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 فنّاوري و پژوهش هاياولويت -2

 انرژي تخصصي كميسيون -3-2

 رديف
 محور
 داراولويت

اولويت

نفت و گاز 4
ر اادهای تااادرل   تباافیج اهااای نما ریتوسااعج ن  اا
پا رشگاهی

های تادرال  گایین  ا ریتوسعج 

2 
و فرابخشي

ستيز طيمح
ن  ، وواد   کاتالیس  ت هیزا ، واشینساخ   ن  ا ری

وورد نیای حویش انمژی
های پا رش گای طایعین  ا ریتوسعج  نفت و گاز 8

برق و انرژي 1

های تادرل انامژی ناا ناایدش ناا    ساایگار ناا ن  ا ریتوسعج 
وحیط یرس  نا ا لور  نیم گاهای حمارتی   پا رشگاش

های ت درد پذرمانمژیهای تادرل ن  ا ریتوسعج 
سایی نامق   انامژی   تولیاد های ذخیمشن  ا ریتوسعج 

پماک دش نمق
هاای انتقاال، های ناورن   کاارای شااکجن  ا ریتوسعج 

تویرع نمق

1 
 و فرابخشي

 ستيز طيمح
ئی انمژی در وبارف نهائیاهای کارن  ا ریتوسعج 

نفت و گاز 6

نف  خام   گای طایعی ساییهای ذخیمشن  ا ریتوسعج 
هاای انازارش ناایدهی ن ای   اقتباادی ن  ا ریتوسعج 

انتقال گای طایعی
توسعج ن  ا ری های نهاود   ایدرااد نمداشا  ای وخاای  
نف    گای نم پارج ان ام وطالعا  جاوع وه دسی وخای  

  ارائج طمح توسعج وخای 
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 و فرابخشي

 ستيزطيمح

ها   گایهااای هااای کاااهش ن ر اادشتوسااعج ن  ا ری
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 وطالعا  راهامدی   سیستمی انمژی
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توسااعج ن  ااا ری راکتورهااای تحقیقاااتی   اناامژی 

 ایهستج

 ایهستجتوسعج ن  ا ری گداخ  

 ای توسعج ن  ا ری ارم ی هستج

41 
 و فرابخشي

 ستيز طيمح

ساواندهی نایار انمژی ناا هادف ار ااد   توساعج   

 ثاا    کارائی نیشتم
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تارتباطافناوري اطالعات و  و معادن صنايع، تخصصي كميسيون -1-2

 رديف
 محور
 داراولويت

اولويت

4
 هوافضا

نضا نج انسا  اعزام ن  ا ری نج دستیانی
نه گ یوین ودار نج واهوارش پمتاب   ساخ  طماحی، 2
هواپیماها نمخی ساخ    طماحی 8

1

ايهسته

ایهای هستجطماحی   ساخ  نیم گاش

1
ای شااول گاداخ    شاکان  نج انمژی هساتجدستیانی 

هستج ای   کارنمد در ص ارع، پزشکی   کشا ریی

6

 دريايي صنايع

درراری هایسایش   ساییکشتی
درراری هایر نا  1

3 
ن  ا ری نج دستیانی   وه دسی   طماحی  احدهای ار اد
 ساییکشتی ص ع  ر ی

1

 و گاز نفت،
پتروشيمي

پتم شیمی دستی پائین   ویانی ص ارع توسعج

41 
در پیشامنتج   جدراد هااین  اا ری کارگیمیجن   انتقال

 استخماج   اکتشاف

44
تولید وحبو   وعدنی نمن ری شدش ناا اریش اناز دش 

نا 

42

نوين صنايع

یرساا  ، ن  ااا ری نااانوتوسااعج صاا ارع نااورن ای جملااج 

 ری اطالعا  ، وواد نوا، ن  ن  ا ری

48 
ساخ    تولید پیشمنتج
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41

 فنّاوري
 و اطالعات

 ارتباطات

توسعج شاکج ولی اطالعا  اون   پاردار نا په ای ناند و اسب

41

 رژش حفاظ  ای اطالعا     جاطالعا  )ن ن  ا ریتوسعج 

اطالعاا  در  ن  اا رینثاار تحاو    نارشنگمی درنر دش

سط  ولی   جهانی

انزارهای پیشمنتج دناعیکسب نمم 46

41
رساانی ولای   تاأوین توسعج کمی   کیفی شاکج اطاالع

 سطوح   انواع وختل( خدوا    اوکانا 

43

 و آب صنعت

برق

تد رن نمناوة جاوع نج و ظور رعار  ت اساب در اجامای 

های داری   شااکجهای سد   ننخیزداری   ننخوا طمح

هاای اساتفادش ای نبننیاری   ت هیز   تسطی  اراضی   

غیموتعااارف   ارتقااای دانااش   ن ااو  در استحبااال   

نمداری.نهمش

41

ار اد ت وع در و اانع انامژی کشاور   اساتفادش ای ن  ناا 

هاای وحیطی   انزارش سهم انمژیرعار  وسائل یرس 

 های ننی.ت دردپذرم نا ا لور  انمژی

21
نهااود   اصاالح  داری، احیاء ق وا ،ننخیزداری، ننخوا 

 نمداری و اسبهای ن نیاری   استقمار نظام نهمشر ش

های نورن ننیاری   یهکشیتوسعج ر ش 24

22
ساایی تویراع   هاای وادر  در نهی جن  ا ریاستفادش ای 

 وبمف نب
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 ادامة جدول 

فناوري  و معادن صنايع، تخصصي كميسيونهاي پژوهش و فناوري ساير اولويت

 به تفكيک رشته صنايع تارتباطااطالعات و 

 رديف
محور 
 داراولويت

 اولويت

28 
صنايع 

سازي ماشين

و ساخت 

 تجهيزات

ساایی، ارتقاء توا  طماحی   وه دسی در ص ارع واشاین

توأوااا  توسااعج صاا ارع وعاادنی   صاا ارع یرمن اااری 

 سایی   ...   ها، راش   ن درها، پا رشگاش)نیم گاش

21 

تولید واشین ن   خطو  تولید  رژش ص ارع وختل( ناا 

راناادوا  نااا    نااا وباامف نهی ااج اناامژی   رعاراا  

 استانداردهای کیفی   یرس  وحیطی

21 

صنايع خودرو 

سبک و 

 سنگين

های جدرد نا والکی  ارمانی را طماحی   ساخ  پلتفورم

 والکی  وشتمک

26 

 های ناوساوخ طماحی، ساخ    تولید خودر های نا 

(Fuel Cell های جااارگزرن، هیامراادی    سااوخ 

 گای طایعی  -)گای ئیل

21 
طماحی تولید چهار کالس ووتور خاودر  نام پاراج گاای 

 طایعی   ت هیزا  ومتاط

23 
تقور  توا  تحقیق، توساعج   طماحای   ناووی کامد  

 ی طماحی   تولید خودر  در کشورا ردانش   ن  

 خودر    ووتور سیکل  نمقیطماحی   ساخ   21
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ادامه جدول

