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  شرکت گاز استان تهران

  CGSاستفاده از هيترهاي کوئلي در ايستگاههاي  .1

 استفاده از لوله هاي پلي اتيلن مقاوم در برابر جوندگان  .2

  

  ياريشرکت گاز استان چهار محال و بخت

  در مناطق خاصع برق يکه توزي با شي گاز رساني شبکه هاينيگزي جاي و امکان سنجيبررس .1

  

   شرکت آب و فاضالب روستائي استان اصفهان

  بررسي سختي زدائي از آب آشاميدني روستاي كلهرود از توابع شهرستان برخوار و ميمه .1

  بررسي سختي زدائي از آب آشاميدني روستاي كجان از توابع شهرستان نائين و بهبود هواده موجود .2

  ستاي نيستانك نايين و بهبود كيفيت آب شرب روستابررسي روند سختي زدائي از آب آشاميدني رو .3

  ارائه طرح هوادهي و كاهش سختي ثابت و موقت آب شرب روستاي مهرآدران نايين .4

  راهكارهاي كاهش گرفتگي بيولوژيك و شيميايي آب شيرين كن اسمز معكوس در روستاي مورچه خورت .5

  روستاهاي نايين با سختي آب باالراهكارهاي بهره برداري مناسب از دستگاههاي اسمز معكوس در  .6

  ارائه روشهاي تصفيه فاضالب براي جوامع كوچك جهت بكارگيري در مناطق خشك و باز چرخاني پساب .7



  ارائه روشهاي نوين جمع آوري و تصفيه فاضالب براي روستاهاي حاشيه زاينده رود .8

  روشهاي بهسازي و مقاوم سازي خطوط لوله مدفون در برابر زلزله .9

  هاي وارده به شبكه و خط انتقال روستاهاي كاشان در اثر سيل و ارائه نقاط ضعف موجود در اجراي خطوط انتقال يببررسي آس .10

  اي سازه هاي مدفون و نيمه مدفون نظير مخازن و ايستگاههاي پمپاژآب روشهاي بهسازي لرزه .11

  روشهاي مقابله با روانگرائي خاك و حركت مخازن آب .12

  سبه ضربه فوج و راهكارهاي مقابله با آن در خطوط انتقالارائه روشهاي نوين در محا .13

  ضرورت بكارگيري شيرهاي هوا و رسوب گير در خطوط انتقال آب .14

  برداري مناسب از ايستگاههاي پمپاژ فاضالب و كاهش خرابي و از دور خارج شدن آنها روشهاي بهره .15

  ي از آنبررسي علل خوردگي در مخازن و ابنيه بتني آب و راهكارهاي جلوگير .16

  بررسي علل خوردگي در خطوط لوله و راهكارهاي مقابله با آن .17

  بررسي نقاط ضعف و قوت لوله هاي پلي اتيلن و راهكارهاي كاهش مشكالت پيش آمده در اثر تركيدگي اين لوله در فشار كاري پايين تر از حد تحمل اسمي آنها .18

 جي بكارگيري آنها به جاي لوله هاي موجود و امكان سنU.P.V.Cبررسي نقاط ضعف و قوت لوله هاي جديد  .19

  بررسي امكان نصب مخازن پيش ساخته در مناطق سردسير و جايگزيني آنها با مخازن بتني .20

  



  شهرداري اصفهان

  ي سبز شهري پارک ها و فضا-الف 

  در فضاي سبز شهر اصفهان موجوديو نكروز درختان چنار و اقاقيا) زردي (بررسي و تعيين راهكار مناسب جهت برطرف نمودن كلروز  .1

 مطالعه، بررسي و معرفي گونه هاي مناسب درختان زيتون و اكاليپتوس در فضاي سبز شهر اصفهان .2

 مطالعه و بررسي ميزان سازگاري گياهان خاص غير بومي جهت استفاده در فضاي سبز شهر اصفهان .3

 ت به محدوديت هاي موجود در مناطق مختلف شهر اصفهانبررسي و تعيين گونه يا تركيبي از گونه هاي مناسب چمن از نظر مقاوم .4

 مطالعه زمان و نحوه هرس درختچه هاي غالب خزان كننده و جوان سازي درختان غالب فضاي سبز شهر اصفهان .5

