اولویت های پایان نامه در "مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر"

تِ اطالع داًطجَیاى هحتشم دٍسُّای کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشی داًطگاُّا ٍ هؤسسات آهَصضی
کطَس دس سضتِّای ػوشاى ،هٌْذسی سَاحل ،ضیموی دسییا ،هحیمی صیسی  ،فمضیی دسییا ،جغشافمیای
طثمؼی ،آتخمضداسی ،صهميضٌاسی ،سٌجص اص دٍس ٍ  ، GISتشًاهِسییضی هٌقهیِای ٍ سیایش سضیتِّیای
هشتثی هیسساًذ کِ هشکض هلی هقالؼات ٍ تحهمهات دسیای خضس آهادُ ّوکاسی ٍ پطتمثاًی ػلوی -فٌیی
تشای اًجام سسالِّای کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشی کِ تح ًظش ایي هشکض (تصَست استاد ساٌّویا ٍ اسیتاد
هطاٍس) اًجام گمشًذ ،دس هحَسّای ریل هیتاضذ :





هقالؼات آسمةپزیشی ٍ سیس
خضس

هخاطشات فشسایطی ٍ صیس هحمقی هٌیاط سیاحلی دسییای

تاصساصی ًَساًات ٍ فشایٌذّای ساحلی دسیای خضس تا استفادُ اص ضَاّذ صیس چمٌِای سسیَتات
ساحلی
هقالؼات تغممشات خقَط ساحلی دس ًَاس ساحلی تا تَجِ تِ دخال ّای اًساًی ٍ فؼالمی ّیای
تَسؼِای


 پٌِْتٌذی ٍیظگیّای صهميچْش ( )Landscapeسَاحل جٌَتی دسیای خضس توٌظَس هکاىیاتی
اسصیاتی کمفی هٌاتغ آب دسیای خضس ٍ هقالؼِ پتاًسمل آلَدگی ٍ خَدپاالیی دسیا

طشحّای تَسؼِای




پمصتمٌی ٍضؼم دسیای خضس تِ لحاظ تمالى آتی ،کمفم هٌاتغ آب ٍ تغممشات سَاحل تا تَجِ
تِ تشداض هٌاتغ صیشتستش ،تشداض سٍصافضٍى هٌاتغ آب سٍدخاًِای ٍ ضشایی آبٍَّایی دس آیٌذُ
هقالؼِ هؤلفِّای اقلموی تمالى آب دسیای خضس
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اولویتهای تحقیقاتی بخش "آب" موسسه تحقیقات آب
برای دورههای پسا دکتری

►عناوین:
 .1اسصیاتی ٍ تحلمل آثاس سماس گزاسیّا ،ساّثشدّا ٍ تشًاهِّای تَسؼِ تخص کطاٍسصی تش هذیشی
تخص آب کطَس
 .2اسائِ ساّکاسّا ٍ اصَل پمصًماص تذٍیي ،اصالح یا تشٍصسساًی قَاًمي آب اص هٌظش ریًفؼاى ٍ حل
تؼاسضات دس هذیشی تخص آب کطَس
 .3اسصیاتی ٍ تحلمل ػَاهل اًگمضضی هطاسک هشدم دس ضشایی هختلف کطَس ٍ اسائِ تشًاهِ جاهغ
تْثَد ٍضغ هَجَد (اسائِ اتضاسّای کاسآهذ تغممش اجتواػی دس هذیشی تخص آب کطَس
 .4تشسسی آثاس سماس ّای کالى اقتصادی تش هذیشی آب کطَس
 .5تشسسی جایگاُ اسصیاتیّای اقتصادی تش هذیشی آب کطَس
 .6اهکاىسٌجی ٍ اسائِ ساّکاسّای ػولماتی ایجاد تاصاسّای آب
 .7اسصیاتی ٍ استهای ًظامًاهِ تخصمص آب ٍصاست ًمشٍ
 .8اسصیاتی آثاس تغممش اقلمن تش هٌاتغ آب ٍ هذیشی تخص آب کطَس
 .9اسصیاتی ٍ تحلمل آثاس خطکسالی تش پمکشُّای آتی کطَس
 .11ایجاد پایگاُ اطالػاتی جاهغ پایص ،پمصتمٌی ٍ هذیشی خطکسالی
 .11تشسسی ٍ اسائِ سٍیکشدّای ًَیي دس هذیشی فشسایص ٍ سسَب دس حَضِّای آتشیض کطَس
 .12اسصیاتی ٍ تحلمل آثاس اتشّای گشدٍغثاس تش چشخِ آب ٍ هذیشی هٌاتغ آب کطَس دس دساصهذت
 .13اسصیاتی ًاضی اص ٍسٍد آالیٌذُّای صٌؼتی تِ هٌاتغ آب کطَس ٍ اسائِ ساّکاسّای تْثَد ٍ کاّص
اثشات
 .14هذلساصی آالیٌذُّای غمشًهقِای (هاًٌذ کطاٍسصی) ٍ تشسسی ًحَُ پایص ٍ کاّص اثش هٌفی
آًْا تش هٌاتغ آب سقحی ٍ صیشصهمٌی
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 .15اسصیاتی ٍ پٌِْتٌذی آثاس ٍ تثؼات اقتصادی ،اجتواػی ،صیس هحمقی ًاضی اص تشداض تیسٍیِی
هٌاتغ آب صیشصهمٌی دس ضشایی کًٌَی ٍ آتی
 .16اسصیاتی تْمِ تمالى هٌاتغ ٍ هصاسف آب کطَس دس اسائِ سٍشّای ًَیي
 .17تؼممي اثشات تغممش اقلمن تش یخچالّای کطَس ،هقالؼات صیس هحمقی ٍ تشآٍسد حجن هٌاتغ آب
یخچالّای کطَس
 .18هکاىیاتی هٌاط هٌاسة تشای تَسؼِ یخچالّای هصٌَػی دس کطَس
 .19تَسؼِ سٍشّای ًَیي تشای پایص آًالیي کوی ٍ کمفی هٌاتغ آب کطَس ٍ سٍشّای ًَیي دس
تْثَد ٍ استهای کمفم هٌاتغ آب
 .21تَسؼِ ساهاًِّای جذیذ ّطذاسسمل تا ّذف استفادُ دس حَضچِّای آتشیض تا صهاى توشکض
کَچ

اولویتهای تحقیقاتی بخش "آب و فاضالب" موسسه تحقیقات آب
برای دورههای پسا دکتری
► عناوین:
 .1تْمِ ضَاتی فٌی ٍ تْمٌِساصی فٌاٍسی هذیشی لجي تصفمِخاًِّای فاضالب ضْشی
 .2هذیشی ٍ کاّص حجن پساب ساهاًِّای ًو صدایی
َّ .3ضوٌذساصی ضثکِّای آتشساًی ضْشی ٍ تْشُتشداسی اص تاسمسات تصفمِ آب ٍ فاضالب
 .4اسصیاتی تاصاس فشٍش پساب ٍ هذیشی اًشطی دس تصفمِخاًِّای آب ٍ فاضالب
 .5اسصیاتی فٌی ٍ اقتصادی سٍیکشدّای ًَیي فٌاٍسیّای غطایی دس تصفمِ آب ٍ فاضالب
 .6سٍشّای هٌقهی ٍ تسْملضذُ جزب ٍ جْ دّی سشهایِگزاساى تخص خصَصی
 .7هقالؼات تقثمهی ٍضؼم اجتواػی ،حهَقی ٍ اقتصادی آب ٍ فاضالب کطَس
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