81

صنايع ريلي

تولیدا  داخلی   رعار  کیفیا   ن  ا رانجکاهش ناصلج 

 وطانق تولیدا  در کالس جهانی

84
ار اد وماکز تس    تحقیق   توسعج وطانق نا وعیارهای 

 المللینین

82

صنايع تبديلي 

كشاورزي

نگهاداری، تاادرل، ن  اا ری هاای کمد  ر ی توسعج   نج

 نستج ن دی   تویرع وحبو   تولیدی

88

ن  اا ری ناا درنظام   نانو ن  اا رینمداری ای یرسا نهمش

سایی وبامف وحیطی   نهی جهای یرس جگمنتن والحظ

 انمژی

81
صنايع 

شيميايي

گیاامی ای وااواد نااو، پلیممهااای جدرااد   تولیااد   نهمش

 هاکاوظویر 

81 
صنايع نساجي

و پوشاك

تولید الیاف وب وعی

86
نورن   تأوین وواد ا لیج وورد نیای  هاین  ا ریاستفادش ای 

 تکمیل ین یمش اریش انز دش

81

معدن

ش اساای   تهیااج اطالعااا  پارااج، ان ااام عملیااا  یوین

ش اساری   اکتشاف کاول و انع   ذخارم وعدنی نج و ظور 

 های جدرد ولی در نخش وعد  ش اساری ثم  

83

های  ارد کمد  وواد وعدنی خام، ذخارم کم عیار   ناطلج

ر د صا عتی ای طمراق توساعج صا ارع اوفید وعدنی نج نم

نمن ری
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81 

 معدن

تولید وحبو   وعدنی نا اریش انز دش نا  ناا اساتفادش 

 های نمن ری وواد وعدنی ن  ا ریای 

11 
نمداری، نمن ری   تولید وحبو   ص ارع اکتشاف، نهمش

 های پیشمنتج ر ین  ا ریوعدنی نم اساس 

14 
صنايع 

پيشرفته و 
 نوظهور

ساخ    تولید پیشمنتج نج  راژش اتوواسایو ، ر ناتیاك، 

 های جدرد ساخ   تولیدن  ا ریوکاتم نیك، وواد نو   

12 

 های الکتم وکااانیکیای جملااج ررزسیسااتم ن  ااا ریررااز 

(MEMS ، ویکم الکتم نیك، ناانو واواد، ناانو اد ا ، 

 ت هیزا  ساخ   ش اساری

18 

 صنايع دريايي

ها   کااهش چشامگیم انزارش سط  اتوواسایو  کشاتی

 پمس ل ننها

 ای درراریتوسعج تحقیقا  حمنج 11

11 
های  یم نامای انازارش سامع  حمال   نقال ن  ا ری

 کیلووتم در ساع  411درراری نج نیش ای 

16 
های اسااتفادش ای وااواد جدرااد ناامای وقااا م کاامد  ندنااج

 ها   انزارش کاراری ننهاکشتی

11 
های پاارش  ضاعی  نامای نگهاداری استفادش ای سیستم

 سایش   ت هیزا  درراری   تعمیما 
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ادامه جدول

13

صنايع دريايي

ارتقاء توا  دناعی درراری کشور

11
های نمداری ای انمژیهای ومتاط نا نهمشتوسعج تک ولوژی

 ت دردپذرم وان د ووج   جذر ود

11
های واورد های هوشم د نمای نعالی کارگیمی ر نا جن

 وتم 4111نیای نج عمق 

14
توسعج ش ا رهای وسانمنمی، ت در  نا سامع  نایش ای 

 کیلووتم در ساع  211

های جدرد در حمل  نقل درراریانداع ر ش ها   شیوش 12

18

فناوري 
اطالعات

های وخانماتی شاکج

11
های انزارهای وورد نیاای یرمسااخ توسعج   تقور  نمم

 ارتااطی

11
دادش حیااتی نامای هاای تقور    توسعج وماکاز پارگااش

 تحقق جاوعج اطالعاتی

توسعج   تقور  ص ع  نووی او ی  ن ا ری اطالعا  16

11

محيط زيست

هاای جاوی در حذف استفادش ای نینس    سارم ن ر دش

های و اسب   ساایگار   استفادش ای جارگزرن هاکارخانج

 نا وحیط یرس 

13
  پااک نامای هاای ناورن ن  ا ریتم ای گیمی انز  نهمش

 ایکاهش تولیدگایهای گلخانج
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 ادامه جدول

11 

 محيط زيست

هااودِ نامای نهاای  یم در صا ارع کشاور ار اد ظمنی 

  CDM 4های جذب پم ژش

61 
ها تد رن  ارائج استانداردهای ومنو  نج حد و ای ن ر دش

 در و انع وختل(

64 

ناادی، ای، خورشیدی، های نو)هستجانزارش سهم انمژی

یوین گمواری، اوواج   ...  نا توجاج ناج  جاود پتانسایل 

 ها در کشورو اسب ار گونج انمژی

62 
ر هاای تولیاد دارتقاء سط  استاندارد ن ر ادگی در خو

 داخل نج حد د استانداردهای جهانی

68 

هااری نااا ساوخ  پاااک وان اد نیم گاااش احادا  نیم گاش

ای   جاارگزر ی هساتج هیدر ژ  پیل سوختی   نیم گاش

 های سوخ  نسیلی نا ننهانیم گاش

61 

 هوافضا

توسعج دانش حیا    طاب هاوا نضاا در کشاور نامای 

نامداری و  انسا    ووجاودا  ینادش   نهمشتعیین سال

 های ارن حویش نیشتم انسا  ای قانلی 

61 

ر رنااع طماحاای وحبااو   هااوا نضاااری   تااالش د

های گلوگاهی   نکاارگیمی ن  ا ری انستگی نا ش اساری 

 های نورن   نووی کمد  ننهان  ا ری

                                                           
4. Clean Development Mechanism  
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66

هوافضا

هاای وخاانماتی نمداری وااهوارشطماحی، ساخ    نهمش

 4کیلوگمم   سا  ش تاا  ضاوح  111کوچك )تا  ی  

 وتم 

61
دنااع  ناج و ظاورهوانضااری  ن  ا ریکارگیمی علوم   جن

 ر یرسانی پدان د ولیجوؤثم، نایدارندگی   ن

63
 رك کمدس های نضاری   پارگاش پمتاب ساوانج 2ار اد 

 ومکز هدار    ک تمل عملیاتی نضاری

های گیمندش یوی ی ثان  ولی تقور  ارستگاش 61

11
نفامش  211تا  11طماحی   تولید هواپیماهای وسانمنمی 

 المللسهم و اسب ای نایار نینتیانی نج نا هدف دس

14

هااا   اطالعااا  حااویش طماحاای   اجاامای نظااام دادش

هوانضااای کشااور نااا رعاراا  وسااائل او یتاای توسااط 

 های وسئولدستگاش

12
طماحی   تولیاد نالگمدهاای سااك   نیماج سا گین ناا 

 )وسانم   نار    خدوا  وأوورر  نوویشی، تمانمی

18
وق سااك مداری ای هواپیماهای نانطماحی، تولید   نهمش

 های هواری نوویشی   تفمرحی   ساوانج

11

)تورناونن  ای وی ای  های ج طماحی   ساخ  پیشما 

تاان    21جاا  تااا ووتورهااای نااا تماساا  ناایش ای 

 کارگیمی ووتورها در ص ارع نف    گای   تولید نمقجن
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11

هوافضا

واهوارش نمهای داخلی نمداری ای طماحی، ساخ    نهمش

کیلوگمم   قمار داد  در ودارهای تا  111نا توا  حمل 

 یوی ی ومنو های کیلووتمی   ارستگاش 4111فاع ارت

16
س  ی   طماحی شاکج تعیین ووقعی  جغمانیاری اوکا 

 ولی

11

صنعت آب و 

 برق

های ها نا راندوا  نا تم وان د نیم گاشاحدا  نیم گاش

 سیکل تمکیای 

13
ای، تعمیم   نگهداری پیشمنتج   نج ان ام عملیا  سایش

 ر ی وات ی نم وه دسی اریش

11

)نظیم  های نورن تأوین   تویرع نب شمبار اد ساوانج

ن دی در و اطق ناقد نب های د گانج   نب نستجسیستم

نا کیفی  نا  

وکانیزش کمد  سیستم ک تمل   تویرع نمق  31

انتقال دانش ن ی در نخش طماحی   وه دسیارتقا    34

32

های نورن جهانی)انتقال ن  ا ریها   دستیانی نج ر ش

سایی نا ر ند   دانش ن ی نج کشور    همگام ن  ا ری

 سمرع پیشمن  جهانی

38
های انزارش نایدش   نایران  انمژی در نخش ن  ا ری

 عمضج 
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 ادامه جدول

31
صنعت آب و 

برق

های تولید همزوا  نمق، حمار توسعج   تم رو سیستم

  نم د 

31
سایی در ص ع  نب کشور نج و ظور ظمنی 

 های جهانیسایی پژ هش نا ر ند پیشمن همگام
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هنر و اسالمي معارف انساني، علوم تخصصي كميسيون -4-2

 محور رديف

داراولويت
اولويت

4

 هاياولويت

 با پژوهشي

 نظري رويكرد

 منظور به

 و اصالح

 مباني تقويت

 انساني، علوم

 اسالمي معارف

هنر و

 هایاریش   اصول نم وات ی اجتماعی اخالق نظام تعیین

ارمانی ا اسالوی

ارمانی -تایین الگوی ساك یندگی اسالوی 2

8

 و انع  نم کیدتأ نا انسانی علوم یوی ج در پمدایینظمرج   تحلیل

 نا دستی اس اد  «  ع» وعبووین ائمج سیمش کمرم، قمن ) اصلی

 وعظم وقام    رش) اوام نماوین   ره مودها اساسی، قانو )

...     کشور علمی جاوع نقشج ،4111 اندایچشم س د رهامی،

علمی حویش ارن در علمی ومجعی  استممار   تحقق هدف نا

1

 نا« نووی علم اردش» کمد  اجماری نحوش   تشمر  تحلیل، تایین،

 نج ن  وعمنی   داخلی حویش در ن  استقمار   تم رو هدف

جهانی جاوعج

1

 نا وت اسب ایرشتج ویا  وطالعا  گستمش   تعمر( ش اخ ،

کید نم أنا ت 4111 اندایچشم در کشور وقتضیا    شمارط

های نووی   نیایهای کانمدی جها  وعارف اسالوی، دانش

وعاصم

«وقا وتی اقتباد»انعاد نظمی   عملیاتی  نارشپمدایی درنظمرج 6

1
ارمانی وت اسب  –پمدایی در ناب وعماری   شهمسایی اسالوی نظمرج

 نا شمارط اقتبادی، اجتماعی، جغمانیاری   ... ووجود کشور
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جدولادامه 