 بررسي و معرفي گونه هاي درختي مقاوم به آلودگي هواي شهر اصفهان .6

 ه منظور تقويت فضاي سبز شهر اصفهان اصفهان بيبررسي و معرفي راهكارهاي حفظ و احياء باغ ها .7

 مطالعه بازنگري و به روز كردن طرح احداث باغ گياه شناسي .8

 مطالعه گونه هاي جديد گياهي به منظور تثبيت خاك در سطوح شيبدار حاشيه انهار و ماديها و طراحي اصولي فضاي سبز شهر اصفهان .9

 ار نارونبررسي و شناسايي روشهاي مبارزه بيولوژيكي با آفت چوبخو .10

 بررسي و شناسايي روشهاي مبارزه بيولوژيكي با آفت سوسك برگخوار نارون .11

 شناسايي و ارزيابي قارچهاي اكتوميكوريز بر روي گونه هاي سوزني برگ در شهر اصفهان .12

  نحوه استفاده از انواع كودهاي بيولوژيك در پرورش گياهان علفي فضاي سبز شهر اصفهان يبررس .13



 تنظيم كننده هاي رشد در كنترل ارتفاع گلهاي زينتيبررسي استفاده از  .14

  بررسي علل شيوع علفهاي هرز و روشهاي مبارزه با آن در فضاي سبز شهر اصفهان .15

 سيسات الكتريكي فضاهاي عمومي شهر اصفهانشناسايي و انتخاب استانداردهاي تأ .16

  شهر اصفهانسيسات مكانيكي آبياري فضاهاي عمومي شناسايي و انتخاب استانداردهاي تأ .17

  مطالعه طرح جامع مبلمان شهري اصفهان .18

 مطالعه راه اندازي آبشار كوي شقايق و اتصال آن به آبشار پارك قائميه .19

 مطالعه توسعه فضاي سبز و ايجاد دسترسي از كوه صفه تا منتهي اليه اتوبان اقارب پرست .20

 مطالعه طراحي سطل هاي زباله مخصوص خيابانهاي شهر اصفهان .21

  جامع شبكه آبرساني فضاي سبز در شهر اصفهانمطالعه طرح .22

 بررسي راهكارهاي مناسب جهت كاهش علف ها وسازهاي موجود در زاينده رود .23

 )تجهيزات الكتريكي، مكانيكي، ادوات و مبلمان پاركها و محوطه هاي بازي كودكان(طرح جامع ايمني و استاندارد سازي محوطه هاي عمومي پاركها  .24

 صرف آب جهت آبياري فضاهاي سبز شهريمطالعه نحوه كاهش م .25

 مطالعه نحوه حفظ سبزينگي درختان در ناژوان و اراضي غرب شهر اصفهان .26

با استفاده از تجربيات خارجي در كشورهايي كه با اين ( بررسي راهكارهاي پيشگيري از افزايش كرم ساقه خوار به منظور حفظ سبزينگي شهر اصفهان  .27

  )مشكل مواجه هستند 



  ييافت مواد زائد جامد شهر باز-ب 

 بررسي امكان پذيري استفاده، بهره برداري و يا تصفيه شيرابه ناشي از فرآيند توليد كمپوست .28

 )زباله خشك ( بررسي و ارائه راهكار مناسب جهت بهينه سازي و افزايش بازده در سيستم جمع آوري مواد قابل بازيافت  .29

  طرح جامع مديريت پسماند .30

  و تفکيک زباله ي بين شهروندان در خصوص جمع آوريفرهنگ ساز ي راهکارهايبررس .31

 )كاهش، حمل و دفع آن ( يت زباله مطالعه پيرامون بهبود وضع .32

  )خانگي، مجتمع هاي مسكوني، مشاغل پرزباله، مناطق صنعتي(طرح بهينه سازي روش جمع آوري زباله و بازيافت  .33

  ي خدمات شهر-ج 

 طرح جامع تبليغات در سطح شهر .34

  جامع روشنايي و نورپردازي شهر اصفهانطرح .35

  در شهر اصفهان يمطالعه ايجاد تونل مشترک جهت کليه تأسيسات شهر .36

  طرح پاكسازي و اليروبي رودخانه زاينده رود .37

 ) توسعه فيزيكي و مديريت نگهداري (پژوهش در خصوص استفاده بهينه از پتانسيل هاي ميدان مركزي ميوه و تره بار  .38

