استانداردسازی

نگاهی به برخی اقدامات
صورتگرفته در بخش

استاندارد و ایمنی
فناورینانو

يکي از پيشنيازهاي تجاريســازي محصوالت و ورود به بازارهاي
جهاني ،اخذ اســتانداردهاي بينالمللي و مشارکت در فرآيند تدوين
استانداردها و پروتکلهاي جهاني است .از طرف ديگر ،نبود پروتکلها و
گيري کارآيي
استانداردهاي ملي و بينالمللي مربوط به روشهاي اندازه
ِ
وخواص جديد محصوالت نانو و نبود استانداردهاي مربوط به جنبههاي
ايمني اين نوع محصوالت ،موجب شده که کشورهاي پيشرو در فناوري
نانو ،استانداردسازي را يکي از برنامههاي اصلي توسعه فناوري نانو در
کشور خود قرار دهند.
با توجه به اهميت موضوع ،ســتاد ويژه توسعه فناورينانو با مشارکت
سازمان ملي اســتاندارد ايران ،در ســال  ،1385کميته فني متناظر
استانداردسازي فناورينانو را تأسيس کرد .اين کميته متناظر با کميته

تدوين  9استاندارد ملي
يکي از فعاليتهاي اصلي کميته فني اســتانداردهاي فناورينانو تدوين
اســتانداردهاي ملي با توجه به اولويتها است .در اين راستا ،در سال ،93
کميته استانداردســازي فناورينانو تعداد  9اســتاندارد ملي را با عناويني
کــه در ادامه ميآيد ،تدوين کرده اســت .بــا تدوين اين اســتانداردها،
تاکنون در مجموع  29اســتاندارد ملي در حوزههاي تعاريف ،اندازهگيري
دستورالعملهاي محيط کاري و استانداردهاي ايمني تدوين شده است.
 1فناوري نانو -راهنماي نشــانهگذاري تشويقي براي محصوالت نهايي
حاوي نانو اشياي توليدي؛
 ۲فنــاوري نانو -تعيين ناخالصيهاي عنصري در نمونههاي نانولولههاي
کربني با استفاده از طيفسنجي جرمي پالسماي جفتشده القايي؛
 ۳فناورينانو -تعيين مشخصات نانولولههاي کربني تکجداره با استفاده
از ميکروسکوپ الکتروني عبوري ()TEM؛
 ۴فناورينانو -راهنماي روشهايي براي اندازهگيري نانو و ميکروتريبولوژي؛
 ۵فناورينانو -واژهنامه -قسمت  -4مواد نانوساختاريافته؛
 ۶فناورينانو -واژه نامه  -قســمت  -7تشخيص و درمان در مراقبتهاي
بهداشتي؛
 ۷فناورينانو  -واژهنامه  -قسمت  -5واژههاي مشترک نانو -زيست؛
 ۸فناورينانــو -ويژگيهاي مــواد -قســمت  :1-2نانولولههاي کربني
تکجداره  -ويژگيهاي تفصيلي؛
 ۹فناورينانــو -تعيين مشــخصات نانــوذرات در محفظههاي مواجهه
استنشاقي براي آزمون سميت استنشاقي.
تدوين استانداردهاي بينالمللي با توجه به اولويتهاي کشور
يکي از اهداف کميته استانداردسازي فناورينانو ايران تدوين استانداردهاي
بينالمللي با توجه به محصوالت توليد داخل و نيازهاي کشــور است .در
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بينالمللي استانداردسازي فناوري نانو ( )ISO/TC229فعاليت ميکند.
در کميته بينالمللي استانداردســازي فناورينانو 33 ،کشور از جمله
جمهوري اسالمي ايران عضو اصلي کميته و  11کشور عضو فرعي هستند.
جمهوري اســامي ايران ،با استفاده از توان ملي و متخصصان داخلي،
توانسته است يکي از  9کشوري باشد که در کميته بينالمللي ،به عنوان
کشور مسئول پروژه ،استاندارد بينالمللي تدوين نماید .مشارکت فعال
جمهوري اسالمي ايران در کميته بينالمللي سبب ارتقاي وجهه و اعتبار
بينالمللي کشور در حوزه فناوري نانو و شناخته شدن ايران به عنوان
يکي از کشورهاي فعال و تأثيرگذار کميته بينالمللي شده است.
در ادامه ،مجموعه فعاليتها و اقداماتي که در حوزه استاندارد و ايمني در
سال  93انجام شده است ،به صورت خالصه ارائه ميشود.

