ هيضاى حماتِ آًْا دس حَصُ آتشيض ػذ دسًٍگش

ؿشوت ػْاهي آب هٌغمِاي خشاػاى

5732

23

عشح ؿٌاػايي حماتِ تشاى ٍ هيضاى حماتِ آًْا دس حَصُ آتشيض ػذ ؿيشيي دسُ

ؿشوت ػْاهي آب هٌغمِاي خشاػاى

5732

ؿشوت ػْاهي آب هٌغمِاي خشاػاى

5732

21

23
29
71

واسدُ ٍ عشق ٍ آب چاّْاي وـاٍسصي واسخاًِ لٌذ ؿيشيي

عشح هغالؼات – اجتواػي ٍ ؿٌاػايي حماتِ تشاى ٍ هيضاى حماتِ آًْا دس حَصُ
آتشيض ػذ اسدان
هـاسوت هالي ٍ تْشُ تشداسي دس ػاخت ؿثىِ ّاي آتياسي ػذ ؿيشيي دسُ
تجٌَسد
ايجاد تـىل ّاي آب تشاى دس حَصُ آتشيض ػذدٍػتي ػشخغ

ؿشوت ػْاهي آب هٌغمِاي خشاػاى ؿوالي5734 
ؿشوت ػْاهي آب هٌغمِاي خشاػاى س َي5734 
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عىًان طزح تحقيقاتي اوجام شذٌ يا در دست اجزا

رديف
75
72
77
74
71

تؼييي حماتِ داساى ٍ هيضاى حماتِ آًْا دس حَصُ آب سيض ػذ دٍػتي
هغالؼاتي-اجشايي تـىل آب تشاى (حماتِ تشاى ٍ هتما ياى آب هاصاد)ػذ تيذٍاص
اػفشايي
هغالؼاتي-اجشايي تـىل آبتشاى (حماتِتشاى ٍ هتما ياى آبهاصاد) ػذ ؿيشيي-
دسُ تجٌَسد
ًـؼتْاي اعالعسػاًي ًؼثت تِ اّويت ٍ ًمؾ هحَسي آب ٍ ووثَدّا ٍ
چالؾّا ٍ تحشاًْاي هَجَد ًٍظشػٌجي اص هـتشويي هٌاتغ آب خشاػاى ؿوالي
ايجاد تـىلْاي تْشُ تشداسي تْيٌِ آبّاي صيشصهيٌي (چاّْا) دس اػتاى خشاػاى
ؿوالي (تـىل ؿيشٍاى فاسٍد )

71

وام دستگاٌ اجزايي

سال
اجزا

ؿشوت ػْاهي آب هٌغمِاي خشاػاى س َي

5734

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

اًجام خذهات هٌْذػي هغالؼات اجتواػي-التصادي جايگضيٌي پؼاب تصفيِ ؿذُ
ؿْش ٍ صُ آب دؿت تجٌَسد تا آب چـوِّاي تؾ لاسداؽ ٍ هٌْاى تشاي تاهيي آب-

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

ؿشب ؿْش تجٌَسد
73

هغالؼات ايجاد تـىلْاي تْشُ تشداساى تْيٌِ آتْاي صيشصهيٌي (چاّْا) دس دؿت

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى س َي

5731

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

42

پـتيثاًي ٍ واسآهذ وشدى تـىلْاي آب تشاى ػذ دٍػتي

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى س َي

5731

47

هغالؼات ٍ ؼيت حماتِ ّاي ؿثىِ آتشػاًي صٍاسم ؿيشٍاى

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

44

هغالؼات هـاسوت هالي تْشُتشداساى دس احذاث ؿثىِ صٍاسم ؿيشٍاى

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5731

41

خذهات تغثيك هٌْذػي اجتواػي ٍ هٌْذػي فٌي دص عشاحي ؿثىِّاي پاياب

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5733

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5733

ؿشوت آب هٌغمِايخشاػاى ؿوالي

5733

اداسُ ول هٌاتغ عثيؼي خشاػاى َي

5733

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى ؿوالي

5733

عَع آب

5733

اداسُ حفاظت هحيظ صيؼت خشاػاى س َي

5733

ؿشوت آب خشاػاى س َي

5733
5733
5733

ًيـاتَس (دّؼتاى فضل ٍ هاصٍل)
73

هغالؼات اجتواػي ٍ صيؼت هحيغي آتشػاًي تِ ؿْش ؿيشٍاى

79

اًجام خذهات هـاٍسُ دس استثاط تا عشح هغالؼاتي-اجشايي اًجام هشاحل حثت
تؼتش سٍدخاًِ ّاي فؼال ٍ غيش فؼال وال ؿاًذيض

41

اًجام ػِ ًـؼت اعالع سػاًي ٍ ًظشػٌجي اص هـتشويي هٌاتغ آّب اػتاى

45

اًجام خذهات هـاٍسُ دس استثاط تا عشح هغالؼاتي-اجشايي اًجام هشاحل حثت
تؼتش والْاي حاد لاػن ،صسوؾ ٍ سٍدخاًِ گلؼتاى

ػذ ؿيشيي دسُ تجٌَسد
41

هغالؼات تشسػي هؼائل صيؼت هحيغي ٍ اجتواػي واًال اًتمال آب اص سٍدخاًِ
صٍاسم تِ ػذ ؿَسن ؿيشٍاى

43

خذهات تغثيك هٌْذػي اجتواػي ٍ هٌْذػي فٌي دس عشاحي ؿثىِ ّاي پاياب
ػذ تيذٍاص اػفشايي  -ػاحل ساػت

