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تولید علم و فناوری در حوزه زیستی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قدرت ملی هر کشور است. از لحاظ رتبه بندی 
قدرت نیز این شاخص نقش مهمی دارد.  کشورهای پیشرفته عمدتا تولیدکننده علم و فناوری زیستی و صادرکننده 
آن هستند. رویکرد راهبردی و مداقه در تبیین تولید و صدور علم  و فناوری زیستی بیانگر اهمیت آن در توانمندی های 
یک کشور است. کشوری که پذیرای علم و فناوری زیستی است به طور طبیعی وابسته و محتاج به فناوری و لوازم 
رویکرد  متضاِد  نظریه ای  داخلی  ظرفیت های  به  توجه  و  سازی  بومی  وضعیت،  این  مقابل  در  بود.  خواهد  آن  جانبی 
یک  زیستی  دانش  تولید  و  فناوری محوری  و  علم   بنابراین  می باشد.  آن  صادرکنندگان  استثماری   

ً
عمدتا و  تهاجمی 

شاخص تاثیرگذار در قدرت ملی بوده و یک عامل راهبردی است که برای آینده هر کشور اهمیت حیاتی دارد و در زمره 
اهداف اصلی و کلیدی قرار دارد. تقسیم کار ملی اقدامی مهم برای هماهنگ سازی و افزایش بهره وری ظرفیت ها و 
فعالیت های این حوزه در سطح کشور، تعیین اولویت های تحقیقاتی هر دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و یکپارچه سازی 
آن به منظور جلوگیری از تعدد تحقیقات بر روی موضوعات واحد و نیز شناسایی موضوعات مهمی است که از آن 
با اسناد باالدستی همچون  انطباق  برای مراکز علمی زیست فناوری  این ماموریت ملی  غفلت شده باشد. در تهیه 
از  و  که در سطح مناطق و استانها داده شده  کشور و دیگر اسنادی  کشور، سند زیست فناوری  نقشه جامع علمی 
از  بنابراین  می باشد  اتکاء  و  توجه  قابل  خصوص  این  در  تحقیقاتی  و  دانشگاهی  مجموعه  اشراف  و  خبرگی  طرفی 
و  دانشگاهی  مراکز  سطح  در  تحقیقات  مجریان  و  دست اندرکاران  کمک  با  و  موجود  خبرگی  و  اطالعاتی  داشته های 

پژوهشی مبادرت به این اقدام شده است.  
با توجه به تقسیم کار ملی زیست فناوری، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های مستقل کشور دارای حداکثر 
سه ماموریت ملی در حوزه بیوتکنولوژی خواهند شد. .حتی دانشگاه های غیر طراز اول کشور در زمینه زیست فناوری 
دارای پتاسیل های ارزشمندی می باشند و این دانشگاه ها با واقع شدن در استان های مختلف و با نیازمندی های 

سخن دبیر 
یست فناوری ستادتوسعه ز

6



متفاوت می توانند با بهره گیری از فنون زیستی در اولویت های اجرایی کشور نقش ارزنده ای در اجرای تکالیف تعیین 
شده اسناد باالدستی نظام داشته باشند. بنابراین بسیار ضروری است  که ضمن تعیین اولویت های زیست فناوری 
که تا کنون به عنوان ماموریت ملی معرفی نشده اند، پتانسیل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که ماموریت ندارند 

بررسی شده و براساس ضوابط تقسیم کار ملی ماموریت جدید به این مراکز و دانشگاه ها اعطا گردد.  
امکان  برنامه  این  اجرای  پایش  عدم  صورت  در  ملی،  کار  تقسیم  برقراری  در  شده  انجام  تالش های  همه   رغم  علی 
رسیدن به اهداف ترسیم شده وجود نخواهد داشت. بنابراین کمک به اجرای هدفمند تقسیم کار ملی و پایش آن در 
جهت مدیریت یکپارچه توسعه علوم و فناوری زیستی،  هماهنگ سازی،اختصاص ماموریت به همه مراکز و افزایش 
بهره وری ظرفیت ها و فعالیت های مراکز مختلف در این حوزه،  همگرایی و همراستایی در دستیابی به اهداف مندرج 
در اسناد تخصصی زیست فناوری و سیاستی علوم و فناوری کشور همچنین فرایند  شناسایی و تعیین اولویت های 
و  المللی  بین  و  ملی  شبکه  ایجاد  نیز   و  زیست فناوری  حوزه  در  دانشگاهی  واحد های  و  اجرائی  دستگاه های  اصلی 
پایش در جهت بررسی میزان پیشرفت تقسیم کار ملی در جهت اسناد باالدستی از مهمترین اقداماتی است که به 

منظور جلوگیری از اتالف منابع مالی در کشور در حوزه زیست فناوری می بایست صورت پذیرد.
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 دکتر مصطفی قانعی



سخن 
دبیر ستاد

به  به عنوان نهاد ملی مدیریت توسعه زیست فناوری در سال 1379  "کمیته ملی زیست فناوری"  راه اندازی  و  ایجاد 
صورت کمیته ای فرابخشی با عضویت دستگاه ها و نهادهای ذیربط، در واقع نقطه آغازین ساماندهی نظام ملی مدیریت 
اولین سند ملی زیست فناوری به منظور توسعه جهشی و هدفمند این فناوری در  کشور است.  زیست فناوری در 
کشور، توسط این کمیته آماده شد و بر اساس این سند که نخستین برنامه ملی توسعه زیست فناوری است، با ایجاد 
شورای عالی زیست فناوری برای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت ملی در حوزه های آموزش، پژوهش و تولید در 
زیست فناوری موافقت شد. این شورا در تیرماه 1386 به دنبال تصمیم دولت برای انحالل تعدادی از شوراهای عالی 
راهبردهای زیست فناوری به تصویب  کشور،  راهبردی زیست فناوری در  اولویت   اما نظر به اهمیت و  و  تعطیل شد 
یکی  به عنوان   1387/3/29 تاریخ  در  زیست فناوری  توسعه  ستاد  آن  دنبال  به  و  رسید  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
از ستادهای فناوری های راهبردی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد گردید. در نهایت مصوبه 

"تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری" نیز در تاریخ 1390/10/27  در شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید.