اين راســتا ،تا کنون  3استاندارد بينالمللي با مسئوليت ايران تدوين شده
اســت که  2مورد آنها در ســالهاي قبل به تصويب رسيده و يکي از اين
اســتانداردها که در ذيل آمده است ،در سال  93به تصويب رسيده است.
همچنين ،اين کميته پيشنهاد يک استاندارد بينالمللي ديگر را با همکاري
کشور کرهجنوبي ،به ايزو ارائه کرده است.
تصويب استاندارد بينالمللي تعاريف مربوط به شاخصهاي ارزيابي علوم
و فناوري و نوآوري نانو؛
پيشنهاد استاندارد بينالمللي ارزيابي سميت نانوذرات بر روي آبزيان ،با
استفاده از نشانگر آرتميا؛
فعاليتهاي شبکه ايمني فناورينانو
شــبکه ايمني فناورينانو در تابستان ســال  1391تشکيل شد .هدف از
ايجاد اين شبکه ،فراهم آوردن بستري مناسب براي مجموعه پژوهشگران
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تعداد استانداردهای ملی کشورها در حوزه فناوری نانو

حقيقي و مراکز مرتبط عالقهمند در کشور بود
که با پيوســتن به اين شبکه ،فعاليتهاي خود
را در حوزه ايمنــي نانو در چارچوب برنامههاي
معين و تحت مديريت شــبکه ،حــول تدوين
اســتانداردها ،دســتورالعملها و آييننامههاي
ايمنــي و زيســتمحيطي فناورينانو متمرکز
و همگرا کنند .شــبکه ايمني نانــو داراي چهار
کارگروه تخصصي سالمت انسان ،ايمني شغلي،
ايمني زيستمحيطي و اخالق در نانو است.
فعاليتهاي انجامشده در شبکه به طور خالصه
در ذيل آمده است:
 1پايگاه دادههاي ايمني نانو
 ۲برگزاري کارگاه آموزشي تخصصي سمشناسي
تنفسي نانوذرات ،با همکاري کرهجنوبي
 ۳برگزاري  2کارگاه آموزشي اصول ايمني نانو
در آزمايشگاهها
فعاليتهاي کميته فناوري نانو ســازمان
غذا و دارو

مهمترين فعاليت کميته فناوري نانو ســازمان
غــذا و دارو از بدو تأســيس ،به ويژه در ســال
 ،93مديريت و کارشناســي پرونده محصوالت
ســامت محور مبتني بر فناوري نانو و مديريت
و راهبري کارگروه هاي تخصصي بوده است .در
ســال  ،1393در کميته براي  36محصول ثبت
درخواســت شــده که براي آنها پرونده تشکيل
شده است.
مهمترين اقدامات اين کميته در ســال  93به
اين شرح است:
مديريت و راهبري کارگروه هاي تخصصي؛
حضور در رويدادهاي نانوپزشکي؛
پژوهشهاي داخلي؛
همکاري با ساير نهادها.
کميتــه فناوري نانــو با بســياري از نهادهاي
سياستگذار در حوزه نانوپزشکي در تعامل است
که اهم اين نهادها عبارتند از:
 1شــوراي راهبردي شــبکه ايمني نانو ايران
کميته ملي تدوين استاندارد فناوري نانو،
 2ستاد ويژه توسعه فناوري نانو،
 3انجمن مــواد جهشزاي زيســت محيطي
ايران،
 4انجمن نانوفناوري پزشکي ايران،
 5کميته فناوري نانو وزارت جهاد کشاورزي،
 6موسسه خدمات فناوري تا بازار.
کمک به پيادهســازي سيستم اعطاي
نانونماد به محصوالت نانو

نانونماد يک نشــان ملي است که قرار است به
محصــوالت ،ابزارها و فرايندهــاي نانويي اعطا
شــود .با توجه به ادعاهاي شــرکتهاي نانو در
مــورد خواص محصــوالت خود ،الزم اســت تا
بــراي حفظ حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر
کيفيت و ايمني محصوالت نانو ،اين محصوالت
از نظر نانويي بودن ،خــواص و ويژگيها و نيز،

ايمني ،بررســي شوند تا در صورت تأييد ،نشان
نانونماد به آنها اعطا شود .در اين زمينه ،مجموعه
اقداماتي که در سال  93انجام شد ،عبارت بود از:
برگزاري جلســات کارشناسي ،براي تعيين
فرآيند اعطاي نشــان و بررسي زيرساختهاي
مورد نياز ،مانند آزمايشگاههاي معتمد و مرجع؛
طراحي و ارائه نشان نانونماد ،براي تصويب در
شوراي معاونان سازمان ملي استاندارد؛
تدوين پيشنويس اوليه استاندارد ملي روش
بررسي مواد و محصوالت نانو براي اعطاي نشان.
کمکبهايجادنظامنانومترولوژيدر کشور
تدوين پيشنويس سند راهبردي توسعه
اندازهشناسي نانو در ايران

