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ردیف

عنوان مقاله

1

فاضلی ،ف ،.قربانلی ،م.ل ،.نیکنام ،و .1384 .اثر تنش خشکی بر پراکسیداسیون لیپید محتووای پوروتنین و آنزیمهوای آنتوی اکسویدانت در
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چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل  CropGro-Soybeanدر منطقه کرج .همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت.1390
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عملکرد گیاه دارویی آویشن دنایی .دومین همایش ملی طالی سبز.

24

فائزه فاضلی – ساجده شعبانی فرد جهرمی .)1392(.بررسی تغییرات فصلی برخی جنبه های زیست محیطی تاالب میقان .اولین همایش
سراسری محیط زیست ،انرژی و پدافند زیستی.

25

احمد یاری – فائزه فاضلیEvaluation the effect of the bean phytoremediation on soils contaminated .1393 .
 .with sewage urbanهجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران.

26

فائزه فاضلی – ساجده شعبانی فرد جهرمی .1393 .ارزیابی غلظت فلزات سنگین در تاالب میقان اراک .هجدهمین کنگره ملی و ششمین
کنگره بین المللی زیست شناسی ایران.
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الهام فراهانی  -فاطمه احمدی – فائزه فاضلی .1393 .شکل گیری دوقطبی های الکتریکی در بافت ساقه ی نخود در اثر اعمال میدان
الکتریکی .کنفرانس فیزیک ایران .
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فریبا ابراهیمی  -فائزه فاضلی .1393 .بررسی گیاه پاالیی روی و منگنز موجود در آب تاالب میقان و اثرات آن بر خصوصیات رشدی و
فیزیولوژیکی گیاه  .Cicer arietinumاولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست.

29

فریبا ابراهیمی  -فائزه فاضلی .1393 .بررسی تجمع عناصر سنگین سرب و ارسنیک آب تاالب میقان در نخود زراعی.Cicer arietinum

30

فائزه فاضلی – اعظم میرزایی گل باغی . 1393 .اثر آب تاالب میقان بررنگیزه های گیاه علف پشمکی .دومین همایش ملی پزوهش های

کاربردی در علوم کشاورزی.

31

علی صادقی -فائزه فاضلی .1394.اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران بررسی گیاه پاالیی کروم و آلومینیوم
موجود در اب تاالب میقان توسط گیاه شبدر برسیم ()Trifoliumalexandrium

32

فائزه فاضلی -ژیال حسن مقیمی – شهناز رحیمیان .ت. 1394حلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه براساس روش
ویلیام رومی .اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه.

33

فائزه فاضلی .1395.اثر کروم -پاالیی آگروپایرون بر آب تاالب میقان .نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی
ایران.

34

علی رادمهر -فائزه فاضلی. 1395.بررسی نقش برنامه ریزی مناسب در زمینه گردشگری تاالب بامدژ بر توسعه اقتصادی و اجتماعی .سومین
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ،راهکارها و چالش ها

35
36

علی رادمهر -فائزه فاضلی . 1395.بررسی قابلیت های اکولوژیکی و توسعه گردشگری تاالب شیمبار براساس مدل .SWOTکنگره بین
المللی معماری ،زیست بوم و توریسم.
فائزه فاضلی ،علیرضا قاسمی . 1396 .تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پیش دانشگاهی بر اساس روش ویلیام رومی .نهمین همایش ملی
آموزش

37

غالمرضا زمانی،فائزه فاضلی،سیده فرشته سیاحی ،افسانه قربانیان .1396 .تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی دهم با استفاده از روش
ویلیام رومی .نهمین همایش ملی آموزش

38

سیده مریم نبوی ،فائزه فاضلی . 1396.بررسی اثر کلرید روی بر غلظت روی کرم آیزنیا فوتیدا و ورمی کمپوست تولید شده .هشتمین
سمینار ملی شیمی و محیط زیست.

39

سیده مریم نبوی ،فائزه فاضلی . 1396.ارزیابی تاثیر روی بر غلظت منیزیم کرم آیزنیا فوتیدا و ورمی کمپوست تولید شده .چهارمین
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی.

40
41
42

فایزه فاضلی و شهرزاد صادقی.1397.گیاه پاالییThe national .Study of phytoremediation in some plants .
conference on Treatment of water,Air and Soil
محمد مهدی الهی و فائزه فاضلی .1396.فائزه فاضلی .مطالعه و مقایسه مدارس دوستدار محیط زیست .همایش ملی گامی به سوی تحقق
توسعه پایدار با رویکرد زیست ،شیمی و فیزیک
محمد حنیفی.فائزه فاضلی – شاهین شرف الدین شیرازیEffect of nano-iron fertilizer in contaminated soil with .1397.
. The national conference on Treatment of water,Air and Soil .Manganese on Dill

43

محمد حنبفی .فائزه فاضلی – شاهین شرف الدین شیرازی .1397.تاثیر کاربرد نانو کود آهن بر تغییرات منگنز خاک و زه آب در کشت
گیاه شوید .دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو.

