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 بخص اول : تطخیص و ضناسایی کیفی هواد بیولوشیکی 
 

 9 _____ بَی ي سعبیت اغًل ي وکبت ایمىیآصمبیطگ اثضاسَبی ي يسبیلآضىبیی ثب  فصل اول:

 99 _________________ دس آصمبیطگبٌ ثيًضيمی سبصی َب ي محلًل محلًل :دومفصل 

 74 _______________________ ثبفشَب ي pHثبص، ـ  يذتيتشاسيًن اس :سومفصل 

 74 _________________ کشثًَيذسات َبَبی کيفی ضىبسبیی  آصمبیص :چهارمفصل 

 74 ______________________ َبی کيفی ضىبسبیی چشثی َب آصمبیص :پنجنفصل 

 49 ____________ َب ي پشيتئيه َب َبی کيفی ضىبسبیی آميىً اسيذ آصمبیص :ضطنفصل 

 18 _______ َبی مًجًد دس ضيش َبی تعييه وبخبلػی ضيش ي سيشَبی  آصمبیص :هفتنفصل 
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 تقدیم هب

 

تمام دانش ژپواهنی هک هب آموختن عشق 
ورزند می  

 
  



 
 
 
 

 تقذیر و سپاسگساری

 ایه وگبسش دس کٍگشامی  ديستبن يَمکبس  اسبتيذ تطًیق ي دلگشمی اص داوستٍ الصو خًد ثش
دکتش عجذ محمذ مًسًی معبيوت محتشو ثًیظٌ جىبة آقبیبن اوذ؛  ومًدٌ یبسیب سا م مجمًعٍ

 ،پظيَص ي فىبيسی ي دکتش مُذی اکجش تجبس طًسی مذیش پظيَص داوطگبٌ علًو پضضکی یبسًج
 َمکبسی ،تأليف ي چبح اجشای طی دس کٍ پشسىل معبيوت محتشو پظيَص ي فىبيسی اص َمچىيه
 .داضتىذ ای غميمبوٍ

سبالسی مسئًل محتشو اوتطبسات بن جىبة آقبی داسیًش اسجمىذم ديست اص هَمچىي ي
 .قذسداوی ومبئيم ي تطکش وذ،اٌ ومًد یبسیتأليف ایه کتبة  دسسا  مب کٍ ديستبوی دیگش يداوطگبٌ 

 
 ههذی قواهی زاده-دکتر علی هیرزایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