اين سند راهبردي ،يک برنامه ده ساله (1393
تا  )1402است .مقرر شده است که برنامه حاضر
در طول سالهاي اجرا ،هرساله ارزيابي شود و در
صورت نياز ،از روشهاي علمي براي اصالح آن
استفاده شود .دستاورد مهم اين برنامه راهبردي،
پيادهسازي نظام ملي نانومترولوژي و بهرهمندي
از مزاياي آن براي توســعه فناوري نانو در کشور
است.
فعاليتهايانجامشدهدرراستايدستيابي
به آزمايشگاههاي مرجع اندازهشناسي نانو

شناسايي آزمونها و تجهيزات متداول مورد
نياز براي بررســيهاي اندازهشناســي در حوزه
فناوري نانو؛
شناسايي و بررسي آزمايشگاهها و تجهيزات
مرتبط با آزمونهاي اندازهشناسي نانو در داخل
کشور؛
کمــک به توانمندســازي آزمايشــگاههاي
منتخب اندازه شناســي نانو ،براي دستيابي به
استانداردهاي الزم.
ســایر اقدامــات صورتگرفتــه در این بخش
عبارتند از:
برگزاري اولين کارگاه آموزشي نانومترولوژي
با همکاري سازمان ملي استاندارد ايران؛
انجام برنامه مقايســات بين آزمايشگاهي ،با
همکاري تايوان و تايلند براي آزمون DLS؛
شــروع اجراي برنامه انجام مقايســات بين
آزمايشگاهي براي آزمون  BETبا همکاري کشور
روسيه؛
برگــزاري کارگاه «صــدور تأييديههــا و
گواهينامههــاي جهاني تأييــد محصوالت» با
همکاري کرهجنوبي.
تدوين استانداردهاي محصولمحور

تدويــن اســتانداردهاي محصولمحور يکي از
پيشنيازهاي ارائه گواهي و نشــان اســتاندارد
توســط ســازمان ملــي اســتاندارد ايــران به
محصوالت توليدي شــرکتها است .همچنين،
اين استانداردها براي پيادهسازي نظام نانونماد و

اعطاي اين نشان به محصوالت مورد نياز هستند.
اهم فعاليتهاي انجام شــده در اين راســتا به
شرح زير است.
تدوين استاندارد منســوجات آنتيباکتريال
حاوي نانوذرات نقره؛
تدوين اســتاندارد بتنهاي مبتنــي بر نانو
سيليس؛
منسوجات سلولزي آنتيباکتريال نانويي.
طرحهاي آتي براي سال 94

تدوين استانداردهاي ملي با عناوين:
 1فناوري نانو -واژهنامه -فرآيندهاي نانو؛
 2فناوري نانو -تعاريف مربوط به شاخصهاي
علوم ،فناوري و نوآوري نانو؛
 3فنــاوري نانو -تعيين فعاليت نانوذرات نقره
به وســيله سنجش موراميکاســيد آزادشده از
باکتري؛
 4فنــاوري نانو -توصيف روشهاي غربالگري
سمشناسي نانومواد توليدي؛
 5فناوري نانو -روش آزمون تشخيص نشتي
در سامانههاي نانوفيتلراسيون و اسمز معکوس؛
 6فناوري نانو -روش آزمون براي مشــخصات
عملکردي اسمز معکوس و نانوفيلتراسيون؛
 7فناوري نانو  -راهنماي تعيين مشــخصات
فيزيکــي شــيميايي نانومواد براي ســنجش
سميت؛
 8مديريت ريسک شغلي نانومواد مهندسي -
قسمت دوم استفاده از روش کنترل باندينگ؛
 9فناوري نانو -روش آزمون تعيين يکپارچگي
سامانه هاي فيلتراسيون غشايي؛
 10نانو مواد -تهيه برگه اطالعات ايمني مواد.
پيادهسازي سيستم اعطاي نانونماد براي
بررسي محصوالت نانو ،شامل:
تدوين استاندارد راهنماي ارزيابي محصوالت
فناوري نانو براي اعطاي نانونماد؛
تعيين آزمايشــگاههاي مرجع براي بررسي
خواص محصوالت نانو براي اعطاي نانونماد؛
تدويــن آييننامهها و اســتانداردهاي الزم
براي اعطاي نشان نانونماد؛
کمک به ايجاد ســازوکار حقوقي الزم براي
اعطاي نانونماد و نظارت بر آن؛
تدوين استانداردهاي محصولمحور با توجه
به اولويتهاي کشور؛
برگزاري کارگاهها و همايشها در راســتاي
ترويج و آموزش نيروي انساني؛
مشــارکت در فعاليتهــاي بينالمللي
استانداردسازيفناوري؛
کمک به تعيين آزمايشگاه مرجع ايمني و
حمايت از اين آزمايشگاهها؛
پيشنهاد استانداردهاي بينالمللي با توجه به
اولويتها؛
کمک به ايجاد زيرســاختهاي الزم براي
دستيابيبهآزمايشگاههايمرجعنانومترولوژي.

سال چهـاردهم مهـر  94شماره  ۷پياپي216

37