44

محمد حنبفی.فائزه فاضلی – شاهین شرف الدین شیرازی .1397.بررسی اثر نانوکود آهن بر منگنز خاک بر روی برخی صفات رشدی گیاه
شوید .کنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی.

45

فائزه فاضلی -سمانه اسدی .1397.مقایسه مقدار نیترات در سبزیجات میادین میوه و تره بار منطقه  4شهر تهران .بیست و سومین
همایش ملی-منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران(چالش ها ،بحران ها و فرصت های محیط زیست ایران).

46

فایزه فاضلی -سارا رحیم زاده سفلی . 1398.بررسی کیفیت آب رودخانه سیاالت با استفاده از شاخص های کیفیت آب .نهمین همایش ملی
– منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران (چالش ها ،بحران ها و فرصت های محیط زیست).

47

سهیال اسدی -فایزه فاضلی . 1398 .بررسی مدیریت پسماندهای عفونی در بیمارستان های خصوصی شمال تهران .کنفرانس ملی بهداشت
محیط زیست.

پ -طرح های پژوهشی
ردیف

عنوان طرح پژوهشی

1

ارزشیابی برنامه دوره کاردانی رشته آموزش علوم تجربی مراکز تربیت معلم کشور  .1382.شورای علوم تجربی گروه تربیت معلم سال
تحصیلی (.81-82فائزه فاضلی عضو همین شورا)

2

فائزه فاضلی  -بررسی اسیدهای چرب چند گونه از اکیوم های ایران -دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.88/2/19 -3827/7 -

3

فائزه فاضلی -طرح کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش .90/10/1 -101/1/23986

4

فائزه فاضلی -طرح کتاب راهنمای معلم علوم تجربی ششم ابتدایی -سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش
.90/10/1 -101/1/23986

5

فائزه فاضلی -طرح کتاب کار علوم تجربی ششم ابتدایی -سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.90/10/1 -101/1/23986

6

فائزه فاضلی -طرح تهیه و تدوین سرفصل کارشناسی ارشد آموزش زیست شناسی.88/5/29-12429/7 -

7

فائزه فاضلی  -طرح کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی -سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش91/10/4-101/1/21933 -
سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش .91/10/4-101/1/21933

8

فائزه فاضلی  -طرح کتاب راهنمای معلم علوم تجربی سوم ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش-101/1/21933 .
.91/10/4

9

فائزه فاضلی  -طرح کتاب کار علوم تجربی سوم ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش .91/10/4-101/1/21933

10

فائزه فاضلی – طرح بررسی اثر کمبود اب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دانه رست های دو رقم کنجد .دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجایی.

11

فائزه فاضلی-طرح بررسی اثر کودهای زیستی سوپرنیتروپالس و بیوسوپرفسفات برگیاه شنبلیله .93/2/7-2171 .دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجایی.

12

فائزه فاضلی -طرح بررسی اثر شوری بر گیاه نخود فرنگی .95/5/17-11087 .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

13

اسحاق شایگان و فائزه فاضلی  .طرح بررسی تاثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر نگرش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه
تربیت دبیر شهید رجایی

ت -عناوین کتاب های تالیف شده:
عنوان

رديف
1

فائزه فاضلی ،علیرضا رهی .)1391(.طرح های آماری در علوم زیستی .انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

2

فائزه فاضلی ،فریده فاضلی .)1392( .روش تحقیق در علوم تجربی .انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(.در سال  98چاپ دوم ).

3

احمدی-انصاری راد -بازوبندی-حسینی -حذر خانی - -سمیعی -علوی–فاضلی–فخریان .)1391(-کتاب علوم تجربی ششم دبستان دفتر تالیف کتب درسی
وزارت آموزش و پرورش.

4

احمدی-انصاری راد -بازوبندی-حسینی -حذر خانی - -سمیعی -علوی–فاضلی–فخریان( .)1391کتاب راهنمای معلم علوم تجربی ششم دبستان دفتر تالیف
کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.

5

احمدی-انصاری راد -بازوبندی-حسینی -حذر خانی - -سمیعی -علوی–فاضلی–فخریان( .)1391کتاب کار علوم تجربی ششم دبستان دفتر تالیف کتب
درسی وزارت آموزش و پرورش.

