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 بسمه تعالی

 وزارت علوم،تحقيقات وفناوري

 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران
 

 

 

 با سالم واحترام،      

 

بـرداري اضضـاي محتـرم تيـلت ضآمـي آن      پيوست(، بمنظـور االـالع و بهـره 

پژوتشكده در پايگاه الكترونيكي دفتر توسعه فناوري سالمت، معاونت تحقيقات و فنـاوري وزارت بهداشـت،   

      www.hbi.irآدرس درمان و آموز  پزشكي به 

واله اقدام نمايند. گروه توسعه ارتباالات پژوتشي و فناوري اين دفتر آمـادگي دارد 

تاي تهيه شده حاصل از اولويتهـاي تحقيقـاتي معرفـي شـده را     با برگزاري جآسات با دفتر مذبور، پروپوزال

 پيگيري نمايد.    

 

 

 با آرزوي توفيق الهی

 

 شروين اميري

 اه ها و صنعتمدير كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگ

 

موضوع: فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

    به استحضار ميرساند فراخوان  

 

منتشر گرديده است. ضالقمنـدان جهـت بسـط االالضـات 

بيشتر ميتوانند با دفتر توسعه فناوري سالمت،  تماس حاصل نموده و نسبت 

به تكميل باربرگهاي مرب 

 وزارت بهداشت، درمان و آمـوز  

پزشكي در سال 1394 ) فايل  
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 بسمه تعالی
 

 نیاز ها و الویت های حوزه آلودگی های شیمیایی و سموم

 

، در آبايی یو مواد شیم باقیمانده سموم  ، پايش و حذفسنجشرويكردهاي نوين و كارآمد در 1

 هوا شامل: و خاک

 عناصر  سمی : 2

 آرسنیک 1.2

 جیوه 1.1

 سرب 1.2

 کادمیوم 1.2

 کروم 1.2

 آلومینیوم 1.2

  آزبست 1.2

 آالينده هاي نو ظهور:  3

 ، هورمون ها و غیره...آنتی بیوتیک ها، بیس فنل  2.2

 و فورانها داياكسینها 4

 فت كش ها: پاِيش، سنجش و حذفٱ 5

 مديرِيت مصرف 6

ارائه فرمول های موثر و کم خطر 2.2

آفت کش های جدید با اثرات زیست محیطی کم و اثر بخشی بیشتر  2.1

آفت کش ها با منشا طبیعی 2.2

ساخت ماده اولیه آفت کش 2.2

آفت کش هافرموالسیون  2.2

شناسایی و حذف  2.2

روشهای نوین کنترل ناقلین بیماریها 2.2

بررسی مقاومت به سموم در ناقلین بیماریها 2.6
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 آالينده هاي آلی، بخصوص فنل ها در منابع آب آشامیدنی 7

 استكهلم در كشورمنابع، توزيع و اثرات سالمتی آالينده هاي مشمول كنوانسیون غربالگري   8

 و دفن( ، كاهش ، حذف)تولید، جداسازي، بازيافت صنعتی سموم، مواد شیمیايی ومديريت  9

 در آزمايشگاههاي مراكز علمی و صنعتی "و مواد مهندسی شده مديريت پسماندهاي شیمیايی " 11

 و سموم در كار با موادشیمیايی  "مديريت ايمنی" 11

 آروماتیک به ويژه بنزو آلفا پايرين ی شاملي كالن شهر ها به تركیباتآلودگی هوا روش هاي تشخیص سريع و دقیق 12

 توسعه نرم افزارهای بومی محاسبه و گزارش دهی آالینده های هوا 21.2

 انتشار آالینده ها سیستم های مانیتورینگ ارائه  21.1

پایش و مدل سازی انتشار و کنترل سموم و آالینده های شیمیایی 21.2

 

 و مواد شیمیايی سموم طراحی و توسعه فن آوري در ايجاد سامانه هاي پیشرفته حذف  13

 شیمیايی موادتوسعه فن آوري هاي زيستی پاک در رفع آلودگی هاي سموم و  14

 و مواد شیمیايی سموم راهكارهاي  افزايش تجزيه پذيري  ارائه  15

ساختارهاي عاملدار، نانو كامپوزيت هاي مغناطیسی، توسعه جاذب ها: نانو كامپوزيت ها، نانو مغناطیس ها، نانو  16

به منظور «( پلیمرها.........»، سنتتیک «زئولیت ها، سلولز، كیتوزان......» نانو كامپوزيت هاي مغناطیسی عاملدار )طبیعی

 ارزيابی و كنترل آالينده هاي سموم و آالينده هاي شیمیايی

 وادبومی سازي ساخت كیت هاي ريزش و ضد انفجار م 17

 و شناسايی مخاطرات ارائه آخرين مدل هاي ارزيابی ريسک 81

 

 پیشنهاد طرح ملی:

 POPsو فلزات سنگین، آفت كشها (تعیین نقشه جامع و روزآمد آالينده هاي شغلی و محیطی  .1

به  شده  در سطح كشور و دسترسی طبقه بندي …PCBs, PAHs (Furans, Dioxines ,همانند

در تصمیم گیري هاي كالن ، انجام كارهاي تحقیقاتی به منظور استفاده  On-lineاين نقشه بصورت 

 .كنوانسیونهاي مرتبط ملی، منطقه اي و جهانیو

 

( فرايند هاي صنعتی سموم و HSEتدوين بانک اطالعاتی بهداشت، ايمنی و محیط زيست ) .2

 آالينده هاي شیمیايی
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