ضَرای عالی علَم ،تحقیقات ٍ فٌأٍری اولویت ها و سیاست های پژوهش و فنآوری کشور در سال  19را
به شزح ذیل در حوسه علوم پششکی و سالمت و امنیت غذایی اعالم کزد
ایي ضَرا در قالة  11کوسیَى تخصصی فعالیت هی کٌذ کِ کویسیَى ّای تخصصی «علَم پایِ» ٍ «سالهت ،اهٌیت
غذایی ٍ رفاُ اجتواعی» ،تطَر تی ٍاسطِ تِ فعالیت داًطگاُ ّای علَم پشضکی کطَر هزتثط است.
در تخص اٍل سیاست ّای پضٍّص ٍ فٌأٍری تا  4سزفصل،
الف -تقَیت ًظبم سیبستگذاری علن ٍ فٌآٍری کشَر
ة -پشتیجبًی اس ًظبم علوی ٍ فٌآٍری کشَر
ح -تقَیت شجکِ ّبی تحقیق ٍ تَسعِ هلی ٍ فزاهلی
ت -تَسعِ پضٍّش ّبی ثٌیبدی هعزفتی ثِ ٍیضُ در حَسُ علَم اًسبًی در راستای سیاست ّای ضوَرای
تحَل علَم اًساًی ٍ ارائِ تَلیذات علوی آًْا تِ جْاى ٍ اٍلَیوت تخطوی توِ پوضٍّص علوَم اًسواًی در تزًاهوِ ّوای
پضٍّطی هزتثط تا تزًاهِ ریشی راّثزدی ،ارائِ گزدیذُ ٍ طزیق دستیاتی تِ آًْا ًیش آٍردُ ضذُ است.
در تیي «کویسیَى تخصصی ،کویسیَى تخصصی علَم پبیِ تا فْزست اٍلَیت ّای پضٍّطی:
ساخت دارٍّای ًَ تزکیة
تَسعِ رٍش ّای تطخیص هَلکَلی سزیع ٍ دقیق تیواری ّا
ٍ کوسیَى تخصصی سالهت ،اهٌیت غذایی ٍ رفبُ اجتوبعی تا هحَر اٍلَیوت ّوای فٌوأٍری در عزصوِ سوالهت
اٍلَیت ّبی پضٍّشی ثیوبری ّبی ٍاگیز ٍ غیز ٍاگیز
اٍلَیت ّبی پضٍّشی HSR
دارٍ ٍ صٌعت ،علَم پبیِ
طت سٌتی ٍ گیبّبى دارٍیی
ثْذاشت ٍ سالهت هحیط
دًذاًپششکی
اهٌیت غذایی
رفبُ اجتوبعی
در هحَر اٍلَیت ّبی فٌآٍری در عزصِ سالهت سِ اٍلَیت:

فٌآٍری تَلیذ آًتی ثبدی هًََکلًَبل ،پزٍتئیي ّابی ًاَ تزکیات اًسابًی ٍ رٍ

ّابی تشاخی

هَلکَلی
فٌآٍری کبتتزّب ،ثبلتْب ٍ اصتٌتْبی قلجی ،اٍرٍلَصی ٍ لٌشّبی توبسی ٍ داخل چشوی
سبخت ٍ فزهَالسیَى هَلکَل ّبی جذیذ کِ دارای ارس

درهبًی هی ثبشذ

ٍ در هحَر اٍلَیت ّبی پضٍّشی ثیوبری ّبی ٍاگیز:
تعییي تار تیواری ّای ٍاگیز
تیواری ّای ٍاگیز هٌتقلِ اس راُ آب ٍ غذا
اپیذهیَلَصیک ٍ هذاخالت درهاًی هٌاسة سل تا تأکیذ تز سل هقاٍم تِ درهاى
عفًَت ّای تیوارستاًی
هقاٍهت هیکزٍتی ٍ راُ ّای کٌتزل آى
ٍ در هحَر اٍلَیت ّبی پضٍّشی ثیوبری ّبی غیزٍاگیز:
پیطگیزی ،درهاى ٍ تاستَاًی تیواری ّای قلثی عزٍقی
اپیذهیَلَصیک ٍ پیطگیزی ضٌاسایی سٍد ٌّگام درهاى ٍ تاستَاًی سَء هصزف هَاد
پیطگیزی ٍ کٌتزل هصزف دخاًیات
ارسیاتی هذاخالت کاّص تار تیواری ّای غیزٍاگیز ٍ پایص رًٍذ آى
سالهت رٍاى ضْزی ٍ هٌاطق حاضیِ ای
پیطگیزی تطخیص ،درهاى تیواری ّای خَى (تا تأکیذ تز تاالسوی ،اختالالت ،اًعقادی ٍ)...
ٍ در هحَر اٍلَیت ّبی پضٍّشی :HSR
ارائِ الگَی هٌاسة تا ًگزش جذیذ تِ  PHCتزای ارائِ خذهات سالهت در ضْزّای تشرگ ٍ حاضیِ ضْزّا تا تأکیذ تز
اتعاد هعٌَی ٍ اجتواعی
هطالعات ّشیٌِ – اثز تخطی فٌأٍری ّا (سخت افشار ٍ ًزم افشار) در ًظام سالهت (ارسیاتی فٌأٍری ّای سالهت)
تحقیقات هزتثط تا تعییي کٌٌذُ ّای اجتواعی سالهت ( ٍ )SDHعذالت در سالهت
ارتقای کوی ٍ کیفی تیوِ ّای سالهت
ارتقای ایوٌی تیوار
ارائِ الگَّای هٌاسة تزای ارتقاء ضیَُ ّای سًذگی سالن تا تأکیذ تز گزٍُ ّای آسیة پذیز