6

امانی تهرانی-احمدی -انصاری-حذرخانی-حسینی -سلطانی -سمیعی-فاضلی-فرنوش ( .)1392کتاب علوم تجربی سوم دبستان دفتر تالیف کتب درسی
وزارت آموزش و پرورش.

7

()1392کتاب راهنمای معلم علوم تجربی سوم دبستان دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.

8

()1392کتاب کار علوم تجربی سوم دبستان دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.

9

انصاری-آرانی-سلطانی مطلق-سمیعی -شباک– فاضلی–فرنوش( .)1393کتاب علوم تجربی چهارم ابتدایی (آزمایشی) .دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش
و پرورش.

10

انصاری-حسینی -حذر خانی -سلطانی مطلق-سمیعی -عابدینی –فاضلی–فرنوش( .)1394کتاب علوم تجربی چهارم دبستان .دفتر تالیف کتب درسی وزارت
آموزش و پرورش.

11

انصاری-حسینی -حذر خانی -سلطانی مطلق-سمیعی -عابدینی –فاضلی–فرنوش ( .)1394کتاب راهنمای معلم علوم تجربی چهارم دبستان .دفتر تالیف
کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.

12

انصاری-حسینی -حذر خانی -سلطانی مطلق-عابدینی–فاضلی–فرنوش( .)1394کتاب علوم تجربی پنجم دبستان .دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و
پرورش.

13

انصاری-حسینی -حذر خانی -سلطانی مطلق-عابدینی–فاضلی–فرنوش( .)1394کتاب راهنمای معلم علوم تجربی پنجم دبستان .دفتر تالیف کتب درسی
وزارت آموزش و پرورش.

14

محمد حسن بازوبندی -حسن حذرخانی -مریم عابدینی -الهه علوی -فائزه فاضلی -ناهید فالحیان -نازیا ملک محمودی .1396 .انسان و محیط زیست پایه
یازدهم کلیه رشته ها .دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش (.هر ساله تجدید چاپ می شود).

ث -جزوات درسی:
رديف

عنوان

1

فائزه فاضلی .)1373( .جنین های رویشی .ارزشیابی شده توسط شورای ارزشیابی تالیفات وزارت آموزش و پرورش.

2

فائزه فاضلی .)1373( .بیوسنتز کاروتنوئیدها در گیاهان عالی .ارزشیابی شده توسط شورای ارزشیابی تالیفات وزارت آموزش و پرورش.

3

فائزه فاضلی .)1375( .زیست گیاهی .ارزشیابی شده توسط شورای ارزشیابی تالیفات وزارت آموزش و پرورش.

4

فائزه فاضلی .)1375( .زیست سلولی و مولکولی .ارزشیابی شده توسط شورای ارزشیابی تالیفات وزارت آموزش و پرورش.

5

فائزه فاضلی .)1383(.غشای سیتوپالسمی .ارزشیابی شده توسط شورای ارزشیابی آموزش و پرورش شهر تهران.

6

فائزه فاضلی .)1383( .خوگیری به سرما در گیاه  .ارزشیابی شده توسط شورای ارزشیابی شهر تهران.

7

فائزه فاضلی .تالیف جزوات درسی بیوشیمی – اکولوژی – زیست جانوری – فیزیولوژی گیاهی – میکروبیولوژی – زیست تکوینی – خاک شناسی –آلودگی
آب و خاک – زیست شناسی زیست محیطی -میکروسکوپ الکترونی -بیوتکنولوژی-گیاه شناسی کاربردی.اکولوژیِ محیط زیست -بیوتکنولوژیِ محیط
زیست -زیست شناسی محیط زیست -روش تحقیق

ج-ويرايش علمی کتاب يا داوری مقاالت علمی پژوهشی و تصحیح انتقادی کتاب معتبر

نوع فعالیت

رديف

تاريخ انجام
عنوان فعالیت

ويراستار علمی

داور مقاله

تحصیح انتقادی

فعالیت
(ماه  -سال)

Physio-morphological response of erucic acid…. Sulphur
در مجلهPakistan Journal of Biological Sciences

*

2007دسامبر

2

داوری مقاالت در مجله علمی پژوهشی علوم دانشگاه تهران

*

1388تا
1389

6

داوری مقاله در فصلنامه گیاهان دارویی

*

15

داوری مقاالت در مجله علمی پژوهشی پژوهش های گیاهی

*

 1392تاکنون

16

ناظر طرح ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی سال اول دبستان پژوهشکده آموزش و
پرورش

