
 لیست کتة موجود در تخش آب و خاک

 دفتر خذهبت ٍ تکٌَلَشی آهَزغ:تْیِ آثیبری ثبراًی 1-1-آ

 دفتر خذهبت ٍ تکٌَلَشی آهَزغ:تْیِ آثیبری قطرُ ای 1-2-آ

 هرتضی ًریوبًی:تلخیص ٍ تذٍیي آة ٍ خبک 1-3-آ

 عجذالحعیي ٍّبة زادُ ٍ اهیي علی زادُ:ترجوِ آة هبیِ حیبت-آخریي ٍاحذ 1-4-آ

 هحوذ حعي قبضی ٍکیلی:ًَؼتِ آؼٌبیی ثب ظذ ّبی خبکی 1-5-آ

 هصطفی ظتبر: تْیِ تذٍیي  تٌبظت آة ٍ خبک ٍ گیبُ ثرای کبرثرد آثیبری ثبراًی 1-6-آ

 هٌْذض هصطفی ظتبر:تبلیف  کبرثرد آثیبری قطرُ ای تٌبظت آة ٍ خبک ٍ گیبُ ثرای 1-7-آ

 دفتر تَلیذ ثرًبهِ ّبی ترٍیجی ٍ اًتؽبرات فٌی:تْیِ  ؼٌبخت ٍ کبرثرد دظتگبُ آثیبری ثبراًی غلطبى 1-8-آ

 دفترتَلیذ ثرًبهِ ّبی ترٍیجی ٍ اًتؽبرات فٌی:تْیِ ؼٌبخت ٍ کبرثرد دظتگبُ آثیبری ثبراًی دٍار هرکسی 1-9-آ

 ظیذ هحوذ ّبدی هَظَی فضل:ترجوِ هذیریت آة در تَلیذ ظیت زهیٌی 1-10-آ

 رٍاثط عوَهی هعبًٍت فٌی ٍزیر ثٌبیی:تْیِ ّوراُ ثب دیذگبُ ّبی ظردار ظبزًذگی در اهر ّ ٍ خبک  1-11-آ

 ًَرر قْرهبى. ظیذ هجیذ ّبؼوی ًیب ٍ عَض کَچکی : هترجوبى ثْرُ ثرداری از آثْبی ؼَر در کؽبٍرزی پبیذار 1-12-آ

