کاربرگ اولويت هاي پژوهشي منطقه اي در محور بهداشت محیط
عناوين اولويت هاي پژوهشي منطقه اي

رتبه
اولويت

1

بررسي مروري مطالعات انجام شده در زمینه وضعیت آلودگي در محیط هاي مختلف در سطح
شهرستان کرمان اعم از منابع آب و آب شرب شبکه توزيع؛ فاضالب هاي خانگي ،صنعتي و رواناب
هاي کشاورزي؛ هواي آزاد و هواي محیط هاي داخلي؛ خاک مناطق شهري ،صنعتي ،معدني و
کشاورزي؛ پسماندهاي شهري ،صنعتي و کشاورزي با هدف بررسي وضعیت موجود هر يک از
محیط هاي مذکور و مشخص نمودن خأل هاي اطالعاتي به منظور هدفمند کردن مسیر مطالعات
آتي

2

بررسي اثر آالينده هاي محیطي بر سالمت جمعیت ساکن در شهرستان هاي تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکي کرمان در گروه هاي سني مختلف با تأکید بر گروه هاي حساس اعم از
کودکان ،زنان باردار و سالمندان به ويژه از طريق انجام مطالعات هم گروهي و بین رشته اي

3

بررسي ارتباط بین بیماري هاي شايع در منطقه به ويژه بیماري هاي مزمن و آالينده هاي آب،
فاضالب ،خاک ،هوا و پسماند

4

توسعه روش هاي نوين آموزشي به ويژه روش هاي مبتني بر تکنولوژي هاي جديد با هدف ارتقاء
سطح آگاهي و دانش در هر يک از حوزه هاي مختلف آب ،خاک ،پسماند و هوا

5

شناسايي پتانسیل هاي منطقه در زمینه کاربرد انرژي هاي پاک با هدف توسعه پايدار

کاربرگ اولويت هاي پژوهشي منطقه اي در محور بهداشت محیط
عناوين اولويت هاي پژوهشي منطقه اي

رتبه
اولويت

6

توسعه روش هاي مديريتي به منظور پیشگیري و کنترل آلودگي آب ،هوا ،خاک

7

توسعه فن آوري هاي نمونه برداري ،شناسايي و اندازه گیري آالينده هاي آب ،فاضالب ،خاک،
هوا و پسماند مبتني بر امکانات و دانش بومي

8

توسعه روش هاي سبز و مقرون به صرفه در زمینه حذف آالينده هاي محیطي هوا ،خاک ،آب و
پسماند

9

بررسي روش هاي نوين تصفیه فاضالب با هدف بازيابي و کاربرد مجدد پساب تصفیه شده در
صنعت و کشاورزي و تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزمیني به منظور کاهش مشکل کم آبي
در منطقه

10

بررسي روش هاي مبتني بر بازيابي مواد و انرژي در صنايع و کشاورزي

11

بررسي اپیدمیولوژيک بیماريهاي شايع در منطقه مانند لیشمانیا و تاثیرات اکولوژيکي روي اين
بیماريها

12

پیش برد تحقیقات با رويکرد تاثیر عوامل اکولوژيک و پارامترهاي زيست محیطي در شیوع
بیماريهاي پاندمیک مانند کوويد 19

13

توسعه روش هاي نمونه برداري ،شناسايي ،اندازه گیري و حذف آالينده هاي محیطي اعم از
آالينده هاي آب ،فاضالب ،خاک ،هوا و پسماند مبتني بر امکانات داخلي و فن آوري هاي بومي

کاربرگ اولويت هاي پژوهشي در سطح ملي
رتبه اولويت
1

عناوين اولويت هاي پژوهشي در سطح ملي
انجام مطالعات مروري جامع جهت شناسايي خألهاي موجود در داده هاي مربوط به هر يک از
اجزاي محیط شامل هوا ،خاک ،آب و پسماند و تکمیل و ايجاد پايگاه داده ()Database
منسجم در زمینه وضعیت آلودگي محیطي در سطح ملي

2

آموزش ،گسترش کاربرد انرژي هاي پاک در بخش هاي خانگي ،حمل و نقل و صنعت و توسعه
روش هاي مديريتي با هدف پیشگیري از ايجاد آلودگي در هر يک از اجزاي محیط زيست اعم
از منابع آب ،خاک و هوا بر اساس نگاهي جامع بر اهداف  17گانه توسعه پايدار

3

توسعه روش هاي نمونه برداري ،شناسايي ،اندازه گیري و حذف آالينده هاي محیطي اعم از
آالينده هاي آب ،فاضالب ،خاک ،هوا و پسماند مبتني بر امکانات داخلي و فن آوري هاي بومي