*

1391

19

داوری مقاالت در فصلنامه علمی پژوهشی آموزش محیط زیست وتوسعه پایدار

*

 1395تاکنون

20

داوری مقاالت در همایش پژوهش در آموزش

*

از ابتدا تاکنون
(هر ساله)

21

عضو کمیته داوران همایش ملی آموزش

*

از ابتدا
تاکنون(هر
ساله)

22

داوری در مجله گیاه شناسی کاربردی

*

از سال 1392
تاکنون

23

داوری در مجله فناوری آموزش

*

از سال 1392
تاکنون

24

داوری مقاالت در مجله معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدر جایی

*

از 1396
تاکنون

24

داوری مقاالت در مجله نوآوری های آموزشی

*

از 1398
تاکنون

25

داوری طرح پژوهشی در بنیاد دانشنامه وزارت عتف

*

از 1398
تاکنون

1

1389ا

چ -عناوين پايان نامه های تحت راهنمايی و مشاوره:
عنوان

رديف

مقطع تحصیلی -رشته
کارشناسی -علوم تجربی

1

اثر غلظت های مختلف سدیم کلرید بر درصد جوانه زنی بذرهای لوبیا (برنده جایزه در جشنواره خوارزمی)(راهنما)

2

اثر غلظت های مختلف سدیم کلرید بر درصد جوانه زنی بذرهای جو(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

3

اثر غلظت های مختلف پتاسیم کلرید بر درصد جوانه زنی بذرهای جو(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

4

بررسی و مطالعه گیاه سیب زمینی و آفات و بیماریهای آن(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

5

بررسی گیاه پروتنینی -روغنی سویا(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

6

بررسی برخی از ویژگیها و روشهای کاشت قارچ خوراکی(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

7

خربزه و کشت آن در منطقه گرمسار(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

8

بررسی مواد غذایی در قرآن کریم از دیدگاه علم وحدیث(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

9

بررسی چغندر قند به عنوان یک گیاه صنعتی(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

10

بررسی ویژگیهای توت فرنگی و رئشهای کشت آن(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

11

بررسی کاشت تا برداشت پنبه در گرگان و گنبد(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

12

بیماری هموفیلی و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

13

نقش میکرواورگانیسم ها در خوردگی فلزات(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

14

بررسی تاثیر عوامل محیطی و ارثی در فرآیند جهش زائی و ایجاد بیماری سرطان(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

15

بررسی دیابت در دوران بارداری و اثرات آن بر جنین(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

16

بررسی و مطالعه گیاه جو وپاتوژنها و ارزش اقتصادی آن (راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

17

بررسی گیاه پسته و بررسی آفات و بیماریهای آن(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

18

بررسی وضع تولید مرکبات در ایران(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

19

کاشت تا برداشت زعفران در ایران(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

20

کاشت تا برداشت چای در ایران(راهنما)

کارشناسی -علوم تجربی

21

بررسی محیط زیست از دیدگاه اسالم(راهنما)

کارشناسی-مهندسی محیط زیست

22

توسعه پایدار ،انرژی(راهنما)

کارشناسی-مهندسی محیط زیست

23

بررسی تولید ورمی کمپوست به وسیله کرم آیزنیا فوئتیدا(راهنما)

کارشناسی-مهندسی محیط زیست
کارشناسی-مهندسی محیط زیست

24

بررسی اثر تنش شوری بر گیاهچه های دو رقم کنجد (راهنما)

25

بررسی اثر تنش خشکی بر فالونوئیدهای گیاه دارویی مار تیغال(راهنما)

کارشناسی-مهندسی محیط زیست

26

بررسی اثر آلودگی گرد وغبار بر گیاهان رویش یافته در اطراف کارخانه سیمان آبیک قزوین(راهنما)

کارشناسی-مهندسی محیط زیست

27

بررسی ناثیر مدیریت تلفیقی کود نیتروژنه و دامی بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی(مشاور)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

28

تاثیر باکتری های محرک رشد (ازتوباکتر ،ازوسپریلیوم ،پسودوموناس) و محلول پاشی سیلیسیوم و اسیدهای آمینه بر مقاومت به خشکی گندم(مشاور)

کارشناسی ارشد  -زراعت
کارشناسی ارشد  -زراعت

29

برسی اثرنانو کود آهن وکود آهن وصفات کمی وکیفی گیاه دارویی آویشن دنایی(راهنما)

30

بررسی اثر غلظت های مختلف روی بر دانه رست های ارقام کلزا(راهنما)