ستادتوسعه 
یست فناوری ز
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گروهتولید،تجاریسازیوبازاریابی

گروهنظارتوارزیابیگروهسرمایهانسانی،آموزشوترویج

گروهپژوهش،زیرساخت
وتوسعهفناوری

گروه های تخصصی ستاد 



فناوری  همچون  راهبردی  فناوری های  می باشد.  زیست فناوری  کشور،  در  علمی  قدرت ساز  و  مهم  حوزه های  از  یکی 
زیستی از طریق تأثیر بر مؤلفه  های اقتصادی بصورت تولید محصوالت جدید و یا فرایندهای مؤثر در کشاورزی، پزشکی، 
صنعت و معدن، محیط زیست، بهیافت و بازیافت در آالینده های زیستی و منابع جایگزین سوختی و...موجب رونق 
در اقتصاد و تولید ثروت، و از طریق تأثیر بر مؤلفه های سیاسی با قرار گرفتن در زمره کشورهای پیشرفته و داشتن 
دست برتر در دیپلماسی علمی و تنظیم معادالت بین المللی به نفع جمهوری اسالمی و از طریق تأثیر بر مؤلفه های 
اجتماعی با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نوین، تامین امنیت غذایی، محیط زیست ایمن، کارآفرینی و اشتغال، و از 
طریق تأثیر بر مؤلفه های نرم با ایجاد اعتماد به نفس ملی و عزت اسالمی حاصل از دستیابی به فناوری های پیشرفته 
و حمایت روانی جامعه از فعالیت های مربوط، و از طریق تأثیر بر مؤلفه های قدرت بصورت افزایش قدرت دفاع در برابر 

تهدیدات؛ موجب اقتدار جمهوری اسالمی ایران می گردد. 
ضرورت برنامه ریزی منسجم و بلندمدت برای پیشرفت پرشتاب و ارتقاء تراز قدرت علمی در حوزه فناوری زیستی، با 
وجود ظرفیت های انبوه ملی اعم از زیرساخت ها، نیروی انسانی جوان و باانگیزه، آمادگی روانی جامعه و غلبه نموده بر 
اینرسی انگاره های پیشین )که رهبر معظم انقالب اسالمی در بیش از یک دهه پیش در اولین گام های گفتمان سازی 
با طرح مباحث استغنای علمی، شکستن مرزهای دانش و نهضت نرم افزاری زمینه غلبه بر آن را فراهم نمودند(؛ و 
در مقابل نیازمندی کشور به توسعه فناوری های پیشرفته و دستاوردهای حاصل از آن در شرایط فراتحریم و فضای 
رقابتی بین المللی در حداکثر بهره برداری از فرصت های اقتصادی و کسب سهم بیشتر بازار، موانع کشورهای متخاصم 
بر  کوتاه فناوری؛ در فضای حاکم  راهبردی، چرخه  ایران به فناوری های  از دستیابی جمهوری اسالمی  برای جلوگیری 
توسعه فناوری های نوین بیش از پیش هویدا گردیده است. در این راستا و با توجه به اهمیت باالی فعالیت های 

حوزه زیست فناوری، تقسیم کار ملی با  تاکید بر این ضرورت ها شکل گرفت:

ح تقسیم کار ملݡی طر
یست فناوری  ز
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بنابراین طرح تقسیم کار ملی ذیِل ماموریت دستیابی به مرجعیت علمی کشور و ایجاد زیرساخت های راهبردی 
ملی در حوزه های خاص در ستاد توسعه زیست فناوری شکل گرفته و اقدامات الزم برای پیشبرد آن آغاز شده است. 

11

حوزه شناساییوتعییناولویتهایکالندر
مأموریتستادتوسعهزیستفناوری

وتعییناولویتهایاصلی شناسایینیاز
حوزهزیستفناوری دستگاههایاجرائیدر

شناساییتوانوظرفیتواحدهایعلمیو
حوزهزیستفناوری در پژوهشیکشور

تقسیمکارهدفمنداولویتهایعلوموفناوریهای
بینمراکزعلمیدرسطحکشور زیستیدر

برنامهریزیحمایت،پایشونظارت
فعالیتهایابالغی بر



توسعه  ستاد  تخصصی  کارگروه های  منظر  از  کشور  فعلی  شرایط  در  زیست فناوری  دار  اولویت  حوزه های  ابتدا،  در 
تحقیقاتی  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  نظر  مورد  اولویت  دارای  عرصه های  سپس،  گردید.  شناسایی  زیست فناوری 
کشاورزی،  بخش  چهار  در  زیستی  فناوری های  کلیدی  حوزه های  شد.  استخراج  اولویت ها  همان  با  متناسب  کشور 
پزشکی، صنعت و محیط زیست می باشد. در این مرحله 274 زیرحوزه کلیدی در 4 حوزه اصلی و در بیش از 40 مرکز و 
دانشگاه )با معرفی بیش از 250 عنوان پروژه( شناسایی گردید. سپس براساس معیارهای استخراج شده ، 21 معیار 