43

احذاث عشح گشدؿگشي دس حذ پاسػل اجشايي دس هٌغمِ ّضاس هؼجذ

49

هغالؼات اجتواػي ػاهاًذّي سٍدخاًِ هشصي ػَهثاس

11

پشٍطُ هذيشيت تْن پيَػتِ هٌاتغ آب حَ ِ آتشيض وـف سٍد

15

احذاث پاسن عثيؼت پشديغ

12

پـتيثاًي تؼاًٍيّاي آب تشاى ػشخغ

17

عشح هغالؼاتي اجشايي هشاحل حثت تؼتش والّاي چْل تاصُ ٍ صسوؾ

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى س َي

14

عشح هغالؼاتي -اجشايي هشاحل حثت تؼتش سٍدخاًِ دسًٍگش

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى س َي

7

عىًان طزح تحقيقاتي اوجام شذٌ يا در دست اجزا

رديف

11
11
13
13
19
11
15

هشاحل حثت ٍ صذٍس ػٌذ ٍ هـخص ًوَدى حذ ٍ حذٍد تؼتش وال ؿاًذيض
جٌَتي
خذهات تغثيك هٌْذػي اجتواػي ٍ هٌْذػي فٌي دس عشاحي ؿثىِّاي
پاياب ػذ تيذٍاص اػفشايي
پـتيثاًي ٍ واسآهذ وشدى تـىلّاي آب تشاى آبّاي صيشصهيٌي دؿت
ؿيشٍاى – فاسٍد
اًجام خذهات هغالؼِ ٍ اجشاي هشاحل حثت حشين تؼتش سٍدخاًِّاي حَصُ
آتشيض صًگالًلَ
اًجام خذهات هذيشيت ًظاست ٍ حل هؼائل اجتواػي عشح توله ٍ
خؼاست وـت اسا ي ٍالغ دس هحذٍدُ سٍدخاًِ ػَهثاس
الذاهات هـاٍسُاي ٍ اجشايي جْت حل هؼائل اجتواػي توله صهييّاي
ٍالغ دس احذاث واًال آب ؿيشتپِ -دٍلت آتاد ؿْشػتاى ػشخغ
هغالؼات اجتواػي ٍ ػاهاًذّي هذيشيت پؼاب ٍ فا الب خام وـف سٍد ٍ
ػشؿاخِ ّاي آى اص عشيك هـاسوت هشدهي

وام دستگاٌ اجزايي

سال
اجزا

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى س َي

5733

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى ؿوالي

5733

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى ؿوالي

5733

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى س َي

5733

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى ؿوالي

5733

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى س َي

5733

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى س َي

5733

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى س َي

5739

ؿشوت ػيواى اػتاى ػوٌاى

5739

اػتاًذاسي خشاػاى س َي

5739
5739

12

عشح هغالؼاتي ٍ تخثيت سٍدخاًِ ّا ٍ هؼيل ّا تشاي عشح ؿثىِ اسدان

17

عشح اسصياتي صيؼت هحيغي خظ اًتمال  3ايٌچ تياسجوٌذ

14

عشح هذيشيت پؼواًذ سٍػتاّاي حاؿيِ ؿْش هـْذ

11

عشح هغالؼاتي ٍ تخثيت سٍدخاًِ ّا ٍ هؼيل ّا تشاي عشح ؿثىِ دٍػتي

ؿشوت آب هٌغمِاي خشاػاى س َي

11

عشح جاهغ هذيشيت پؼواًذّاي ؿاًذيض ٍ تافت ّاي جوؼيتي پيشاهَى

ؿْشداسي ؿاًذيض

5791

13

عشح پظٍّـي تشسػي سفتاس صيؼت هحيغي ؿْشًٍذاى هـْذي

هذيشيت تَػؼِ ٍ پظٍّؾ ؿْشداسي هـْذ

5795

13

عشح پظٍّـي تشسػي ًگشؽ ؿْشًٍذاى هـْذي تِ اتثاع تيگاًِ

اػتاًذاسي خشاػاى س َي

5792

19

هغالؼات صيؼت هحيغي هجوَػِ گشدؿگشي استفاػات جٌَب غشب هـْذ

ؿشوت الىتشٍ اػتيل

5792

اػتاًذاسي خشاػاى س َي

5797

تاصًگشي عشح جاهغ آلَدگي َّاي ؿْش هـْذ

اداسُ حفاظت هحيظ صيؼت خشاػاى س َي

5794

هغالؼِ ٍ اسايِ گضاسؽ ٍ آهاس ٍ اعالػات پؼواًذّاي پضؿىي ٍ ٍاتؼتِ دس

اداسُ حفاظت هحيظ صيؼت خشاػاى س َي

5794

31
35
32
37
34

هغالؼات تشًاهِ ػغح تٌذي خذهات ػوَهي دس ًَاحي سٍػتايي تا تاويذ
تش هذيشيت تحشاى سٍػتاّاي خشاػاى س َي

اػتاى خشاػاى س َي
هغالؼِ ٍ اسايِ گضاسؽ ٍ آهاس ٍ اعالػات آاليٌذُّاي َّا ؿْش هـْذ
هغالؼات ّيذسٍطئَپلتيه ٍ ديپلواػي آب پشٍطُ تاهيي ٍ اًتمال آب اص
آهَدسيا

اداسُ حفاظت هحيظ صيؼت خشاػاى س َي
ؿشوت هـاٍس عَع آب

5794
5794