 هٌْذض ؼکر الْی ٍ طغیبًی ٍ هٌْذض یحیی ثقبیی اردظتبًی:ًگبرغ  آثیبری ثبراًی  1-13-آ

 هعبًٍت ترٍیج ظبزهبى: تبلیف آؼٌبیی ثب رٍؼْبی آثیبری تحت فؽبر  1-14-آ

 پرٍیس هْبجر هیالًی :تْیِ کٌٌذُ ؼَری آة ٍ خبک چیعت؟ 1-15-آ

 هٌْذض هحوذ رضب اکجر زادُ ٍ رضب احوذ آثبدی: ترجوِ طرح هعتقن تعطیح اراضی  1-16-آ

 ؼرکت گعترغ کؽت تْراى:تب لیف لیعت قطعبت ظیعتن آثیبری ثبراًی هَتَری چرخذار 1-17-آ



 هٌْذض ؼبُ هحوذی-دکتر هَظَی:هَلفیي حل هعبئل آثیبری عوَهی 1-18-آ

 هٌْذض ؼبُ هحوذی-دکتر هَظَی:هَلفیي حل هعبئل آثیبری عوَهی 1-18-آ

 جَاد صٌفی ًصاد : تبلیف ًظبم ّبی آثیبری ظٌتی در ایراى 1-19-آ

 آقبی راد ٍ عجبض رّجر: هترجوبى  اظتبًذار ادٍات ٍ تجْیسات آثیبری تحت فؽبر 1-20-آ

 دکتر هحوذ رفیع ٍ دکتر هجیذ کرین پَر ریحبى: ترجوِ خبک 1-21-آ

 صبثر ؼبَّیی :تبلیف  فرظبیػ خبک ٍ تَاى تَلیذ  1-22-آ

 کویتِ هلی آثیبری ٍ زّکؽی ایراى:ًبؼر اظتفبدُ از آة ؼَر در کؽبٍرزی پبیذار 1-23-آ

 علی رضب ظالهت ٍ هحوذ رضب آل یبظیي:هترجوبى  راٌّوبیی هقبثلِ ثب خؽکعبلی 1-24-آ

 کویتِ هلی آثیبری ٍ زّکؽی ایراى : ًبؼر اظتفبدُ از آثْبی ؼَر ثرای آثیبری 1-25-آ

 دکتر هْذی قبجبر ظپبًلَ ٍدکتر ظیذ خالق هیر ًیب:هترجوبى آثیبری تکویلی 1-26-آ

 دکتر هَظَی ثبیگی -دکتر هَظَی -دکتر کوبلی-دکتر علی زادُ : تْیِ کٌٌذگبى َّا ٍ اقلین ؼٌبظی 1-27-آ

 هٌْذض هحوذ رضب راّذار: هترجن آثیبری ٍ هذیریت آة  1-28-آ

 دکتر حعیي حکن آثبدی ٍ هٌْذض ؼْرام صذاقت حَد: هترجویي ؼَری ٍزّکؽی در کؽبٍرزی 1-29-آ

 هعبًٍت اهَر فٌی:اًتؽبر  فْرظت ثْبی ٍاحذ پبیِ رؼتِ آثیبری ٍزّکؽی 1-30-آ

 دکتر فرّبد هَظَی -دکتر ثْرٍز هصطفی زادُ تئَری ٍ عولی -آثیبری ظطحی 1-31-آ

 دکتر فرّبد هَظَی -دکتر ثْرٍز هصطفی زادُ تئَری ٍ عولی -آثیبری ظطحی 1-31-آ

 حعبم هجللی:ترجوِ  خبک ّبی ؼَ ر ٍ ظذیوی 1-32-آ

 دکتر اهیي علی زادُ:هَلف  چبح ظَم -راثطِ آة ٍ خبک ٍ گیبُ 1-33-آ



 

 
 دکتر پرٍیس کردٍاًی: تبلیف جغرافیبی خبکْب 1-34-آ

 دکتر پرٍیس کردٍاًی:تبلیف جغرافیبی خبکْب 2-34-آ

 ارظالى هظبّری:ًگبرغ  عولیبت خبک ؼٌبظی جلذ اٍل 1-35-آ

 دکتر اهیي علی زادُ -ظیذ هحوذحعیي اثریؽوی: ترجوِ آثیبری ظطحی 1-36-آ

 دکتر اهیي علی زادُ -ظیذ هحوذ حعیي اثریؽوی:ترجوِ اًگلیط -آثیبری 1-37-آ

 دکتر اهیي علی زادُ -ظیذ هحوذ حعیي اثریؽوی:ترجوِ ظیعتن ّب ٍ ًحَُ کبرثرد اًْب -آثیبری ظطحی 1-38-آ

 دکتر پرٍیس کردٍاًی:ًَیعٌذُ هٌبثع ٍ هعبئل آة در ایراى 1-39-آ

 عجذالکرین ثْیٌب: ًَیعٌذُ قٌبت ٍ قٌبت داری  1-40-آ

 دکتر اهیي علی زادُ -ظیذ هحوذ حعیي اثریؽوی:ترجوِ دظتگبّبی هَرد ًیبز ٍ ًحَُ اظتفبدُ از آًْب -آثیبری ثبراًی 1-41-آ

   تعرق ٍ دادّبی اقلیوی -تجخیر 1-42-آ

   آة ٍخبک در ایٌترًت 1-43-آ