و 48 زیرمعیار استخراج و نهائی شدند.
در نهایت مبتنی بر رویکرد ارائه شده و معیارها، به رتبه بندی طرح ها و اولویت ها پرداخته شده است. بدین منظور 
 با 

ً
از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است؛ چراکه با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت، که گاها

یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقالیی تصمیم سازی صورت خواهد گرفت. همزمان متناسب با شایستگی ها 
و توانمندی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، عرصه های توان در این حوزه مبتنی بر نقشه های شناخت 
علم احراز گردید. بدین ترتیب لیستی از مراکز و دانشگاه ها و همچنین لیستی از اولویت های زیست فناوری پیش رو 
قرار گرفت که می بایست پس از بررسی و ارزیابی توانمندی دانشگاه ها به لحاظ زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری 
و نیز توانمندی مربوط به هیات علمی ایشان، در جدول مربوط به توزیع محورهای زیست فناوری جانمایی می شدند.

مرحله پژوهݠݠیشݡ 
ح تقسیم کار ملݡی طر
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نمونه هایی از 
نقشه های علم سنجی

دانشگاه نمونه شماره یک

اعتبارسنجی مبتنی بر نقشه های علم سنجی

تکرار کلمات در حوزه بیوتکنولوژی

دانشگاه نمونه شماره دو

اعتبارسنجی مبتنی بر نقشه های علم سنجی

تکرار کلمات در حوزه بیوتکنولوژی
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یت های مامور
ح تقسیم کار ملݡی طر
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تعیینفناوریهایکلیدی،حوزههاو
علموفناوریزیستی زیرحوزهایاولویتدار

دانشگاهها تسهیلبرنامهریزیونظارتبر
تحقیقاتیزیستی ومراکز

تعمیقوتقویتتوانعلمیوفناوری
هرمحور در کشور

دانشگاههاومراکز تمایز
وتخصصیشدنآنها

امکانتعریفپروژههایمشترکبین
دانشگاههاباماموریتمکملمنطبقبا

موضوعاتمهموشناختهشدهکشور

تعیینزیرساختهاومنابعالزمبرای
توسعهیااکتسابزیرحوزههایکلیدی



اهداف
ح تقسیم کار ملݡی طر

کردنوتعیینفعالیت ماموریتمحور
محوریدانشگاههاوموسساتتحقیقاتی

کمکبهمدیریتیکپارچهتوسعهعلومو
فناوریزیستی

ساماندهیوشفافسازیورصدمنابعمالی
بهحوزهزیستفناوری تخصیصیکشور

هماهنگسازیوافزایشبهرهوری
ظرفیتهاوفعالیتهایاینحوزه

دانشگاهبرحلمسایلیا هر تمرکز
فرصتهایاستانبااستفاده بهرهگیریاز

زیستفناوری از

ج همراستاییدردستیابیبهاهدافمندر
اسنادتخصصیزیستفناوریو در

سیاستیعلوموفناوریکشور

15



فرایند اجرای
ح تقسیم کار ملݡی طر
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1

5

3

2

4

مکاتبه با 110 دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و پژوهشگاه و مراکز تحقیقاتی جهت اعالم محورهای زیست فناوری 
دستگاه مربوطه با توجه به توانمندی ها و زیرساخت های موجود.

پیگیری مجدد دانشگاه ها و مراکز کمتر فعال از طریق 
مکاتبه مجدد ستاد و سازمان برنامه و بودجه با ایشان

پایش و بررسی خود اظهاری ها و راستی آزمایی با توجه به 
نقشه های علم سنجی و نیز تطبیق با درختچه تقسیم کار ملی که 
ج از اولویت های کشور است مستخر

دریافت اطالعات اولیه از دستگاه ها

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور



17

6

11

7

10

9

8

دریافت مجدد خود اظهاری ها به صورت رسمی

تنظیم اطالعات به صورت طبقه بندی شده بر اساس: 
استان، موضوع، دانشگاه به منظور استفاده کاربران و عالقه مندان.

تشکیل کمیته پایش، ارزیابی و شبکه بندی تقسیم کار ملی زیست فناوری و 
راستی آزمایی خود اظهاری های دریافتی جدید و انطباق با ویژگی های آمایشی 

استان و شاخصهای مذکور در بند 3 فوق

رصد فناوری های نوین جهت واگذاری 
به دانشگاه های توانمند و عالقه مند

تهیه مقدمات اینترنت پایه کردن )web baised( تقسیم کار ملی

انعقاد توافق نامه همکاری با 43 دانشگاه و مرکز پژوهشی

17



به موجب تفاهم نامه منعقد شده بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور 
اجرای موارد زیر در چارچوب تقسیم کار ملی بین دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، به ستاد توسعه زیست فناوری 

سپرده شده است:
ساماندهی و شفاف سازی منابع تخصیصی کشور به حوزه زیست فناوری

ساماندهی تخصیص اعتبار دستگاه ها در حوزه زیست فناوری

ایجاد  و  دستگاه ها  بین  ملی  کار  )تقسیم  تخصیص  مشمول  دستگاه های  از  یک  هر  رسالت  و  ماموریت  تعیین 
سازوکار جلوگیری از موازی کاری(

رصد و پیگیری بودجه های تخصیص یافته به دستگاه ها

پایش و نظارت بر عملکرد هزینه ای دستگاه های مشمول تخصیص

تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری 
یاست جمهوری با سازمان برنامه و بودجه کشور ر

18
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اقدامات انجام شده 
ح تقسیم کار ملݡی در طر

20

سازمان ها و مراکز تحقیقاتی

سازمان ها و مراکز تحقیقاتی

دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مجمـــــوع دانشـگاه ها 
و مراکـز مخاطب سـتاد

یا  و  دانشــــگاه ها  مـجــــــــموع 
مـــــــــــــــحورهای  که  مراکـــــــــــــزی 
ماموریتی خود را اعالم کرده اند 

110

 80

16

15

52

40

42

25

و  نامه ای پیرو نامه ستاد توسعه زیست فناوری به تمامی دانشگاه ها  برنامه و بودجه در مرداد ماه 1395  سازمان 
مراکز مخاطب ستاد ارسال نمود و درخواست کرد که دانشگاه ها و مراکز مورد نظر، با توجه به امکانات و زیر ساختی 

که دارند، به انعقاد توافق نامه دوجانبه با ستاد بپردازند. 

