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بررسی عملکر د آب شیرین کنهای خانگی در بهبود خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب آشامیدنی در شهر
ارسنجان

همکار

3112

1

بررسی تغییرات غلظت بنزن ،تولوئن ،اتیل بنزن و زایلن (  )BTEXدر هوا در یک مسیر پرترافیک شهراصفهان از
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-

طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کمیجان

-

ارزیابی زیست محیطی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه بهداشتی فاضلاب شهر کمیجان
همکاری در ظراحی شبکه توزیع و خط انتقال آّب

-

طرح آبرسانی به روستاهای بخش بردسیر کرمان

-

طرح آبرسانی به مجموعه روستایی سانیچ استان یزد