کارشناسی ارشد – علوم گیاهی

31

بررسی اسیدهای چرب و فیتواسترول ها در برخی گونه های اکیوم ایران در گیاه کامل و در کشت بافت(مشاور)

کارشناسی ارشد – علوم گیاهی

32

بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنلی در اندام های مختلف چند گونه از گون های ایران(مشاور)

کارشناسی ارشد – علوم گیاهی

33

بررسی سیستماتیکی فوماریاهای ایران(مشاور)

کارشناسی ارشد – علوم گیاهی

34

شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا با استفاده از مدل  Crop gro – Soybeanدر کرج(مشاور)

کارشناسی ارشد  -زراعت

35

طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر تاریخ در مفاهیم شیمی کوانتوم دبیرستان(مشاور)

کارشناسی ارشد – آموزش شیمی

36

بررسی اثر محلول پاشی متانول بر روی سویا در شرایط بهینه و شرایط کم آب(راهنما)

کارشناسی ارشد  -زراعت

37

تاثیر تاریخ کاشت و کاربرد سطوح مختلف اسید هیومیک بر برخی صفات ذرت دانه ای در دماوند(راهنما)

کارشناسی ارشد  -زراعت

38

ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات روی بر برخی جنبه های زراعی و فیزیولوژیکی شبدربرسیم(راهنما)

کارشناسی ارشد  -زراعت

39

برسی اثرنانو کود آهن وکود آهن وصفات کمی وکیفی گیاه دارویی آویشن دنایی(راهنما)

کارشناسی ارشد  -زراعت

40

بررسی اثر غلظت های مختلف روی بر دانه رست های ارقام کلزا(راهنما)

کارشناسی ارشد – علوم گیاهی
کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

41

بررسی وضعیت محتوای زیست محیطی موجود ومورد نیاز در کتابهای درسی علوم تجربی پایه اول تا نهم کشور(راهنما)

42

ارزیابی وضعیت پساب صنعتی و شهری ورودی به تاالب میقان استان مرکزی(راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

43

بررسی تغییرات کیفی پساب تصفیه خانه جنوب تهران با استفاده از گیاه شنبلیله (راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

44

برسی اثر گیاه پاالیی لوبیا بر پساب تصفیه خانه جنوب شهر تهران (راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

45

بررسی تاثیر آب تاالب میقان بر گیاه نخود زراعی (راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

46

بررسی تغییرات آب تاالب میقان با استفاده از گیاه شبدر برسیم (راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

47

بررسی تاثیر کشت گیاه آگروپیرون بر تغییرات کیفی آب تاالب میقان در استان مرکزی (راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

48

بررسی برخی جنبه های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه ییالق جنوبی شهرستان دهگالن استان کردستان(راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

49

بررسی اثرات زیست محیطی آفت کش کنفیدور در کشت خیار گلخانه ای(راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

50

بررسی تغییرات آب تاالب میقان استان مرکزی تحت تاثیر گیاه علف پشمکی(راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

51

سنتز و بررسی الکتروشیمیایی مس دوپ شده بر پایه نانو ساختار اکسید روی(مشاور)

کارشناسی ارشد -شیمی-فیزیک

52

بررسی تاثیر روی بر کرم آیزنیا فوتیدا در تولید ورمی کمپوست(راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

53

بررسی تاثیر منگنز بر کرم آیزنیا فوتیدا(راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

54

مطالعه مدارس دوست دار محیط زیست(راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

55

بررسی اثر نانوکودآهن بر منگنز خاک در کشت شوید(راهنما)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

56

کشاورزی در منظر شهری با رویکرد افزایش تعامالت اجتماعی بین ساکنین مجموعه های مسکونی(مشاور)

کارشناسی ارشد -معماری منظر

57

بررسی توان گیاه پاالیی گیاه لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.در خاک آلوده به سرب

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

58

بررسی محتوای محیط زیستی کتاب های نونگاشت زیست شناسی دوره دوم متوسطه

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

59

بررسی زیست محیطی پسماندهای میکروبی بیمارستان های خصوصی مرکز بهداشت شمال شهر تهران

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

60

نقش عوامل محیطی و اقلیمی در خشک شدن درختان زاگرس (مطالعه موردی:منطقه کوهدشت)

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

61

بررسی کیفیت آب رودخانه سیاالت با استفاده از شاخص های کیفیت آب

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

62

بررسی اثر نانوکود آهن وگیاه همیشه بهار بر پاالیش سرب از خاک

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

63

بررسی محتوای محیط زیستی کتب درسی زمین شناسی و انسان و محیط زیست در پایه یازدهم

کارشناسی ارشد -علوم محیط زیست