  اصفهانيهميه بندي بنزين در خدمات رساني شهرداربررسي تاثير س .39

   حمل و نقل و ترافيک-د 



 )دكتر حسابي(مطالعه احداث تقاطع غير همسطح بر روي بزرگراه شهيد ميثمي در ادامه خيابان كمكي ارتش  .40

 )واقع در اتوبان ذوب آهن(مطالعه ساماندهي ميدان ورودي غرب اصفهان  .41

 )حد فاصل تقاطع كشاورز تا اتوبان ذوب آهن(اورز مطالعه وضعيت ترافيكي بلوار كش .42

 مطالعه امكان سنجي بازشدن انتهاي خيابان قائميه و اتصال آن به ضلع شمالي رودخانه زاينده رود .43

  منطقه ناژوانيمطالعه وضعيت ترافيکي و شبکه ارتباط .44

 شهر آژانس هاي تاكسي تلفني بر اساس تراكم جمعيت در نقاط مختلف ي مکان يابيبررس .45

 بررسي سهم تعداد سفر روزانه با وسائل نقليه مختلف در شهر اصفهان .46

 هاي شهر اصفهان  بررسي و شناسايي خودرو مناسب مخصوص تاكسي .47

   تاكسي شهر اصفهان ي و مطالعه جانمايي محل هاي مناسب ايستگاه هايبررس .48

  هاي اصلي شهر و مطالعه جانمايي ترمينال در خطوط پرتردد و ميدان ها و چهارراهيبررس .49

 مطالعه تاثير تكنولوژيهاي جديد در مكانيابي و ساخت پاركينگ .50

 بررسي تاثير سهميه بندي بنزين در وضعيت حمل ونقل و ترافيك شهر اصفهان .51

  ي و معماري شهرساز-ه 

 طرح جامع ساماندهي و بهسازي محله قائميه و حاشيه كوه قائميه .52

  وه صفه به كوه دنبه و سپس به حاشيه رودخانهمطالعه امكان سنجي ارتباط تله كابين از ك .53



  وضعيت رفاه شهروندان اصفهانيبررس .54

  )به تفكيك حوزه هاي آماري و مناطق شهري  ( 1375 -1385تحليل وضعيت جمعيت شهر اصفهان بين دو سر شماري  .55

  شهري به تفكيك مناطق شهر اصفهانبررسي وتحليل شاخص هاي توسعه .56

  مين نيازهاي زيستي و عاطفي شهروندانأبررسي نقش محيط شهري در ت .57

  در شهر اصفهاني وضعيت توزيع خدمات شهريبررس .58

 مطالعه پيرامون برخورد اصولي با جانمايي، احداث و چگونگي واگذاري بازارهاي روز .59

 مطالعه چگونگي بهره برداري از ارزش افزوده امالك مجاور ايستگاههاي مترو شهر اصفهان .60

 يد بر روي زاينده رودمطالعه احداث پل هاي جد .61

 )تعيين شاخصها و ارائه راهكارها ( مطالعه درخصوص راهكارهاي نيل به سمت شهر ايده آل  .62

  چگونگي بهره گيري از انرژي هاي نو در شهر اصفهانيمطالعه و بررس .63

 مطالعه جانمايي گورستانها با توجه به فرهنگ، اقليم و كاهش مشكالت ترافيكي شهر .64

  و بازارهاي روزيه مراتب منطقي براي توزيع ارزاق عمومي و ميوه و تره بار در شهر اصفهان و جانمايي ميادين اصلي، واسط، فرعمطالعه ايجاد سلسل .65

 )قطب سياحتي، گردشگري و تفريحي شمال ( مطالعه پيشنهاد كاربري براي اراضي شمال شهر اصفهان  .66

 رمطالعه ايجاد كاربري براي ساختمانها و بناهاي قديمي شه .67

 مطالعه جانمايي وتوزيع كاربري هاي مطب پزشكان و دفاتر كار در شهر اصفهان .68



 در شهر اصفهان) سينما و تئاتر ( مطالعه و تعيين كمبودها و جانمايي كاربري هاي فرهنگي  .69

 )يافته و درحال توسعه انجام شده در كشورهاي توسعه يبا استناد به الگوها( مطالعه ايجاد مكان هاي مناسب جهت اوقات فراغت جوانان  .70