جدول ذیل فراوانی مشارکت بخش های مختلف را نشان می دهد:

گروه  بزرگترین   %77 به  نزدیک  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  دانشگاه های  می شود  مالحظه  که  همانطور 
پاسخ دهندگان  را به خود اختصاص داده است.



تعداد توافقات منعقد شده که به امضای طرفین رسیده است

تعداد توافقات منعقد شده که در مسیر امضا هستند

تعداد مذاکرات و در حال نهایی شدن

مـجــــــــموع  توافقات

80

57
10

13

در ادامه انجام توافقات با دانشگاه ها و مراکز، آمار مربوط به آخرین وضعیت انعقاد توافق نامه های تقسیم کار ملی تا 
پایان بهمن 97 در جدول ذیل قابل دسترسی است.

به تفکیک می توان مشارکت مراکز و دانشگاه ها را به صورت زیر جمع بندی نمود : 

بنابراین از میان خود اظهاری های دریافت شده از دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری 75%، دانشگاه های 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 56% و مراکز و موسسات پژوهشی 86% تدقیق شده و توافق نامه منعقد 

شده است.

21

تعداد توافق نامه ها

تعداددانشگاه های وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

تعداددانشگاه های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی

تعدادپژوهشگاههای مرتبط

جامعه هدفتعداد خود اظهاری ها

52

40

30

14 13

25

15

42
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22

توان  از  منظم  چیدمان  مهندسی  و  توان  با  متناسب  مسائل،  توزیع  رویکرد  با  می تواند  ملی  هدفمند  کار  تقسیم 
متناسب با اقلیم، جمعیت، جغرافیا حداکثر استفاده را نماید و از تمرکز گرایی و رویکرد بخشی که برنامه ریزی توسعه 
در  علمی  قطب های  تعیین  رویکرد  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  نماید.  جلوگیری  است  کرده  مختل  را  کشور 
کشور کاری مشابه تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری را در قالبی وسیع تر به عهده دارد. این وزارتخانه با دریافت 
پایگاه های  ایجاد  دنبال  به  کلیدی  موضوعات  حول  آنها  بندی  تقسیم  و  دانشگاه ها  تخصصی  و  علمی  توانایی های 
علمی سازماندهی شده در کشور است. همچنین موضوع ماموریت گرا نمودن دانشگاه ها در دستور کار این وزارت 

خانه قرار دارد. 

متنوع  ظرفیت های  و  اقوام  در  تنوع  اقلیم،  در  تنوع  سرزمینی،  گستره  از  معقول  استفاده  الزمه  سرزمینی  آمایش 
جذب  ظرفیت  بین  شکاف  کشور،  دانشگاه های  آموزشی  سیستم  در  آمایش  نبودن  ی  نتیجه   ، است.  اقتصادی 
سمت  به  تکمیلی  تحصیالت  و  عالی  آموزش  روند  هدایت  بود.  خواهد  اشتغال  و  نیاز  با  التحصیل  غ  فار عرضه  یا 
پژوهش های تقاضا محور و متناسب با اولویت های کاربردی تخصصی در جامعه، خروجی ها را به سمت کارآفرینی 
سوق خواهد داد. چنانچه دانشگاه ها صورت مسئله ای در اختیار نداشته باشند که بر آن مسئوالنه تمرکز و اندیشه 
نمایند، طبیعتا از نوآوری هم کمتر برخوردار بوده و به همین لحاظ، قادر به ارائه دستاوردهای قابل توجهی به جامعه 
نخواهند بود و دانشگاه ها اگر به نیاز و اولویت های جامعه نیاندیشد، به پویایی نیز نخواهد رسید. تقسیم کار بین 
 در بر خواهد داشت، گام موثری در 

ً
دانشگاه ها در قالب این طرح که ارتباط آنها با بهره برداران جامعه را نیز متعاقبا

رفع این نقیصه به شمار می رود.

هماهنگݡی با 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



شرکت های  و  صنایع  استان،  مسئولین  حضور  با  استانی  نشست های   ، زیست فناوری،  توسعه  ستاد  حمایت  با 
همکاری  و  مساعدت  جلب  و  دانشگاه  مأموریت  تبیین  هدف  با  دانشجویان  و  متخصصین  و  زیست فناوری 

مسئولین استان برای حل موضوعات منطقه ای و یا ملی برگزار می گردد. 