3

 هاياولويت

 با پژوهشي

 نظري رويكرد

 منظور به

و ... اصالح

ارمانای توساعج  -های اساالویها   شاخصتد رن اریش

رانی نج رشاد   پورااری جاوعاج اراما  ولی نج و ظور دس 

های تحقق شااخص نج و ظورهای اسالوی وات ی نم اریش

  نمه گی در عدال  اجتماعی   اقتبادی   توسعج علمی 

و اطق وختل( کشور

1

 هاياولويت
 با پژوهشي

 عملياتي رويكرد
 منظور به

 و اصالح
 و الگوها تقويت

هاسياست

 علاوم حاویش اصالی وسارل یوی ج در حل راش ارارج   تحلیل
 ارکاا    اصاول ناج توجاج نا ه م   اسالوی وعارف انسانی،
 پژ هش،   نوویش هایر ش وحتوا، وتو ،: وان د ن  اصلی
انسانی نیم ی تحبیلی، وقاطع   هارشتج

41

 علوم کمد  کارنمدی یوی ج در سیاس    راهامد ارائج   تحلیل
 هاایظمنیا  ناج توجاج ناا ه م،   اسالوی وعارف انسانی،
 نعاال نقاش د لا ، حمارتی هایسیاس : همچو  ووجود
...   ن یا  دانش هایوؤسسج سی تأ غیمد لتی، نخش

44

 کیفی ارتقاء و ظور نج ارتااطی شاکج هدنم د توسعج کار سای
   دستا ردها وعمنی   پژ هشیا علمی سالم رقان  ای ناشی
: چو  سای کارهاری نج توجج نا نووی دانش نا ی هایقانلی 
 هااایکمساای علماای، هااایقطااب علماای، هااایان ماان
 هاایهماارش نقاد، هایجلسج اندرشی، نیاد   پمدایینظمرج

 تاساای  وطالعاااتی، هاااینمصاا  خااارجی،   داخلاای
...   وشتمک هایدانشگاش

42

 ر ساتا،   شاهم سیمای نج نخشیهور های لفجؤش اساری و
 نم تأکید نا اسالوی ا ارمانی وعماری ر ینودسایی   نایننمر ی
 نا پژ هشی   نوویشی هایوؤسسج   نهادها کالادی نضاهای
ارمانی ا اسالوی ه م احیاء هدف
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48

 هاياولويت
 با پژوهشي

 عملياتي رويكرد
 منظور به

 و اصالح
 و الگوها تقويت

هاسياست

نظام جاوع س  ش   پذرمش، اریشایانی، نمرسی   طماحی 
  نواویش    اعتاارس  ی   تضمین کیفی  نواویش عاالی

 پم رش

41

ش اسای  ضاعی  نظاام ه امی   ادنای در نمرسی   نسیب
های ولی، واذهای   ناووی کشور نم اساس وعیارها   اریش

تحکایم  ناج و ظاورجاوعج ارمانی   راهکارهاای ارتقاای ن  
اسالوی -هور  ارمانی 

41

تایین راهامدهاای تقورا  ساموارج اجتمااعی ناا توجاج ناج 
نج انزارش رناش  رانیوقتضیا  نمه گی کشور نج و ظور دس 

اجتماعی   رنتاری اناماد  - اجتماعی، تقور  قواعد اخالقی
جاوعج، انزارش اعتماد   ویزا  ن  نین شهم ندا    حکوو 
  نهادهای نمنودش نم ن ، احساس او ی ، پارا ادی حکووا  

احساس  ناداری نج  نج قوانین   وقمرا    احتمام نج رکدرگم،
می، کارنوادی حکووا   پاذرکشور، تفکم عقالنای، نظام

 تعاوال  اجتماعی

46

اسالوی نا سارم  -نمه گی تمد  ارمانی -تایین و اساا  علمی
های تمد  نسایاری ناج ها نا تأکید نم حویشها   نمه گتمد 

ها   ویاما  تمادنی و ظور ش اخ  جارگاش   و زل  سا  
های تمدنی درگم، تقور  درظلماسی اسالوی در حویش -ارما 

  عااری ای تمدنی   پیشامد راهامد جهانی ارما  وا ی نم جها
 خشون  

41
های داخلی وات ای نام پیوساتگی طماحی درظلماسی سیاس 

حکوو    ومدم نا ر رکامد عادال  سامیوی ی، درظلماسای 
 قووی   ر اداری وذهای 
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43

 هاياولويت
 با پژوهشي

 عملياتي رويكرد
 منظور به

 و اصالح
 و الگوها تقويت

هاسياست

گمارانج نماومیی وات ی نام انسا های طماحی سیاس 
اراما  در  ا. ای   جهاانی ج.گستمش تعاوال و طقاج

راستای ارتقای سط  و زلا  ولای نساا  ناج ساارم 
 کشورها نم اساس اصول عز ، حکم    وبلح 

41

های علوم انساانی در رشتج تطایق ر ندها    ضعی 
ش اساای ارااما  نااا سااارم کشااورها نااج و ظااور نسیب

هاای وشاتمک علاوم نعلی، تعاول ناا حویش ضعی  
ها   انسااانی در جهااا  پیشاامنتج   اریرااانی نمناوااج

های ان ااام گمنتااج در حااویش علااوم گذاریسیاساا 
انسانی کشور

21

گیمی نواحی شهمی   نمرسی نقش نمه گ در شکل
   وقارسج تطایقی ن  نا سارم کشاورها ر ستاری ارما 
شای ی   نج ر ناد تااررخی شهمن رانینج و ظور دس 

نظاام شاهمی    ش اسیر ستانشی ی در کشور، نسیب
  ر ستاری   ودرمر  نهی ج شهم   ر ستا
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طبيعي منابع و آب كشاورزي، تخصصي كميسيون -5-2

 رديف
 محور

 داراولويت
اولويت

4

 حوزه

مشترك

ناامداری نهی ااج ای ذخااارم ژنتیکاای   تقوراا  ش اساااری، حفااظ   نهمش

ها   احیاء های ژ  گیاهی، جانوری   ویکم ارگانیزمها   نانكکلکسیو 

جااانوری    هااای گیاااهی،ها   شاامارط نیولوژرااك گونااجیرسااتگاش

 های در وعمض خطم کشورویکم ارگانیزم

2

ا ری، ن  انورن نظیام یرسا های ن  ا ریسایی توسعج، استفادش   نووی

ای در کشا ریی، نب، و انع طایعی، وحیط یرس ، ا ری نانو   هستجن  

 اوور دام   ننزرا 

8 
های نواویش   تام رو کشاا ریی، نب،های نهاود   تحول در نظامارائج ر ش

 و انع طایعی، وحیط یرس ، اوور دام   ننزرا    ارتقاء دانش نیم ی انسانی 

1

ش اسااری تهدرادها   تاد رن الگوهاای پدان اد غیمعاوال   نمرسی  

ودرمر  ررسك در نخش کشا ریی، نب، و انع طایعی، وحیط یرس ، 

 اوور دام   ننزرا 

1 
طایعی در کشا ریی، نب، و انعهای های ودرمر  وخاطمشنهاود   ارتقای ر ش

 وقانلج   کاهش اثما طایعی، وحیط یرس ، اوور دام   ننزرا    ارائج راهکارهای 

6 
نی ی   سایگاریررزی شدش نمای پیشکارهای نمناوجة راهپژ هش   ارائ

 نا خشکی   خشکسالی

1

نمرسی، ش اساری، احیاء   کارنمد دانش ناووی   تلفیاق ن  ناا داناش   

ن ا ری های نورن در نخاش نمرسای   ش اسااری تهدرادها   تاد رن 

ودرمر  ررسك در نخش کشاا ریی، نب، الگوهای پدان د غیمعاول   

 و انع طایعی، وحیط یرس ، اوور دام   ننزرا 
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3

