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  آب) ب

از نظر ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکیمنابع آب استان تکیفیارزیابی)1

بررسی میزان آسیب پذیري منابع آب و طبقه بندي آنها بر اساس معیارهاي سازمان هاي معتبر بین المللی )2

  طبقه بندي کیفی منابع آب بر اساس شاخص هاي سالمت و کیفیت آب تلفیقی نوین درارائه روش هاي )3

  راهکارهاي موثر در حذف آالینده هاي موجود در منابع آب استان  ارزیابی)4

  ArcGISدر محیط  تهیه نقشه جامع آالینده هاي آلی و معدنی در منابع آب استان)5

قزوینبررسی میزان اتالف آب در شبکه هاي توزیع آب آشامیدنی استان)6

بر کیفیت آب شرب و اثرات آن بررسی جنس لوله هاي بکار رفته در شبکه آبرسانی)7

قزوین منابع آب استان کیفیت بر پساب فاضالب کاربردبررسی اثرات )8

Biomarkersسنجش مواجهه با آالینده هاي آلی و معدنی آب با آنالیز نشانگرهاي زیستی )9

در منابع آب  فلزات سنگین حضور ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی)10

در آبارزیابی ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی حضور آالینده هاي آلی و ترکیبات سخت تجزیه پذیر )11



ب آشامیدنیآامکان سنجی بکارگیري روش هاي پیشرفته در تصفیه )12

امکان سنجی کاربرد فرآیندهاي نانو در حذف آالینده هاي آب شرب)13

جاذب هاي طبیعی در حذف آالینده هاي منابع آبامکان سنجی کاربرد )14

مدل سازي پخش و انتقال آالینده ها در منابع آب)15

ت تجزیه پذیر در منابع آبخارزیابی ریسک اکولوژیکی حضور فلزات سنگین و آالینده هاي آلی س)16

دگیو نقش آن در ایجاد آلوبررسی میزان اتفاقات و شکستگی ها در شبکه هاي آب آشامیدنی استان )17

  مدیریت جامع پسماند) ج

قزوینروستایی استان شهري و بررسی مدیریت پسماندهاي )1

قزویندر استان خطرناك و عفونی ، مطالعه کمی و کیفی پسماندهاي صنعتی)2

قزوین بازیافت پسماندهاي قابل تفکیک در استان پتانسیل امکان سنجی)3

قزوین استاندر دام و طیور  پرورشبررسی وضعیت مدیریت پسماندها در مراکز )4

قزوین بررسی وضعیت آلودگی زیست محیطی مراکز اسقاط خودرو در استان)5

بررسی وضعیت زیست محیطی و بهداشتی مراکز جمع آوري ضایعات در استان قزوین)6

امکان سنجی تولید کود آلی از پسماندهاي فساد پذیر خانگی و صنعتی و کشاورزي)7

قزوین بهداشتی مکان دفن زباله در استان بررسی اثرات زیست محیطی و)8

قزوین اماکن دفن زباله در استان امکان سنجی تصفیه شیرابه)9

استان قزوینبررسی میزان شیرابه تولید شده در اماکن دفن زباله)10

قزوینبررسی اثرات حوادث غیر مترقبه بر اماکن دفن پسماند شهري استان)11

قزوینها در استاناند بهداشتی پسم دفنامکان سنجی تولید بیوگاز در اماکن)12

قزویندر استانداءبررسی اثرات آموزش بر میزان همکاري مردم در تفکیک پسماند از مب)13

  هوا) د

قزوینبرنامه کنترل جامع آلودگی هوا در استاننقشه آالینده هاي هوا و ارائه تدوین )1

و محیط زیستتعیین غلظت ریزگردها در هواي منطقه و بررسی تاثیرات آنها در سالمت )2

بررسی میزان تراز فشار صوت در مناطق شهري، روستایی و صنعتی استان و بررسی اثرات آن بر سالمت)3

