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  بخش مقاله: -1

  نشد. شناختھ برتررتبه سه در بخش مقاله هیچ یک از آثار حائز 

  

  :سید غالمرضا موسويسید غالمرضا موسوي شایسته تقدیر و تندیس  

 :عنوان مقالھ
The investigation of the LED-activated FeFNS-TiO2 nanocatalyst for photocatalytic degradation and mineralization of 
organophosphate pesticides in water. 

 
  Water Research :نام نشریھ

 بخش پایان نامه دکتري: -2

در بخش پایان نامھ دكتري ھیچ یك از آثار حائز رتبھ یك و دو و سھ شــناختھ 
 .نشد

  ييارارییعلی شهرعلی شهر  :شایسته تقدیر بخش داوران  

ن شاخص مناسب ارزیــابی دقیــق و ســریع ن شاخص مناسب ارزیــابی دقیــق و ســریع ییبررسی پارامترهاي میکروبی منابع آب شرب استان اصفهان به منظور تعیبررسی پارامترهاي میکروبی منابع آب شرب استان اصفهان به منظور تعی  :پایان نامھعنوان 

  منابع آب شربمنابع آب شرب

  

 بخش پایان نامه ارشد: -3

در بخش پایان نامھ ارشد ھیچ یك از آثار حائز رتبھ یك و دو و ســھ شــناختھ 
 .نشد

  :احسان احمدياحسان احمدي  شایسته تقدیر بخش داوران  

و دي و دي   ((DDEEPP))  در حذف دي اتیــل فتــاالتدر حذف دي اتیــل فتــاالت  ((MMBBBBRR))  ارزیابی کارایی فرآیند راکتور رشد چسبیده با بستر متحركارزیابی کارایی فرآیند راکتور رشد چسبیده با بستر متحرك :عنوان پایان نامھ

  از فاضالب سنتتیکاز فاضالب سنتتیک  ((DDAAPP))  آلیل فتاالتآلیل فتاالت

  

  بخش پژوهشگر جوان: -4

 کیومرث شرفیکیومرث شرفی نفر اول:

  تقدیر بخش داوران: شایستگان 

  داوود بالركداوود بالرك  --

  بهزاد جمشیديبهزاد جمشیدي  --

  

 فعالیت برتر اجرایی:در بخش  -5

 در بخش فعالیت برتر اجرایي ھیچ یك از آثار حائز رتبھ یك شناختھ نشد.

 :نفر دوم مشترکا 

  جعفر خلیل خلیلیجعفر خلیل خلیلی  --

  محسن فرهاديمحسن فرهادي  --

  :نفرات سوم مشترکا 

  حسین علی نوروزي حسین علی نوروزي  -

  محسن رونقیمحسن رونقی  --

 در بخش ابداع و اختراع: -6

 . ھیچ یك از آثار حائز رتبھ شناختھ نشد ابداع و اختراعدر بخش 

  در بخش تالیف کتاب:  -7

 در این بخش ھیچ یك از آثار ارایھ شده حائز رتبھ شناختھ نشد.

  در بخش ترجمه کتاب:  -8

  در این بخش ھیچ یك از آثار حائز رتبھ شناختھ نشد.
 

 :مصطفی لیلیمصطفی لیلی شایسته تقدیر بخش داوران  

 فاضالبفاضالب  وو  آبآب  ييررناوناوفف :عنوان كتاب

 

 