 حوزه

 مشترك

های کشا ریی   ص ارع  انساتج نام ثیما  نعالی أنمرسی   ش اخ  ت

  نخش کشا ریی، نب، و انع طایعی، وحایط یرسا ، سالو  شاغال

 سالو  ننهااوور دام   ننزرا    ارائج راهکارهای ارتقاء 

1 
نمرسی   تهیج نقشج راش علم   ن اا ری کشاا ریی، نب، هاوا   اقلایم،

 و انع طایعی، وحیط یرس ، اوور دام   ننزرا 

نی ی  ضع هواهای پیشنمرسی، ش اساری، نهاود   توسعج ودل 41

اینهاود، ارتقاء   توسعج خدوا  هواش اسی در یوی ج هواری، درراری   جادش 44

42 
پژ هش   ارائج جارگاش اخالق حمناج ای، نمه اگ   داناش ناووی در

 حفظ وحیط یرس    و انع طایعی 

48

 علوم

 و زراعي

 باغي

ار اد ارقام گیاهی )یراعی، ناغی، ج گلی، ومتعی، دار ری   یر تای  ناا 

های ا لیج نذر   نهالکید نم تولید هستجأهای نمتم نا ت رژگی

41 
نمن ری   نگهداری نج و ظور انزارش کمی    کیفی های نهاود ر ش

 های تولیدشدش در کشورنذ ر   نهال   س  ش اصال    سالو  نهال

41 
ساایی الگاوی کشا    اریراانیتد رن وعیارها   استانداردهای نهی ج

 الگوهای ووجود

ارائج الگوهای کشا ریی حفاظتی  46

41 
هاایها     ر د ننها در نمناواج)هالونی اهلی کمد  گیاها  شورپس د 

 الگوی کش  در و اطق وستعد

43 
دسااتیانی نااج دانااش ن اای تولیااد   نهاااود واادرمر  وباامف کااود 

های شیمیاری، نلی   نیولوژرك در وحبو   یراعی   ناغیکشنن 

41
های همی نا تاکید نام ها   عل(ننا ، نیماریهای ودرمر  نهاود ر ش

  ارگانیك نورن   نیولوژرك   تولید وحبو   سالم هایر ش
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21 
علوم

 و زراعي

 باغي

ن دی نو    نلور گیاهی، جانوری، قارچی، ویکم نی  ش اساری   طاقج

غیمش کشور

نمداری نهی ج ای گیاها  دار ری   ص عتیتوسعج   نهمش 24

22

 طيور، دام،

 و آبزيان

 شيالت

 

 

 

ین و انع غذاری داخلی ناا و اانع جارگزر ی   ودرمر  تأونمرسی اوکا  

 ارداتی در تاوین خوراک دام، طیور   ننزرا 

28 
های نیولوژرك، دار هاایتولید نمن ردشن  ا ری دستیانی نج دانش ن ی   

 هاها   وکملها، ررزوغذیداوی، پم نیوتیك

طیور   ننزرا ارائج راهکارهای نهاود ضمرب تادرل غذاری دام،  21

21 
هاای شاارع دام، طیاور   ننزراا    ارائاجنمرسی اپیدویولوژرك نیماری

 وااریش   ک تمل ننها های نورن ودرمر ر ش

های شارع دام، طیور   ننزرا های تشخیص سمرع نیماریوعمنی ر ش 26

21 
هاای نمتام   اقتباادینمرسی، وعمنی   تم رو نژادها    رن

 دام   طیورننزرا ، 

23 
هاای جاانوری،سایی، تکثیم   پام رش گوناجهای اهلیر ش

 ها   گیاها  درراریجلاك

تولید وحبو   داوی سالم   ارگانیك 21

81 
سایی کیفی  وواد غذاریهای کارنمدی نمای ارتقاء   نهی جان ام پژ هش

 وبمف انسا    دام

84 
سیسا    ت هیزا  نخش دام،أتنهاود ساختار، نمای نمرسی های  یم 

 در راستاری انزارش راندوا  طیور   ننزرا 

82  
های سموم، نلزا  س گین   دار های وضم در چمخاجنمرسی ناقیماندش

 غذاری انسا    دام
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 ادامه جدول

88 

 طبيعي منابع

 و

 آبخيزداري

 

 های چوندشاصالح   وعمنی ارقام پموحبول گونج

81 
هاای طایعای   ارائاج های نماگیم   وهم عمصاجنیمارینمرسی ننا    

 راهکارهای و اسب در ودرمر  ننها

81 
های گیاهی ر یرسانی نقشج پوششنمرسی تغییما  پوشش گیاهی   نج

 کشور

86 
های اقتبادی کشا ریی در حفاظ  ای ها   نمناوجنمرسی نقش سیاس 

 و انع طایعی   وحیط یرس 

 های ننخیزالگوهای ودرمر  جاوع حویشنمرسی   ارائج  81

83 
های سطحی   یرم سطحی باهای وهار ر انسایی ر شنمرسی   نهی ج

 های ننخیزدر حویش

 های نورن حفاظ  نب   خاکسایی ر شنمرسی   نهی ج 81

11 
نمداری پاردار پوشش گیاهی های نورن در ودرمر    نهمشتوسعج ر ش

 های طایعیعمصج

14 
هاای نیاناانی   تثایا  های جدرد ودرمر  عمصجنمرسی   ارائج ر ش

 های ر ا شن

12 

های گیاهاا  دار رای   واواد ژ هش نج و ظور ش اساری ظمنی ان ام پ

سایی ننهاا ناج  ری   نوویهای انزارش نهمشثمش ننها   توسعج ر شؤو

 و ظور استفادش ت اری در سالو  انسا ، دام، طیور   ننزرا 

18 
های ووجاود های ننخیز   ظمنی نمرسی   ارتقاء اطل  سیمای حویش

 هادر ارن حویش
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11

 و آب

پساب

های تویرع های نورن پارش   اصالح شاکجسایی ر شتوسعج   نووی

 نب   جمع ن ری ناضالب کشور

11 
هاای نب   ناضاالبخاناجهای ارتقاء   نایسایی تبفیجنمرسی شیوش

 کشور نا تکیج نم دانش نووی

16 
های واادرمر  وباامف   کاااهش هاادر رناا  نب درنمرساای شاایوش

 های کشا ریی، شمب   ص ع نخش

11 
نمرسی   ارائج الگوهای وادرمر  رکظارچاج و اانع   وباارف نب در

  احدهای هیدر لوژرك

13 
 ریهای نورن ننیاری در راستای انزارش نهامشها   ساوانجتوسعج ر ش

   اصالح الگوی وبمف نب در کشا ریی، شمب   ص ع 

11 
نامداری نهی اج و اانع نب های ناورن وادرمر    نهمشش اساری ر ش

های نب   ناضالبساوانج

11 
هاای ناوتعاارف )نب درراا،های کارنود اساتفادش ای نبش اساری ر ش

 پساب، ...  نمای وبارف وختل( کشا ریی، شمب   ص ع 

14 
انزاری ومتاط ناا انزاری   نممهای سخ ا ری  توسعج دانش ن   تولید

 ودرمر  و انع ننی

12 
انازاری وامتاط نااانزاری   ناممهای ساخ ا رینمرسی   توسعج ن  

 ودرمر  استحبال نز    جوی

18 
های یرمیوی ی   حفاظا های ودرمر  نبپژ هش   ش اساری ر ش

 کمی   کیفی ننها

گمی وشارکتینمناوج عمل ولی او ی  نب نم اساس الگوی تبدیتد رن  11

 ها در و انع نبنمرسی، ودرمر    جارگزر ی ن ر دش 11
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31