مهمترین اهداف

معرفی و بیان اولویت ها و حمایت های ستاد توسعه زیست فناوری

تحلیل و تشریح تقسیم کار ملی برای هر استان و هر منطقه، بر اساس آمایش ملی

تعیین اولویت های ضروری هر استان در حوزه زیست فناوری، مبتنی بر نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها

معرفی نمونه های موفق ملی، منطقه ای و بین المللی

هموارسازی مسیر معرفی و تولید تجاری محصوالت زیست فناوری

تبادل نظر به منظور بسترسازی شبکه فعاالن زیست فناوری در هر منطقه

بررسی تناسب قابلیت ها و اقدامات انجام شده با توجه به اسناد باالدستی و راهبردی و قوانین و مقررات مصوب

23 نشست های استانی



ح تقسیم کار ملݡی  نتایج طر
به تفکیک استان ها

24

دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تهران

دانشگاه
تهران

دانشگاه
صنعتی شریف

دست ورزی سیستم های بیولوژیک جهت تولید مولکول های حیاتی نوترکیب با کاربردهای 
 P23 تشخیصی و دارویی مانند کلوکاگون کلسیتونین هیالورونیک اسید

بهبود ژنتیکی گیاهان استراتژیک گندم و سویا در برابر تنش های محیطی

مبارزه با ریزگردها با استفاده از میکروارگانیسم های تثبیت کننده خاک

تولید هورمون ها و پروتئین های دارویی نوترکیب و آنزیم های پزشکی و صنعتی نظیر لیپازها، 
پروتئازها، کموپاپائین ها و آنتی تریپسین 

طراحی و ساخت سیستم های میکروفلویدیک با کاربردهای تشخیصی

بهینه سازی و نوآوری بیراکتورها به منظور تصفیه توام زیستی و شیمیایی پساب های صنعتی با 
هدف بازیابی مواد اولیه و دور ریز و استفاده مجدد از پساب های تصفیه شده



25

دانشگاه
تربیت مدرس

دانشگاه
الزهرا ؟اهس؟

دانشگاه
شاهد

دانشگاه
خوارزمی

پروتئین  های دارویی و پادتن های مونوکلونال اولویت دار کشور

تولید ترکیبات زیست فعال با کاربردهای متنوع از منابع طبیعی و آبزیان 

مطالعات مولکولی در تشخیص سریع،  پایش و زیست پاالیی آلودگی های صنعتی در محیط آبی

تجزیه زیستی پالستیک و تولید ترکیبات مفید

تجزیه پسابهای حاوی ترکیبات آروماتیک غیر نفتی و پسماند صنایع غذایی

توسعه سویه ها و گونه های صنعتی پشتیبان محیط زیست 

ئروژنوزا و اسینتوباکتر و واکسنهای  اجرای تکنیکهای واکسنهای کنژوگه و آسلوالر سودوموناس آ
نوترکیب بیماری های روده ای

تولید گیاهان دارویی )سیاه دانه، خرفه، نعناع، بادرنجبویه( مقاوم به تنش های محیطی با استفاده از 
مهندسی ژنتیک

تشخیص زود هنگام و پیشگیری از بیماری های التهابی با استفاده از گیاهان دارویی بر مبنای 
زیست فناوری

مهندسی بافت و فناوری های پزشکی) زیست حسگرهای اپتیکی، لیزر درمانی، پالسمای پزشکی، 
تولید بافت و تولید سلول(

شیمی سبز) پلیمرهای زیست تخریب پذیر، تخریب آالینده ها، فیلترهای پالسمایی و 
فتواکسیداسیون به کمک مواد زیستی(

تصفیه آب پسآب و پسماند



دانشگاه
مالک اشتر

پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران

تبدیل ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی به نهاده های خوراک دام، طیور و آبزیان با استفاده از 
زیست فناوری

تولید زیست پلیمرها ) پلی گلوتامیک اسید، سلولز میکروبی، کراتین و بیوپلیمر ضد خوردگی فلزات(

تولید تجهیزات و ماشین های موردنیاز زیست فناوری کشاورزی

26

اصفهان

دانشگاه
اصفهان

دانشگاه
صنعتی  اصفهان

به کارگیری و ارزیابی فراورده های طبیعی و زیست ملکول ها با خاصیت ضد میکروبی و ضد سرطانی 
مانند متابولیت های ثانویه گیاهیو میکروبی و نانوذرات سنتز شده به روش زیستی و بهبود انتقال و 

هدفمندی آن ها

طراحی و تولید زیست حسگرها برای تشخیص و ردیابی سلولها، میکروارگانیسم ها، ماکروملکول ها 
و سموم

تولید متابولیت های میکروبی به روش تخمیر از مواد اولیه ضایعاتی و سوبستراهای ارزان قیمت

تولید کیت های شناسایی و واکسن های نوترکیب بر علیه ویروسهای IHN,IPN و VHS در ماهی قزل آال

 پوست مصنوعی و ساخت شبکیه چشم با پلیمرهای زیست تخریب پذیر

ریزوبیوم های همزیست با گیاهان و تولید کودهای بیولوژیک بومی



آذربایجان شرقی

دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان

دانشگاه
 مراغه

دانشگاه
 تبریز

کشت بافت گیاهان چوبی و تولید نهال های عاری از بیماری این گیاهان چوبی به طوری که در طی 
یک دوره 5 ساله تولید انواع پایه های درختان چوبی امکان پذیرخواهد بود.

 تولید واکسنها و داروهای نوترکیب در گیاهان زراعی طوری که در طی یک دوره 5 تا 10 ساله امکان 
تولید حداقل دو داروی نوترکیب در گیاهان زراعی مثل سیب زمینی فراهم گردد.

بیوسنسور بر پایه بیومارکرهای میکروRNA ، پروتئین و DNA برای تشخیص اولیه و مراحل 
سرطانهای پروستات، سینه، کلورکتال، ریه و کبد.