، روستایی و صنعتیدر هواي مناطق شهريترکیبات آلی موجود ی و کیفی مبررسی ک)4

مختلف در ایجاد آلودگی هوا در منطقهتعیین سهم منابع )5



سنجش میزان مواجهه با آالینده هاي هوا با آنالیز نشانگرهاي زیستی)6

در شهر هاي استان و ارتباط آن با بروز بیماري هاي قلبی و تنفسی AQIبررسی شاخص کیفیت هوا )7

و بررسی نقش آنها در کنترل آالینده هاي هوا هاي هوامعرفی گونه هاي درختی موثر در کاهش آالینده)8

یط زیست و سالمت ساکنینحهواي ناشی از صنایع مستقر در استان بر مآالینده هاي گازي بررسی اثرات )9

تاثیر صنایع بزرگ موجود در استان در تغییرات اقلیمی نبررسی میزا)10

کارخانه سیمان آبیک و ه شهید رجایی، نیروگا صنایع نظیر نتشار آالینده هاي خروجی از دودکشامدل سازي )11

شره از شهر ك هاي صنعتیتهاي هواي منده آالین

هاي آلی و معدنی در هواي آزاد هندیارزیابی ریسک اکولوژیکی، سرطانی و غیر سرطانی حضور آال)12

تی مو تعیین اثرات آنها بر سال Indoor air pollutionبررسی میزان آالینده هاي هواي داخلی)13

انرژي هاي نو در کیفیت هواي سوخت هاي فسیلی در مقایسه با ی پیامدهاي زیست محیطی استفاده از ارزیاب)14

آزاد

در استان آموزش بر میزان پیشگیري از آلودگی هوا اثر بخشیبررسی )15

  

  ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست و سالمت) و

قزوینبر محیط زیست استان  فاضالببررسی اثرات پساب خروجی از تصفیه خانه هاي )1

قزوینبررسی اثرات تراکم صنایع بر محیط زیست استان )2

قزوینبررسی اثرات بهره برداري از معادن بر محیط زیست استان)3

قزوینبرسی اثرات توسعه بر منابع آب استان )4

قزوینانسانساکنین بررسی اثرات توسعه بر سالمت )5

قزوینن زباله در استانبررسی اثرات زیست محیطی و بهداشتی دف)6

بررسی اثرات آلودگی هواي ناشی از صنایع مستقر در استان بر محیط زیست و سالمت ساکنین)7

بررسی اثرات آالینده هاي هواي ناشی از وسایل نقلیه بر محیط زیست و سالمت ساکنین)8

آب، خاك و هوا بررسی اثر بخشی آموزش در تغییر رفتار ساکنین استان در جلوگیري از آلودگی منابع)9

  بهداشت عمومی) ن

بیمارستان ها کمپ هاي ترك اعتیاد، کلینیک ها و ،مطب هادر  ررسی وضعیت بهداشت محیطب)1

بررسی بهداشت محیط در مراکز تولید، انبار و عرضه مواد غذایی)2



قزویناستاندر مراکز عمومی، آرایشگاه ها و مراکز ورزشی بررسی بهداشت محیط)3

قزوینترکیبات شوینده، ضد عفونی کننده و گندزدا در مراکز درمانی استانبررسی کاربرد )4

قزوینارائه راهکارهاي مداخله اي در اثر بخشی کاربرد ترکیبات گندزدا در مراکز درمانی استان)5

امکان سنجی کاربرد مدیریت محیطی در کنترل بیماري هاي منتقله توسط ناقلین)6

  استان در شرایط اضطراريارزیابی میزان آمادگی دستگاههاي اجرایی )7

سمیت محیطی) ه

تعیین غلظت سموم، باقیمانده هاي دارویی و ترکیبات جانبی آنها در منابع آب، پساب، مواد غذایی و خاك)1

رفرنسپاسخ آالینده هاي آلی و معدنی در منابع آب در تعیین فاکتور شیب سرطان و دوز -برآورد دوز)2

و سایر آالینده هاي آلی در اکوسیستم هاي آبی، هوا و خاكبررسی سرنوشت سموم )3

سموم آلی و معدنیمواجهه با ارزیابی اثرات اکولوژیکی و سالمتی )4

ارزیابی مواجهه با آالینده هاي آلی و معدنی با آنالیز نشانگرهاي زیستی )5