ادامه جدول

16 
 و آب

 پساب

ارائج کش  جارگزرن نمای گیاها  قانل کش  نا پساب

11 
ای نب   ارائااجهای انتقااال نااین حوضااجوطالعااج   نمرساای ضاام ر 

 و طاق نم شمارط اقلیمی   یرس  وحیطهای و اسب ر ش

13

 محيط

زيست

های نورن در حفاظ  ای وحیط یرس ن  ا ریاستفادش ای 

های اصالح اکوسیستم نمرسی ت وع یرستی کشور   ر ش 11

61 
ارهای نهاود های کشور   راهکنمرسی علل کاهش توا  تولید تا ب

 وحیطی ننهاتوسعج پاردار یرس 

64 
نمداری ای پسماندها در کشور   ارائجنهسایی   اصالح ودرمر    نهمش

 های ناشی ای ننهاراهکارهای نایران ، ک تمل   کاهش نلودگی

62
های نهسایی   اصالح و انع ن ر دش هوا، نب   خااک کشاور  ر ش

 های ناشی ای ننهاارائج راهکارهای پیشگیمی، وهار   کاهش نلودگی

68 
ها  ها )اکوسیستمنومش اخ  اثما  تغییم اقلیم ر ی یرس  نمرسی  

 ارائج راهکارهای و اسب

61

هاای های تشخیبای سامرع ن ر ادشنمرسی، ش اساری   وعمنی ر ش

وحیطی، دار ری، سموم دنع ننا  نااتی   کودها در تولیادا    یرس 

در جها  و انع پارج وحیطی   ارائج راهکارهای کاهش اثما  ناقیمانادش 

 حفظ وحیط   تولید وحبول سالم

61 
هاای و اانع پاراج تولیاد   تاوا  اکولوژراك وامتاط نااوطالعج   تهیج نقشج

 کشا ریی، نب، و انع طایعی   وحیط یرس  در راستای نوارش سمیوین

66

سایی   نمن رد خدوا  اکولوژرك   تعیین اریش اقتبادی و اانع کمی

هزر ج   و فع  اجتمااعی   طماحای نظاام طایعی   یرستی نا تاکید نم 

 والیا  یرس  وحیطی
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83

ادامه جدول

61  
های پارش، هشادار، پایش نگااهی   وادرمر نمرسی   توسعج ر ش

 ررزگمدها

63

 ماشين

 آالت،

 و تجهيزات

 صنايع

كشاورزي، 

آب و منابع 

طبيعي

سا  ی اساتقمار صا ارع تاادرلی   تکمیلای ها   اوکا نمرسی ظمنی 

 های تولیدی کشورنا قطبوت اسب 

61

هاا   ت هیازا  کشاا ریی، نب، سایی، طماحی   تطایق واشیننووی

ناضالب، و انع طایعی   وحیط یرس  ای طمرق نهاود کیفی ، طماحای، 

 ساخ    وه دسی وعکوس

ایسایی   ارتقای وکانیزاسیو  کش  گلخانجنهی ج 11

14

وبامف انامژی در نخاش ساایی نمرسی   ارائاج راهکارهاای نهی اج

کشا ریی، نب، و انع طایعی   وحیط یرس    وعمنی الگوهای استفادش 

 های ت دردپذرمای انمژی

12

ها در و انع غذاری کشاور   ش اساری   تعیین پماک ش جغمانیاری ن ر دش

های ک تمل، حذف   کاهش ننها هماماش ناا نااینگمی در نمرسی ر ش

 غذاریاستانداردهای کیفی وواد 

18

ن ادی، های نورن   دستیانی نج دانش ن ی نامن ری، نساتجوعمنی ر ش

کید أنگهداری   اناارداری وحبو   کشا ریی، نب   و انع طایعی نا ت

 نم کاهش ضارعا  کمی   کیفی

11

هاای کاارنمدی نامای دساتیانی ناج داناش ن ای تولیاد ان ام پاژ هش

شدش همچ ین وحباو   ناا های نما رژش   غ یوحبو     نما ردش

 اریش ای پسماندها   ضارعا  کشا ریی   و انع طایعی

11 
هاایهای کاارنمدی ناج و ظاور طماحای   سااخ  سیساتمپژ هش

 گیمی   پارش کمی   کیفی و انع نب، خاک   هوااندایش
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39

ادامه جدول

16

 حوزه

مديريت و 

اقتصاد

های نهاود ن تحلیل نایاررانی وحبو   کشا ریی   ارائج ودل

11 
های اقتبادی و اطق خشك   اراضینمرسی توا  تولید   تعیین وزر 

 شور

13
نمرسی تویرع درنود در جواوع ر ستاری   کشا ریی   اثما  ن  نم 

 کمی    کیفی  وحبو   تولیدی   صادراتی نخش کشا ریی

11 
الگوهای کار در و اطق ر ستاری   ارائج ش اساری   نهاود نضای کسب

 ها   نهادهای اقتبادی   حقوقی ومنو نمتم تشکل

31 
-های ودرمر  وشارکتی   توانم دسایی نهمشنمرسی   وعمنی ر ش

 نمدارا  در استفادش ای و انع پارج نمای و اطق وختل( تولیدی کشور

34

های ارتقاء سموارج گذاری داخلی   خارجی در نخش کشا ریی، ر ش

های تولید   رقان  یرس    ش اساری ظمنی  نب، ناضالب   وحیط

 پذرمی وحبو     نایارهای هدف

32 
های کشا ریی داخلی نانمرسی اقتبادی اوکا  جارگزر ی نما ردش

 وحبو    ارداتی

38 
های نهاود ودرمر  تولید   وبمف در نخش کشا ریی، نب،ر ش

 ناضالب   وحیط یرس 

نایار   اقتباد نب   پساب 31

31 
ای در نخش کشا ریی،نمرسی   ش اساری وشکال    وسائل نیمج

 نب، و انع طایعی   وحیط یرس 

36 
گمی   تقور    ارتقاءارائج راهکارهای حذف  اسطج   س  یاوکا 

 ک  دش در نایارنقش تولید
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11

ادامه جدول

31

 حوزه

مديريت و 

اقتصاد

ای نخش کشا ریی  های حمار  نهی ج د ل  وطالعج   نمرسی ر ش

   وحیط یرس  و انع طایعی

33 
وطالعج   ارائج الگوری نهی ج تغذرج انسا    دام وت اسب نا  ضعی  اقلیم

 کشور

31 
خودکفاری  الگوی و اسب اقتبادی ر ستا وحور نج و ظور ارائج

 واندگاری ر ستاریا 

11 
یوحیطیرس ومدم   د ل  در اقتباد ارائج راهکارهاری اجماری نقش 

 وات ی نم توسعج پاردار

پژ هش در یوی ج ارم ی یرستی   اقتباد وحبو   تماررختج 14
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14

اجتماعي رفاه و غذايي امنيت سالمت، تخصصي كميسيون -6-2

اولويترديف

 انزارش او ی    ارم ی غذاری   تغذرج 4

المللیهای نهداشتی ارمن نا رعار  استانداردهای ولی   نیننمن ردشتولید  2

 هاک تمل ن ر دش 8

1 
، نمن ری سلولیها   وواد ا لیج دار ری،  اکسن، وحبو   یرستینمن ردش

 المللیکیفی    استاندارد نین نا  ولز وا    ت هیزا  پزشکی 

1 
هاای دار رایعمضاج نمن ردشهای علمی   ن ی در تولیاد   توسعج نون ری

 یس ت

 طب س تی  ای جملج در های تشخیبی   دروانیسایی ر شاستاندارد 6

های دروانی و تو ای ن ار اد شواهد علمی   نالی ی نمای طب س تی   ارائج ر ش 1

 ارمانی -های اسالوی وات ی نم نوویشاصالح ساك یندگی  3

1 
هایتحقق ر رکمد سالو  همج جاناج   انسا  سالم در همج قوانین، سیاس 

 اجماری   وقمرا  

41

تقوراا     ار اااد  نظااار  کارنوااد گااذاری، تحقیااق در یوی ااج سیاساا 

وبامف    اردا  دار ،  اکسان، ، نیاای نامای تولیاد های واوردیرمساخ 

کیفیا    ناا )   ت هیازا  پزشاکی ، نامن ری سالولیوحبو   یرساتی

 نا هدف حمار  ای تولید داخلی   توسعج صادرا  المللی استاندارد نین

تحقیق در یوی ج پیشگیمی در حویش سالو ، او ی  غذاری   رناش اجتماعی 44

 های اجتماعی  حمار  های نهداشتی   دروانینمناوج نمود ر ینود  42

48 
وات ی نم شواهد وعتاامک  دش سالو  های تهدرد  نلودگی ا کاهش وخاطم

 علمی
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12

 ادامه جدول

ایهای کال  توسعجتهیج پیوس  سالو  نمای طمح 41

41 
غذاری     اریرانی در حویش سالو  او ی ، های پارش، نظار  نهاود نظام

 رناش اجتماعی

46 
های اجتماعی، سالو    خدوا توسعج، تقور    ساواندهی نظام نیمج

 حمارتی
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18

بازرگاني و اقتصاد مديريت، تخصصي كميسيون -7-2

 رديف
 محور
 داراولويت

اولويت

گوناگو  سطوح در کارک ا    ودرما  انتخاب ساالريشايسته 4

2 
اداري سالمت

 مالي و

 وواجهاج هاایر ش   والی،   اداری سالو    نساد
ننها نا

8 
نسااد ک  ادش تشادرد هااییوی اج اصالح   ش اساری
 والی   اداری

1 
 و پاسخگويي
 حساب

 دهيپس

عمووی گذاریوشیخط شاکج در شفانی  انزارش

 اطالعا  گمدش سیستم طماحی 1

د ل  وحاسااتی   والی نظام اصالح 6

نایرسی   پارش سیستم 1

3

 سيستم
 ريزيبرنامه
 و ملي

 گذاريمشيخط
 عمومي

 وسااتمم تعیاین   عمااووی وساائل وسااتمم ش اسااری
 هاا لور 

1 
کااارگیمی نااج  « دانااش واادرمر » ای گیاامینهاامش

هاگذاریوشیخط در« هاپژ هش نتارو»  « ت ارب»