 مطالعه استفاده از انرژي باد در كوه صفه و اراضي پارك طبيعي شرق جهت مصارفي چون پمپاژ آب رودخانه و توليد برق .71

 مطالعه مكانهاي مناسب جهت ورزشهايي چون كايت، چتربازي، اسكي روي چمن، موتور سواري در راستاي پركردن اوقات فراغت جوانان .72

اتوبان فرودگاه، ارغوانيه، مشتاق سوم، اتوبان ذوب آهن ، خيابان كاوه شمالي، (  و احياي كليه برجهاي كبوتر در شهر و حومه اصفهان مطالعه جهت حفظ .73

 )خيابان آبشار سوم 
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 مطالعه راهكارهاي توسعه فرهنگ دوچرخه سواري و طراحي مسير آن در شهر اصفهان .75
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 طرح تدوين ضوابط تشويقي جهت جلب مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي عمراني شهر .83
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  راني اشركت مهندسي و توسعه نفت

  نفت و ارزيابي سطح آنهاشناسائي فناوريهاي موجود در بخش باالدست صنعت  .1

اي در خصوص ميادين آزادگان، يادآوران  مطالعه آزمايشگاهي تزريق امتزاجي حالل به نفت سنگين و بررسي عوامل مؤثر بر بازدهي آن به كمك ميكرو مدل شيشه .2

 و كوه موند

 Value Engineeringو   Earned Value متدتعريف و تدوين مرجع جامع مديريت پروژه شامل زمان و هزينه و قيمتهاي تمام شده پروژه با .3

 ها و الگوريتمهاي رياضي ساخت مدلهاي تخلخلي سه بعدي ميدان آذر با استفاده از اطالعات ديناميك مغزه .4

 افزار طراحي جداكننده هاي دو فازي و سه فازي توسعه نرم .5

 Hysysبرنامه آموزش ديناميك الكترونيك نرم افزار   .6

 ز همراه مخزن سروك ميدان آذر به نفت آن ميدان و مقايسه آن با حداقل سه منبع گازي ديگر جهت افزايش ضريب بازيافت نفتبررسي سازگاري تزريق گا .7

 )با تكيه بر سيستم نمك زدائي پروژه سروش و نوروز( بررسي و ارتقاي عملكرد دستگاههاي نمك زدائي در صنعت نفت  .8



 و ارائه يك شماتيك فرآيند تيپ با مدنظر داشتن مسائل اقتصادي ، زيست محيطي، مشخصات نفت و گاز بهينه سازي سيستمهاي فرآورش يكپارچه نفت خام .9

 توليدي

 تهيه نرم افزار بهينه سازي راندمان توليد و تزريق چاههاي نفت و گاز .10

با مد نظر قرار دادن شرايط عملياتي بهينه در بسته نمك زدا به عنوان امولسيون شكر ) و يا نمك زدا( تهيه بهترين ماده شيميايي جهت استفاده در واحد فرآورش نفت  .11

 براي نفت خامهاي مختلف ايران

 بررسي آماري علل بروز حوادث منجر به از دست دادن زمان، وارد آمدن خسارت و بروز تلفات انساني در واحدهاي عملياتي شركت ملي نفت ايران .12

 وز و ارائه راهكار فني و اقتصادي جهت مقابله با آنبررسي پديده خوردگي سريع در تأسيسات سروش و نور .13

 Aارزيابي فني و اقتصادي استفاده از پمپ هاي درون چاهي به منظور ازدياد توليد در ميدان سيري  .14

ي تراوايي نسبي بر اساس ها هاي مختلف سنگ مخزن ميدان آغاجاري و پيش بيني منحني  و تراوايي نسبي در ترشوندگي اندازه گيري و بررسي روابط فشار مويينه .15

 داده هاي فشار مويينه

 افزار طراحي انگيزش چاههاي نفت و گاز تهيه نرم .16

  مطالعه نحوه انجام آزمايش تزريق پذيري چاههاي گازي به منظور ارائه راهكار مناسب جهت تعيين .17

  تزريق پذيري با نگرشي بر چاههاي آغاجاري

  ههاي نفت و گاز بمنظور بهينه سازي فرآيند تكميل چاه با تأكيد بر طرح سروش و نوروزارزيابي فني و اقتصادي نحوه سيمان كاري چا .18

  