طراحی کیت های تشخیصی برای تعیین جنسیت و تشخیص بیماری های ژنتیکی قبل از تولد شامل 
تریزومی ها، هموفیلی ها، تاالسمی و دیستروفی عضالنی 

ژن درمانی بر پایه سیستم کریسپر در سرطان های سینه، پروستات، کلورکتال و خون

اصالح مولکولی غالت) گندم و جو(

سیتو مولکولی و تنوع زیستی )گیاهان منطقه آذزبایجان و بیماری های ژنتیکی انسانی منطقه(

) واکسن های دامی ) نوترکیب، فیوکاستل، کلی باسیلوس و آنفوالنزای طیور

27
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آذربایجان غربی

دانشگاه
 ارومیه

تولید واکسن های سرطان پستان با استفاده از سلول و نانوذره

تولید هیبرید های گیاه ذرت با عملکرد باال با استفاده از نشانگرهای مولکولی

)HIV طراحی و ساخت کیت های الکترو شیمیایی) کیت

خراسان رضوی

دانشگاه 
فردوسی مشهد

بهینه سازی روش های تولید اگزوزوم های مورد استفاده در تشخیص و درمان 

 افزایش مقاومت نخود به تنش های محیطی با استفاده از زیست فناوری 

 Ghost تولید واکسن در باکتری های

گلستان

دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان

دانشگاه 
گلستان

زیست فناوری تولید و اصالح نژاد موجودات جانوری اقتصادی )آبزیان، طیور و دام( با محوریت مقابله 
غ با تنش گرمایی( با تنش های محیطی )ماهیان خاویاری با تنش شوری و مر

 اصالح مولکولی گیاهان مهم اقتصادی مثل پنبه در شرایط تنش های زنده و غیر زنده

روش های نوین آنالیز داده های ژنومی )پردازش ژنوم(

HTLV1  طراحی و شناسایی ترکیبات دارویی برای مهار ویروس



یزد

گیالن

دانشگاه 
یزد

دانشگاه 
گیالن

استحصال مس و روی از سنگ های معدنی و رفع الودگی های زیست محیطی اطراف معادن دارای 
کانی سولفیدی

اصالح ملکولی گیاهان دارویی و صنعتی نظیر دادوانه یزدی، گاوزبان اصلی، روناس و ریواس

تولید بیومارکرهای تشخیصی سرطان های خون، گوارش، ریه و سینه

طراحی و تولید پروتئین ها، پپتیدها و ترکیبات زیست فعال با رویکرد تشخیص، کنترل و درمان 
سرطان های شایع منطقه گیالن )سرطان های پستان و گوارش(

استفاده از مهندسی ژنتیک و  بهره گیری از مطالعات پیشرفته ژنومی و  NGS  برای بهبود صفات 
کیفی و ایجاد مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی در برنج، چای و زیتون.

 انتخاب ژنومی، استفاده از مهندسی ژنتیک و بهره گیری از مطالعات پیشرفته ژنومی و  NGS برای 
ارتقاء صفات اقتصادی در گاو بومی، ماکیان و آبزیان.

29

همدان

دانشگاه 
بوعلی سینا

تولید سیالژهای با ارزش غذایی باال از پسماندهای کشاورزی و صنعتی در جهت افزایش بهره وری 
تولید در صنعت دام و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از این پسماندها

 تشخیص و کنترل بیماری های گیاهی) پژمردگی باکتریایی یونجه، پژمردگی باکتریایی و  قارچی سیب 
( به روش سرولوژی، RFLP و روشهای بیوشیمیایی زمینی و گوجه فرنگی، پوسیدگی نرم سیر

طراحی و تولید واکسن بر علیه لیشمانیا )مشترک بین انسان و دام(



مرکزی

ایالم

بوشهر

دانشگاه 
اراک

دانشگاه 
ایالم

دانشگاه 
خلیج فارس 
بوشهر

تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از میکروارگانیسم های موجود در پساب براای حذف فنل، 
آمونیاک و هیدورکربن ها

حذف آالینده های زیست محیطی هوا ) هیدروژن فلوراید و اکسیدهای نیتروژن و هیدروژن(

کاربردهای سلول های بنیادی و مهندسی بافت در حوزه ناباروری

اصالح جنگل های بلوط منطقه زاگرس

تولید فراورده های مولکولی مورد استفاده در تغذیه دام و طیور

شناسایی میکروارگانیسم های ریزوسفری مفید جهت احیاء پوشش گیاهی مناطق جنگلی و بیابانی 
استان ایالم

تولید انرژی زیستی و استخراج، فراوری و ایجاد ارزش افزوده محصوالت زیست فعال از منابع دریایی و 
منطقه خلیج فارس

زیست فناوری خرما و گیاهان دارویی سازگار با شرایط اقلیمی استان بوشهر

مهندسی شورورزی و کشت تلفیقی آبزیان ) ماهی، میگو، آرتمیا  و جلبک( و گیاهان شورپسند با آب 
دریا 30



لرستان

دانشگاه 
لرستان

استفاده از روش های زیست فناورانه در اصالح گیاه سیب زمینی جهت مقاومت به بیماری های 
قارچی و بهبود نشاسته

 تولید کیت تشخیصی و تولید واکسن نوترکیب بیماری تب کیو در انسان و حیوان

استفاده از روش های زیست فناورانه در درخت بلوط با تاکید بر موضوع زوال و خشکیدگی

31

خراسان جنوبی

دانشگاه 
بیرجند

استفاده از آب های نامتعارف در افزایش عملکرد محصوالت استراتژیک استان خراسان جنوبی 
)زرشک، عناب و زعفران(