41 
ش اسای،نسیب) کشور در ولی کال  هایررزینمناوج

  ررزینمناوج سیستم طماحی
تحمرم ووقعی  در ررزینمناوج 44

گذاریوشیخط سیستم ساواندهی 42

هاوشیخط اریرانی   اجما سیستم توسعج   اصالح 48

41 
ای ناشی احتمالی هاینسیب نمانم در ومدم ای حمار 

 هاوشیخط
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11

 جدول ادامة

41

 وريبهره

اقتباد هاینخش کلیج در  رینهمش

شدش تمام قیم  کاهش   کیفی  انزارش 46

عمووی هایسایوا   رینهمش 41

11 اصل هایسیاس  راستای در ساییخبوصی 43

41

 كالن ساختار

 و دولت

 حكومت

د لتی نور کماسی اصالح

21 
هااایشاایوش   نماگمدهااا ساااختارها، نایوه دساای

 حکممانی

24 
ت اار    نانکاداری الکتم نیاك، حکووا  توسعج

 الکتم نیك

22 
 هايمشيخط

 حمايتي

رارانج اقتباد   اقتبادی حمارتی هایوشیخط

اقتبادی غیم حمارتی هایوشیخط   وقمرا  28

هاحمار  ریاکار   اثمنخشی س  ش 21

21

 عدالت

 اجتماعي

نقم نا وااریش   توانم دسایی اجتماعی، رناش

26 
هااایحااویش در اجتماااعی عاادال  پااارش   رصااد

  کارکسب   نایرگانی   اقتباد، د لتی، ودرمر 

21 
اقتبااد، د لتی، ودرمر  هاینخش در پژ هیعدال 

  کارکسب   نایرگانی  

 گذاريسرمايه 23

 سرمايه بازار و

خارجی هایسموارج هدار    جذب

داخلی هایسموارج هدار    حفظ 21
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45

 جدول ادامة

81

 راه نقشه
 كشور اقتصاد

سمیوین نوارش
و انع  رینهمش نم وات ی توسعج ودل تد رن 84
هایرمساخ  توسعج رکظارچج الگوی تد رن 82
غیمعاول پدان د 88
ن یا دانش اقتباد توسعج 81

 پولي، سيستم 81

 و ارزي مالي،

 ايبودجه

 كشور

اریی   پولی سیستم

ررزینودجج سیستم 86

والیاتی سیستم 81

83

 توسعه

 و كارآفريني

 فضاي اصالح

 وكاركسب

 ای حمارا  ناج وعطاوف د لتای نور کماسی اصالح

  کارکسب نضای

81 
تساهیل کارهاایراش) جهاانی ت اار  سایوا  نج پیوستن

 احتمالی و فی پیاودهای ودرمر  کارهایراش   عضور ،

11 
وعطوف ووارد خبوص نج) ت اری   اقتبادی درظلماسی

 جهانی ت ار  سایوا  نج پیوستن حقوقی هایچالش نج

14 
نضاای نام نااظم راهامدهاای   هااوشیخط اصالح

  کارکسب

داوظی گ   قاچاق نا وااریش    اردا  ودرمر  12

 صادرا  توسعج 18
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16

 جدول ادامة

11

 توسعه

 و كارآفريني

 فضاي اصالح

وكاركسب

کشور گممک سیستم اصالح

11 
 کارهااایکسااب   غیمد لتاای نخااش توانم دسااایی

 وتوسط   کوچك

16 
انماد وع وی   وادی حقوق ای حمار  قوانین اصالح

غیمد لتی نخش در

11

  توساااعج   تحقیاااق هااااینعالیااا  ای حمارااا 

 ای) هااناون ری   هااخالقیا  ها،اردش ساییت اری

  نون ری   پژ هش ودرمر  الگوی نهاود جملج،

نیمج   ررسك ودرمر  13

 کارننمر ی توسعج 11

11

 اشتغال،

 و بازاركار

 انساني نيروي

انسانی و انع توانم دسایی

کشور ایحمنج   نوویشی سیستم اصالح 14

کار قانو  12

شارستج کار هاینمص    هایوی ج توسعج 18

وتخبص نیم های   استعدادها حفظ 11

کار اخالق 11

16

 اقتصادي جهاد

تحريم اقتصاد و

 در اقتبادی توسعج راهکارهای   هاظمنی  ش اساری

  تحمرم ید  د ر   شک یتحمرم) تحمرم شمارط

11 
خادوا    کا هاا صاادرا    تولیاد سا  یاوکا 

 پیشمنتج ن  ا ری دارای

13 
 اقتباااد تحااو   وسااتمم رصااد سیسااتم طماحاای

 دانشگاهی   علمی و اوع وحورر  نا) جهانی ت ار 
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41

ادامه جدول

 فرهنگي توسعه 11

 هايحوزه در

 به معطوف

 امور اداره

 اقتصاد عمومي،

 وكاركسب و

 بر كيدأت با

 جهادي فرهنگ

 حویش در جهادی نمه گ توسعج) اقتبادی جهاد

   کارکسب   اقتباد

61 
هایپژ هش ساختن وعطوف نمای سایینمه گ

 ایو طقج   ولی هایا لور  نج دانشگاهی

وبمف الگوی اصالح 64

 کارکسب   اقتباد در هارسانج کارکمد توسعج 62

68 
در عمووی   رسمی تمنی    تعلیم سیستم توسعج

  کارکسب   اقتباد د لتی، ودرمر  هایحویش

 پايه هاينظريه 61

 امور اداره

 اقتصاد، عمومي،

 وكاركسب و

عمووی اوور ادارش ارمانی -اسالوی الگوی

اقتباد ادارش ارمانی -اسالوی الگوی 61

کار   کسب ادارش ارمانی -اسالوی الگوی 66
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13

 تمدن و فرهنگ تخصصي كميسيون -8-2

 رديف
 محور
 داراولويت

اولويت

4

 اخالق

اجتماعی هاینظام اخالق

2 
نهادهاای   پاژ هش نواویش، اخاالق) علام اخالق
  علمی

8 
نانو، پزشکی، ن  ا ری ،ن  ا ری یرس ) ن  ا ری اخالق
  اطالعا  ن  ا ری

 فرهنگي اقتدار 1
 بيداري و

 اسالمي

اسالم جها    ارما  نمه گی تعاول وطلوب الگوی
اسالوی نمه گ نم وات ی عمووی درظلماسی 1

اسالوی تمد    اسالوی نیداری وطالعا  6

 فراغت اوقات 1
 سرگرمي و

ایرارانج هایناییسیاستگذاری

اسالوی گمدشگمی توسعج سیاستگذاری 3

 هايآسيب 1
 و فرهنگي

 اجتماعي

 وخاادر، وااواد نااج اعتیاااد) اجتماااعی هاااینساایب
  دخانیا    الکلی وشم نا  وبمف ها،ر انگمدا 

ار تمنتی   ایرارانج جمارم 41
اجتماعی   نمه گی حقوق 44

اسالوی تمنی    تعلیم نظمرج تربيت تعليم 42

 تهاجم 48

 و فرهنگي

 نرم جنگ

 نمم ج گ وطالعا 

وعاند ایواهوارش هایشاکج 41

نمه گی غیمعاول پدان د   نمه گی او ی  41
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11

 جدول ادامة
46

 و دين
 دينداري

ارمانی -اسالوی یندگی ساك وطالعا 

ا دارش نقج   حکووتی نقج 41

ناوی   قمننی جاوعج وطالعا  43
41 

 هايرسانه
 جمعي

اسالم جها  هایرسانج

کشور ایرسانج جاوعِ نظامِ 21

کشور وطاوعا  وطلوب گذاریسیاس  24

22 
 عدالت

 اجتماعي
اسالوی عدال  نظمرج

28

 فرهنگ
عمومي

نشا    شادی و اسك وطالعا 

نمه گی کا های وبمف 21

21
 نیکوکااری، تعاا  ،: عماووی گ انمه ارتقا وطالعا 
 اساالوی، شعائم تعظیم   کاری  جدا   ق(، نمه گ
 وعم ف اومنج

26

 نظري فرهنگ

 علاوم پاژ هش   نواویش اسای شنسایب   نمرسی
 ارما  در اجتماعی

اجتماعی   نمه گی اصطالحا  ساواندهی 21

جاوعج    نمه گ نیاداندرشی هایکمسی 23

21 
وتفکاما  اجتمااعی   نمه گای هاایاندرشاج نمرسی
 وسلما 

81 
 مجازي فضاي

و ایی نضای نگمینر دش   ش اسینسیب

ولی اجتماعی هایشاکج سیاستگذاری 84
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82

 مهندسي

 فرهنگي

ولی هایطمح نمه گی پیوس 

دانشگاش   حویش   نمه گی نهادهای تحول ودرمر  88

81 
وه دسی نمه گی نهادهای سیاسی   اقتبادی   ....   