هذاخالت هؤثز جْت هقاتلِ تا حَادث غیز هتزقثِ
ٍ در هحَر اٍلَیت ّبی پضٍّشی دارٍ ٍ صٌعت:
کارتزدّای تیَ ٍ ًاًَفٌأٍری در پیطگیزی ،تطخیص ٍ درهاى تیواری ّا (ٍاکسي ،دارٍّای ًَتزکیة ٍ)...
سٌتش ،تَلیذ هَاد اٍلیِ ،فزهَالسیَى ٍ تَلیذ دارٍ (تا تأکیذ تز دارٍّای چزتی خَى ،فطار خَى ،ضذ سوزطاى ،ضوذ درد ٍ
التْاب ،دیاتت ٍ ضذ تاکتزی)... ،
پضٍّص ّای تْیٌِ ساسی فزایٌذّای صٌعتی دارٍ
ٍ در هحَر اٍلَیت ّبی علَم پبیِ:
هطالعات هَلکَلی ٍ ایوًََلَصیک در سهیٌِ تَلیذ ٍاکسي ٍ درهاى ّای ًَیي (هٌَ کلًَال آًتی تادی)
هکاًیسن ّای سلَلی – هَلکَلی ٍ صًتیکی هقاٍهت ّای دارٍیی
تزرسی صًتیک ،پاتَلَی ٍ تیَلَصی هَلکَلی تَهَرّا تِ هٌظَر تطخیص ،عولکزد ٍ درهاى
تحقیقات در سهیٌِ سلَل ّای تٌیادی (تِ هٌظَر تطخیصً ،حَُ عولکزد ٍ درهاى)
هطالعِ ٍ تحقیق در هَرد سٌتش آًشین ّا ،اگشٍپلی ساکاریذّاَّ ،رهَى ّا ،فاکتَرّای اًعقادی ٍ ...تا کارتزد در پشضکی
ایوٌی ضٌاسی پیًَذ عضَ ٍ پزٍتش
هطالعات تزاًسضًیک تِ هٌظَر ضٌاخت تیواری ّا ،هقاٍهت دارٍیی
ٍ در هحَر اٍلَیت ّبی پضٍّشی طت سٌتی ٍ گیبّبى دارٍیی:
هطالعات تالیٌی اثزات گیاّاى دارٍیی
تزرسی اثزات تیَلَصیک (تا تأکیذ تز اثزات ضذ سزطاًی ،حفاظت کثذی ،هاالریا ،سل ،آًتی اکسیذاى ،ضذ هیکزٍتی ٍ)...
ٍ در هحَر اٍلَیت ّبی پضٍّشی ثْذاشت ٍ سالهت هحیط:
تذٍیي ًقطِ جاهع علوی عَاهل هحیطی تیواری سا
تزرسی آلَدگی َّا تز سالهت ٍ ضٌاخت راُ ّای کٌتزل آى
تزرسی آالیٌذُ ّای ضیویایی ،تیَلَصیک ،فیشیکی هحیط ٍ ارائِ هذاخالت هٌاسة
تزرسی عَاهل اجتواعی هؤثز تز سالهت ضاغلیي
کٌتزل کیفی هحصَالت کطاٍرسی ًاضی اس فعالیت ّای هحیطی
تعییي آًتزٍپَهزی هلی تِ تفکیک گزٍُ ّای سٌی ،جٌسی ،قَهی

ٍ در هحَر اٍلَیت ّبی پضٍّشی دًذاًپششکی:
فٌأٍری ّای ًَیي در دًذاًپشضکی
اتیَلَصی پیطگیزی ٍ درهاى تیواری ّای دّاى ٍ دًذاى
ساخت ٍ ارتقای کیفیت هَاد ٍ تجْیشات دًذاًپشضکی در راستای خَدکفایی
ٍ در هحَر اٍلَیت ّبی حَسُ اهٌیت غذایی:
کٌتزل آالیٌذُ ّا ،افشٍدًی ّا ٍ تاقیواًذُ دارٍیی در هَاد غذایی
ساهاًِ سالهت ،اهٌیت غذایی ٍ رفاُ اجتواعی کَدکاى سیز  8سال کطَر
طزاحی ٍ ساخت دستگاُ تطخیص سزیع سوَم در هَاد غذایی ٍ آضاهیذًی
کٌتزل ٍ ًظارت تز هَاد غذایی حاصل اس فٌأٍری ّای ًَیي هاًٌذ ًاًَ ،تیَ ٍ GMO
تعییي هیشاى پزداخت اس جیة هزدم در ًظام سالهت کطَر ایزاى ٍ راُ کارّوای کواّص سوْن توِ عٌوَاى سیوز اٍلَیوت
هحَرّا اعالم گزدیذ.