کتور کاربردی در راستای اهداف  تولید کودهای زیستی )میکروبی و مای کریزی( با استفاده از بیورآ
کشاورزی پایدار و محیط زیست سالم

تاثیر ترکیبات نانوساختار بر ژن های مرتبط با رشد، کاهش ضریب تبدیل و کاهش ابقا سموم 
آلفاتوکسینی در گوشت و تخم پرندگان

خوزستان

دانشگاه شهید 
چمران اهواز

استفاده از میکرو ارگانیسم ها در تولید مواد بیولوژیک مفید) با محوریت آنتی بیوتیک ها و آنزیم های 
مورد استفاده در صنعت مثل سلوالز و کیتینازو(

تولید انبوه بیوسورفکتانت با استفاده از میکروارگانیسم ها به منظور بازیافت نفت 

استفاده از میکرو ارگانیسم ها جهت تثبیت کانون های ریزگرد و تبدیل به فضای سبز



سمنان

دانشگاه 
سمنان

استفاده از زیست فناوری میکروبی برای کاستن و یا از بین بردن ترکیبات شیمیایی طبیعی ) سموم 
کارسینوژن طبیعی( در زنجیره غذایی و دام و طیور

شناسایی و مطالعه تک یاخته های آب های کویری

 به کارگیری میکروارگانیسم های بومی کلکسیون میکروبی دشت کویر در فناوری های مختلف به 
ویژه  تولید داروهای آنتی بیوتیک، آنتی فانجال و آنتی کنسر 

کرمان

دانشگاه 
شهید باهنر 
کرمان

ایجاد حیوانات مدل برای مطالعه بیماری ها با تاکید بر بیماری های تحلیل برنده اعصاب و متابولیکی

به نژادی ملکولی برای سنتز نژاد بزهای شیری سازگار مناطق گرم و خشک

بهره گیری از زیست فناوری در صنایع معدنی

مازندران

دانشگاه 
نوشیروانی بابل

تولید سوخت های زیستی مبتنی بر زیست فناوری
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کردستان

دانشگاه 
کردستان

تولید حشره کش طبیعی پیرترین با استفاده از ژنهای کلیدی به پیرتروم و تولید الین های برتر با 
استفاده از کشت بافت

  ریز ازدیادی درخت جنگلی سوربوس در حال انقراض

 تولید پروتئین شبه انسولین در کلروپالست گیاه کاهو
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تهران

دانشگاه
علوم پزشکی 
بقیه اهلل االعظم ؟جع؟

دانشگاه
علوم پزشکی 
شهید بهشتی

 طراحی و ساخت سامانه تشخیص بیولوژیک) مبتنی بر مارکرهای ژنتیکی، آنزیم، آنتی بادی، آپتامر و 
میکروفلویدیدیک(

تحقیقات ملکولی بر پایه پزشکی شخصی) Personalized Medicine( با تمرکز بر تشخیص و درمان
.Lung cancer و Mustard Lung

 مهندسی پروتئین)آنزیم( و توسعه سویه های میکروبی) Strain Improvment( با هدف طراحی و 
ساخت سامانه های بیولوژیک جهت تجزیه و حذف آالینده های شیمیایی، پرتوی و بیولوژیک

شناسایی بیومارکرهای بر پایه miRNA جهت تشخیص سرطان پستان و ارائه روش های جدید 
پیشگیری از متاستاز و تهاجم سلول های سرطانی

تولید آنتی بادی منوکلونال Scfv  انسانی علیه PSMA  شاخص سرطان پروستات

فناوری تولید نیمه صنعتی داروی نوترکیب استرپتوکیناز

دانشگاه های علوم پزشکی وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



چهارمحال و بختیاری

هرمزگان

کرمان

علوم پزشکی 
شهرکرد

دانشگاه 
 علوم پزشکی 
هرمزگان

دانشگاه 
علوم پزشکی 
رفسنجان

 طراحی بانک اطالعاتی و نرم افزار های بر خط، برای داده های ژنومیک و اپی ژنتیک در افراد مبتال به 
اعتیاد

 طراحی کیت به منظور پیدا کردن تغییرات ژنومیک  و اپی ژنتیک در افراد مبتال به اعتیاد

GWAS و Gene mapping و Data mining رایانش در زمینه های

لزایمر با هدف تولید دارو  بررسی تاثیر عصاره جلبک های قهوه ای در درمان دیابت و در پیشگیری از آ
از آنها

استخراج پلیمرهای دارویی از منابع دریایی برای تهیه بسترهای سلولی قابل استفاده در سلول 
درمانی و تولید فرموالسیون های دارویی

استفاده از خواص ضد سرطانی گونه های ماکرو جلبک قوه ای برای تولید آنزیم های پزشکی همچون 
آسپاژیناز به عنوان داروی ضد لوکمی لنفوباستیک حاد اطفال

مطالعات برون تنی و درون تنی در زمینه سلول درمانی بیماری های مختلف به ویژه بیماری های 
اتوایمیون مانند مولتیپل اسکلروزیس

تهیه فراورده های بیولوژیک با کیفیت باال) مثل بادزهر عقرب(

کاربرد نانو ذرات بارگیری شده با داروهای مختلف جهت درمان هدفمند سرطان
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لرستان

آذربایجان شرقی

گلستان

دانشگاه 
علوم پزشکی 
لرستان

دانشگاه 
علوم پزشکی 
تبریز

دانشگاه 
علوم پزشکی 
گلستان

طراحی سامانه های زیست تخریب پذیر در کاهش سمیت و عوارض داروها و سموم شیمیایی مانند 
پاراکوات، قرص برنج سیس پالتین