عملکمد ننها

81

خانوادهنهاد

زنان و

خانوادش ن یا  تعالی   تحکیم گذاریسیاس 

ح اب   عفاف   ینا  پوشش  جاوعِ نظامِ 86

ارمانی اسالوی اید اج توسعج گذاریسیاس  81

83 
کیادأگذاری انزارش جمعی  ناا توطالعا    سیاس 

 نم خانوادش وحوری

 ورزش 81
 ایحمنااج  ریش نمه گاای رراازینمناوااج   وطالعااج

 همگانی  ریش

11 
 هويت،

 و فرهنگ

 تمدن

وعاصم د را  در ارما  هورتی وطالعا 

نر دش هور    وهد ر  وطالعا  14

وقدس دناع   اسالوی انقالب وطالعا  12

خط   ادب نارسی هایوطالعا    پژ هش 18



... و نقل وحمل تخصصي كميسيون هاياولويت                 فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي

14

 عمران و نقل و حمل تخصصي كميسيون -3-2

اولويت داراولويت محور رديف

حوزه حمل ونقل

نظام جامع حمل  4

رويكرد ونقل با 

 الملليبين -ملي

، یوی ای هواری  نقل )ررلی،طماحی سیستم جاوع حمل

  درراری    طماحی نقشج راش

2 
ی   اری، درراری   جاادشهوا ارتقای ارتاا  نین ودهای

 ای کشور های انتقال لولجررلی   شاکج

 نقل   کاهش تلفا حویش حمل   او ی  در انزارش ارم ی ايمني و امنيت 8

1

فرهنگ و آموزش

های حمل نمه گ عمووی در استفادش ای سیستمارتقای 

ارمانی -  نقل نا رعار  الزاوا  نمه گ اسالوی

1

یا   ، در  شی نا ر رکمد نظاام وولادتحول نظام نووی

کشاور ناا تقورا   گما نا ا لور  رناع وشاکال نم  

 ودرمر  جهادی

6

 اقتصاد مقاومتي

کمد  پذرم   عملیاتی   ت دردهای نورن ارنمد انمژیک

نمار د اردش نج وحباول در وادهای وختلا( حمال   

 نقلی

1 
کاهش وبمف سوخ    انمژی نا توسعج   جارگزر ی

 و انع پاردار نا ر رکمد ودرمر  وبمف

3 
ج تمانیااك   تقاضااای ساافم نااارکظارچااواادرمر  

 نقل هوشم د   نج ر یرسانی ن دهی نج حملا لور 

1

راندوا  حمل   نقل عمووی   انزارش نهمش  ری نهاود 

هاای نا ر رکمد عدال  اجتماعی نا نج کارگیمی ن ا ری

 نورن
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ادامه جدول

41

اقتصاد مقاومتي

وین و انع والی پاردار   درنودیاری در حویش حمال   أت

 وقا وتی اقتباد الگوهای نقل وطانق

44

جارگاش حمل ارتقا  المللی  توسعج نایار حمل   نقل نین

دهای نایارهاای   نقل در و طقج نا انزارش سهم   شکل

  گستمش جهانگمدیجدرد 

42 
های کاارنمدیهشتقاضا نا ر رکمد پژ  -تعادل عمضج 

 تقاضا وحور

48 
ر حویش حمال   نقال ای جملاجپذرمی دوقانلج نا ضمنج

 های تحمرمگلوگاش

 حوزه عمران و زيرساخت

 ساحلی نما درراری هایسایش هاي درياييسازه 41

41 
مسكن و الگوي

 مصرف انرژي

، وقا م   نایران  ننهاوبال  ساختمانی جدرد، ساك 

46 
ا لوراا  یرساا  نااا وحاایط د سااتدار هااایساااختما 

 انمژی وبمف سایینهی ج

41

مديريت ساخت 

بخش هاي 

 عمراني

ها )ساایش های عممانیسایی در طمحقا مسایی   ونهی ج

ها   ان یج

، ارمن   پارداراناوش های نورن در تولید وسکنا رین   43

41

هاای )ساد سیساتم  ن اریهای یرمها   شاکجیرمساخ 

ای ای، ساایشهای جادش، شاکج راشانتقال وارعا    گایها

 عظیم 

21 
توسعج دانش ن ی در طماحی   ار اد وخاای  طایعای   

 نب، گای  نف ص عتی ومتاط نا 
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ادامه جدول

24 
مديريت ساخت

هاي بخش
عمراني

ناا ا لورا   ی طایعیرنالرانی ی   کاهش خطمهای پیش
 ، سیل   طونا یلزلج

22
ها خاناجهای تبفیجی نورن در طماحی سیستمهاا رین  

  خطو  انتقال نب، ناضالب   پسماندهای صا عتی   
های کشا ریینب

مديريت بحران  28
هاي طرح  در

 عمراني

  وسارل نظام ودرمر  ساخ  نام های اقتبادی نحما 
 های عممانیطمح

21 
هاای یرساتی در ساط  ولای،کاهش نحما  در و تمع

 ای   وحلیو طقج

شهرسازي حوزه معماري و
21

معماري و 
شهرسازي  

 ايراني –اسالمي 

ارمانی -وعماری   شهمسایی وات ی نم الگوی اسالوی
  ررزی، طماحی شهمی   وعمارینظام نمناوج 26
 ررزی طماحی شهمی   وعمارینظام نمناوجتایین  21

23
رعارا )نا  ر ستاری نضای شهمی      ساواندهی طماحی

جاناااایا  کودکااا ، ینااا ، سااالخوردگا ، نیااای   نسااارش 
  وعلو  

پاردار شهمهای هوشم د   21

81 
ای )در راسااتای ساااكجو طقاارراازی شااهمی   نمناوااج 

  یندگی  کیفی  نهاود شمارط    یندگی ارمانی اسالوی

84 
کیدأ  عمودی نا ت انعاد کالادی شهمها در گستمش انقی

 اسالوی – نم هور  ارمانی
فيزيكي آمايش  82

سرزمين  و 
 پايداري محيطي

ساواندهی جمعی    نعالی  در نضای ولی 

88 
ناا و اانع، تاوا  وحیطای   نعالیا  وت اساب ، جمعی 

  هانومظمنی  تحمل یرس 
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81
آمايش فيزيكي 

سرزمين  و پايداري 

محيطي

پارداری وحیطی   توسعج ووی   شهم  ر ستا

81 
حقوق و قوانين

 و شهرسازي

رسمی   حمرم شهمها های غیمگاش، سکون نشی یحاشیج

«توسعج پاردار»نا رعاار  والحظا  

86 
شاهمها توساعج درشهم ندی  حقوق   نمانمی عدال ،

 یندگی نمای

اقتصاد سبز و  81

 شهرسازي

  عماما    وادرمر   تأوین و انع پارادار نامای توساعج

 شهمی   ر ستاری

جهانگمدی ص ع  شهمسایی   گستمش 83

حوزه فرابخشي و مرتبط با حمل و نقل و عمران

81
هاي آلودگي

محيطيزيست

هااای ک تاامل   کاااهش ن  ااا ریهااا   توسااعج ر ش

 وحیطیهای یرس نلودگی

11

تغييرات و 

مديريت راهبردي 

اقليمي

ودرمر  راهامدی تغییما  اقلیم در کشور

14 
كارگيري وهب

ارتقاء 

هاي نوين نّاوريف

)با و بومي 

رعايت 

هاي ويژگي

جغرافيايي كشور(

های ناورن، ناووی ساایی   انطاااق ناا  ن  ا ریکارنمد 

نمه گی کشور -شمارط اقلیمی

نهی ج سایی ر ش های ساخ    وبال  نووی  12

18

های وختلا( انزاری سیستمنمم –انزاری طماحی سخ 

، هواپیما، کشتی   تسهیال  عممانی )قطار،حمل   نقل 

 سارل نقلیج  ...  
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11

ادامه جدول

18

كارگيري و ارتقاء هب

)با هاي نوين و بومي يفنّاور

هاي جغرافيايي رعايت ويژگي

 كشور(

هااای نااورن انتقااال اسااتفادش ای شاایوش

های کشا ریی نا حفاظ کیفیا  نمن ردش

 ن 
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16

خارجي سياست و ملي امنيت دفاع، تخصصي كميسيون -31-2

 اولويت داراولويت محور رديف

4

 سايبري حوزه

سارامی دناع شاکج

 انتا) اطالعا  تاادل نضای او ی  2

 او یتی پارج انزارینمم هایساوانج 8

دناعی   ولی اون   نووی عاول سیستم 1

ولی جست وی ووتور 1

کشور سارامی دناع ولی ومکز 6

ولی سوئیچ   ر تم ن  ا ری 1

سایی دادشذخیمش 3

 های انتقال دادش نوری   د رنمدن ا ری 1

 (NMS) شاکج ودرمر  ساوانج طماحی 41

(SOC) او ی  عملیا  ومکز ار اد   طماحی 44

CERT کشور او یتی دناعی42

48

 پدافند حوزه

 هوائي

کشور راداری شاکج

هوائی پدان د شاکج وطمئن   اون ارتااطا  41

(SOC) راهامدی اطالعا    وونیتورر گ ومکز 41

 سخ    نمم) هواری پدان د 46

 بيوتروريسم 41

 با مقابله)

