 اولویت های پژوهشی مرکس تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی
ه 1-اولویت های پژوهشی عوامل شیمیایی مخاطرهزای محیط کار و سم شناسی
ُ .1 -1-ازشیابی زیسک (سسعاًصایی ٍ غیس سسعاًصایی) هَاجِْ با آالیٌدُ ضیویایی هحیظ کاز
ُ .2 -1-ازشیابی زیسک هَاجِْ ضغلی با ًاًَهَاد
ُ .3 -1-زٍش ّای ًَیي پایص بیَلَضیک هبتٌی بس تَسعِ ًطاًگسّای شیستی دز پایص هَاجْات ضغلی
ُ .4 -1-ازائِ زٍشّای ًَیي جْت تجصیِ عَاهل ضیویایی هحیظ کاز
ُ .5 -1-کازبسد ًاًَکاتالیست جْت کٌتسل آالیٌدُ ّای َّا
ُ .6 -1-کازبسد فٌاٍزی پالسوا جْت کٌتسل آالیٌدُ ّای َّا
ُ .7 -1-کازبسد فٌاٍزی ّای تلفیقی (ٍّیبسیدی) جْت کٌتسل آالیٌدُ ّای َّا
ُ .8 -1-عساحی سیستن ّای تَْیِ ٍ کٌتسلی آالیٌدُ ّای َّا دز غٌایع
ُ .9 -1-کازبسد زٍش ّای ًَیي کٌتسل آئسٍسَل ّا
ُ .10-1-ازشیابی ٍ کٌتسل بیَآئسٍسَل ّا
ه -2-اولویت های پژوهشی عوامل فیسیکی مخاطرهزای محیط کار
ُ .1-2-بسزسی ازتباط هَاجِْ  -پاسخ دز خػَظ هَاجِْ با عَاهل فیصیکی هحیظ کاز
ُ .2- 2-بسزسی تاثیس عَاهل فیصیکی هحیظ کاز بس آسایص ٍ عولکسد ضاغلیي دز هحیظ کاز
ُ .3- 2-تحلیل ٍ ازائِ هدل ّای پیص بیٌی زیسک هَاجِْ با عَاهل فیصیکی هحیظ کاز
ُ .4-2-ازائِ زٍش ّا ٍ ضاخع ّای ًَیي اًداشُ گیسی ٍ ازشیابی هَاجِْ باعَاهل فیصیکی هحیظ کاز
ُ . 5 -2-ا زائِ زٍش ّا ٍ فٌاٍزی ّای ًَیي کٌتسل هَاجِْ ضاغلیي باعَاهل فیصیکی هحیظ کاز
ه -3-اولویت های پژوهشی ایمنی شغلی
ُ .1-3-هغالعات بْبَد عٌاغس چسخِ هدیسیت ضسایظ اضغسازی ٍ هدیسیت بحساى
ُ .2- 3-عساحی ٍ ازائِ هدل ّای بَهی ضٌاسایی ،ازشیابی ٍ هدیسیت زیسک ّای HSE
ُ .3- 3-هغالعات فسٌّگ ایوٌی ( بسزسی جَ ایوٌی ،زفتاز ایوٌی ٍ خغاّای اًساًی ٍ ازایِ زاّکازّای کٌتسلی)
ُ .4 -3-عساحی ٍ ازائِ هدل ّای تحقیقات حَادث
ُ .5 -3-عساحی ،ساخت ٍ تَلید بستِ ّای ًسم افصازی HSE

ه-4-اولویت های پژوهشی ارگونومی
ُ .1-4-اجسا ٍ تَسعِ زٍشّای ازشیابی دز ازگًََهی
ُ .2-4-عساحی ٍ ساخت هحػَالت ازگًََهیک.
ُ .3 -4-ایجاد باًک اعالعات آًتسٍپَهتسیک جوعیت ایساًی
ُ .4-4-اجسای هداخالت هاکسٍ/هیکسٍازگًََهی دز هحیظّای ضغلی
ُ .5 -4-هغالعات دز شهیٌِ ازگًََهی ضٌاختی (خغای اًساًی ،آگاّی ٍضعیتی ،بازکاز ذٌّی)
ُ .6 -4-هغالعات دز شهیٌِ ًَبتکازی ٍ کسًَبیَلَضی
ُ .7 -4-هغالعات دز شهیٌِ زیسکّای فاکتَزّای اختالالت اسکلتی عضالًی ًاضی اش کاز
ُ .8 -4-بسزسی عَاهل زٍاًی ٍ اجتواعی هحیظ کاز ٍ عَاهل تأثیسگراز بس آىّا