 عوامل هايتهديد

(بيولوژيک

نیولوژرك رخدادهای سمرع پمدایش   اطالعا  پارگاش

یرستیتهدردهای  ان سمرع  اک ش   ش اسائی 43

نیولوژرك عواول نا ومتاط هاین  ا ری 41

21
 نا ومتاط نهداش    غدائی او ی  سالو ، جاوع

 نیولوژرك تهدردهای
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11

 ادامه جدول

 ابعاد در ملي امنيت 24
 اجتماعي،) نرم

 و رسانه فرهنگي،
 (تبليغات

اجتماعی او ی 

نوظهور هایرسانج   ولی او ی  22
نمه گ   ولی او ی  28

اسالوی انقالب   ولی او ی  21

21

 نوين هايفنّاوري
 و نوظهور و

 امنيتي هايتهديد

یرستی ن  ا ری

نانو ن  ا ری 26

ارتااطا    اطالعا  ن  ا ری 21
ش اختی ن  ا ری   علوم 23

اپتیك   لیزر 21

 نوظهور هایانمژی 81

رناتیك   هوشم دسایی 84

82

 و غيرعامل پدافند

 هايزيرساخت
 حياتي

کشور غیمعاول پدان د

88 
 علمی ص عتی، اقتبادی،) سمیوین نوارش
 ...    ن  ا ری

 ...   وخانما  انمژی،) کشور حیاتی هاییرمساخ  81

81 
 طایعی رخدادهای وقانل در نحما  ودرمر 
 غیمطایعی

86
 اشرافيت
 اطالعاتي،

 و شناسائي
 ملي مراقبت

کشور راهامدی اطالعا  ن ریجمعسایی   رکظارچج

(GIS) ولی وکانی اطالعا  81

کشور حیاتی واادی   ومیها او ی  83

کشور ک تمل   نمواندهی 81

وماقا    ش اسائی حویش نا ومتاط هاین  ا ری 11

(LPS) وحلی رانیووقعی  ساوانج 14
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13

ادامه جدول

12

 و دريا حوزه
 ملي امنيت

قلمم  نکوستیکی اطالعا  تحلیل   ن ریجمع
 کشور دررائی

یرمسطحی هایساوانج ن ا    اوداد سیستم 18

دررائی هایساوانج نکوستیکی اطالعا  جاوع نانك 11

دررائی ولی هاینیوارشگاش شاکج 11

عمیق   وتوسط عمق اکتشانی یرمدرراری 16

  رژش ش ا رهای 11

13

 عمومي ديپلماسي
 (فنّاوري و علم) 

ن  ا ری   علم درظلماسی
  المللنین ر انط   درظلماسی 11
های ومدم نهادهای د ستی   سایوا ان من 11
 اقتباد   درظلماسی 14
 انمژی   درظلماسی 12
 ومدوی   اسالوی هایج اش   درظلماسی 18
 ن  ا ری   علم نخاگا  ای صیان    حفظ 11
 زيست، محيط 11

 و زمين علوم
 نوظهور هايپديده

 طبيعي

 هوا   نب   ولی او ی 
نوظهور ناش اختج عواول   ولی او ی  16
نو هایانمژی   ولی او ی  11

یرس  وحیط وقمرا    قوانین 13

11

 فضائي امنيت

نضائی هایتهدرد رصد ش اسائی،
 نضائی وماقا  ساوانج 61
 نضائی تهدردا  64
 نضا حقوق 62
نضائی رصد ولی پارگاش 68
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11

 حقوقي و قضايي تخصصي كميسيون -33-2

اولويت داراولويت محور رديف

4

مطالعه تطبيقي 
حقوق  ةحوز

)حقوق عمومي 
ي و اداري ساسا

و كار(

ساایی ن  و اساب ناا الگوهای ناج یواواداری   ناووی
 وقتضیا  ارما 

2 
ناشای اینظمرج تفکیك قوا نا ر رکامد حال وشاکال  

گانج در ارما های قوای سجتداخل اختیارها   صالحی 

8
ن  )وان اد  هاایهای وتفا   استخداوی   تعارضرژرم

رژرم استخداوی شمول قانو  ودرمر    رژرم وشامول 
 های خاص قانو  کار   درگم رژرم

1 
الحاقی نا ر رکمد انزارشوشکال  ناشی ای قماردادهای 

 ثمؤنظار  و

حقوق شهم ندی 1

6
وطالعج ر رج دروا  عدال    وماجع حل اختالف کاار   
درگم وماجع حل اختالف تخببی نج هدف اصاالح   

 ساییرک واخ 

1

مطالعه تطبيقي 
حقوق  ةحوز

جزا و 
 شناسيجرم

نظام و ایا    درجج کاراودی ن 

3 
  شاکلی کیفامی ناا وحوررا  ناینی ی حقوقی واهوی 
 حقوق اصحاب دعوی

1 
ی نا ر رکمد کاهشش اسة جمموطالعا  تطایقی در حوی

 یداریجمم   جمم

هاوسائل حقوقی ادارش نهتم یندا  41

44
وطالعج ر رج قضاری دادگاش کیفامی، نظااوی، انقاالب   
درگاام وماجااع خاااص کیفاامی نااج هاادف اصااالح   

 ساییرک واخ 
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61

جدولادامه 

حویش وطالاا   42
حقوق نین الملل 
نا ر رکمد حل 
وشکال  پیش 
 ر ی ارما 

هاای ارما    تحمرمحقوق هستج

رژرم حقوقی دررای وایندرا  48

های ومیی  ...ها، ر دخانجدررا 41

41 
المللی )اختالفهای نینتقور  حل   نبل اختالف

 ها  ای طمرق نما قضارینین د ل 

46

وطالعا  تطایقی 
حقوق حویش 

ت اری   
اقتبادی

های نایرگانیهای حقوقی رژرم شمک ناکارنود

41 
های والی   پولی )نانك، نورس   نیمج... حقوق نایار

 های حقوقی کارنودنج هدف رانتن انزار

43 
تعادل نمقماری نظام جاوع والکی  نکمی نا ر رکمد

 ن یا حقوق   تقور  اقتباد دانش

41 
های کارنود حقوقیحقوق انمژی نج هدف ار اد انزار

 وین والی، توسعج ارن حویشأجه  جذب سموارج   ت

21
الملل نج های اقتبادی   ت اری نینسایوا  وطالعا 

نقدا  هدف اریرانی حقوقی و انع ارما  در الحاق نا 
 الحاق را نحوش وشارک    نعالی 

24 
های حل اختالفولی   نهادهای وطالعج ر رج دادگاش

 ت اری هایالمللی حل اختالفتخببی   وماجع نین

22

وطالعا  تطایقی 
حویش حقوقی 

ودنی

حقوق خانوادش   احوال شخبیج

28 
های ودنی تخببی   ارتاا  ن  نا نظام عاموسئولی 

 وسئولی  ودنی 

رژرم حقوقی و اسب اشکال نورن اووال 21

21
های های حقوقی   دادگاشقضاری دادگاشالعج ر رج طو

ماجع خاص نج هدف اصالح خانوادش   درگم و
 ساییرک واخ 



حقوقي و قضايي تخصصي كميسيون هاياولويت              فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي

64

ادامه جدول

26

حویش های چالش
قضاری

ها   سارم وماجع تخببی حل اختالفار اد دادگاش

تقور  حل اختالف ای طمق نما قضاری 21

23 
عدال ا  های عمووی   دروشگانمرسی ر رج قضاری داد

 سایینج هدف اصالح   رک واخ 

21
وطالعج نقائص   وشکال  قانو  نرین دادرسی کیفمی 
جدرد   قانو  نرین دادرسی ودنی در وقام اعمال توسط 

 ها دادگاش

دارهای ا لور در وحور وقبود ای وطالعج تطایقی کج در تمام ووارد تکمار شدش ،
 -ارما ، نظام های حقوق نوشتج )ر وی وطالعج حقوق اسالم، نظام حقوق ووضوعج

شی   اریرانی ووضوع پژ هنارش های حقوقی عمنی )کاون    درژرو ی ، نظام
   انتخاب نهتمرن راش حل نا توجج نج وقتضیا  ارما  اس . نتارو حاصل