استفاده از  روشهای جدید تارگت تراپی در درمان سرطان کبد، ریه و کلیه با استفاده از تکنولوژی 
زیست فناوری

استفاده از  روشهای جدید درمان بیماری های میکروبی سرطان و دیابت) ریزپوشانی جزایر 
النگرهانس(  انکپسوالسیون ترکیبات موجود در گیاهان تراریخت

لزایمر  تولید آنتی بادی ها مربوط به بیماری های سرطان خون، پیوند کلیه و آ

لزایمر  رایانش زیستی مربوط به بیماری های سرطان خون، پیوند کلیه و آ

لزایمر تولید بیوسنسورهای تشخیصی مربوط به بیماری های سرطان خون، پیوند کلیه و آ

استفاده از دانش رایانش زیستی)Computational Biology( در جهت توسعه زیست فناوری 
)Food and nutrition biotechnology(تغذیه

استفاده از سلول های بنیادی پرتوان)Pluripotent stem cells( جهت درمان سرطان های گوارش از 
جمله سرطان مری و معده

استفاده از ظرفیت های دانش زیست فناوری در جهت توسعه مهندسی بافت جهت ترمیم 
بافت های آسیب دیده قلبی و غضروف ها

36



همدان

کرمانشاه

مازندران

دانشگاه 
علوم پزشکی 
همدان

دانشگاه 
علوم پزشکی 
کرمانشاه

دانشگاه 
علوم پزشکی 
بابل

تولید پروتئین های نوترکیب platelete derived growth factor) ماده موثره داروی بکاپلرمین( و 
BMP2) داروی مولد استخوان( و تولید آنتی بادی مونوکلونال جهت هدف قراردادن مسیرهای 

سیگنالینگ پر اهمیت سلولهای سرطانی همچون کلورکتال، سینه و پروستات.

طراحی و ساخت کیت سنجش کمی سطح miRNA به روش Real-time PCR و طراحی و ستاپ 
پرایمرهای مورد نیاز ارزیابی سطوح IncRNA در نمونه های بیولوژیکی در سرطانهای کلورکتال، سینه و 

پروستات.

طراحی و تولید مواد مصرفی در تهیه کیت استخراج دو مرحله ای DNA از بافت پارافینه و طراحی 
.CRISPR cas9 راهنما جهت ویرایش ژنوم با استفاده از روش RNA و siRNA mimic- miRNA

تولید فراورده های فراسودمند لبنی مبتنی بر زیست فناوری

حذف نیتروژن و فسفر از فاضالب با استفاده از روش های زیست فناوری

 Mark’s Disease تولید واکسن طیور برای بیماری ویروسی 

دستیابی به دانش فنی و بکارگیری روشهای زیست فناوری پزشکی ملکولی در پیشگیری تشخیص 
و درمان سرطان کبد، معده و پستان

دستیابی به دانش فنی و بکارگیری روشهای زیست فناوری در  پیشگیری تشخیص و درمان 
ناباروری ها
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سمنان

اصفهان

بوشهر

دانشگاه
علوم پزشکی 
شاهرود

دانشگاه
علوم پزشکی 
سمنان

دانشگاه
علوم پزشکی 
کاشان

دانشگاه
علوم پزشکی 
بوشهر

بهره گیری از زیست فناوری در تشخیص و درمان سرطان کلورکتال و سرطان پستان

تشخیص بیماری های ویروسی، جهش و پلی مورفیسم های مرتبط با عفونت های ویروسی

مقاومت دارویی در برابر باکتری های گرم منفی

تعیین توالی سکانس اپیتوپ های ایمنی زا جهت کلون ژن تولید کننده آنتی ژن Her2 انسانی و تولید 
آنتی بادی پلی کلونال در خرگوش

DNA آلبومین و کیت های استخراج ،Her2 تولید کیت های تشخیصی

همگرایی عملکردی داده های امیکس در زیستمندان دریایی جهت یافت مسیرهای بیولوژیک 
سنتز ملکول با فعالیت های زیست پزشکی

استخراج دایسن ترایسن به عنوان پپتید ضدباکتریال از زیستمندان دریایی خلیج فارس
38



آذربایجان غربی

خراسان رضوی

دانشگاه
علوم پزشکی 
ارومیه

دانشگاه
علوم پزشکی 
سبزوار

تولید و توسعه تکنیک های میکرو فلوئیدیک و میکروچیپ های تعیین کننده پاسخ های بیولوژیکی 
سلول های سرطانی برای تعیین اثرگذاری داروهای سرطانی)سرطان پستان(.

 تولید داروهای گیاهی با استفاده از گیاهان دارویی معطر بومی سبزوار در زمینه بیماری های گوارش 
و اعصاب با استفاده از زیست فناوری 
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40

تهران

پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشگاه 
علوم و تکنولوژی 
رنگ

موسسه 
تحقیقاتی 
علوم شیالتی 
کشور

استفاده از منابع میکروبی بومی و دست ورزی شده و یا فرآورده های آنها نظیر آنزیم ها در حذف 
آالینده ها از پساب های صنایع تولیدی رنگ و صنایع وابسته

بکارگیری حوزه زیست فناوری در ساخت مرکب ها و جوهرهای امنیتی بر اساس شبیه سازی 
ساختارهای رنگی نظیر ساختارهای بال حشرات جهت مصارف در چاپ اسکناس و موارد مشابه

تولید رنگ زیستی حاصل از منابع گیاهی میکروبی وجانوری

دستیابی به بیوتکنیک تولید مواد زیست فعال زیستی از جلبک ها، باکتری، خیار دریایی، مرجان ها 
و ضایعات فرآوری محصوالت شیالتی

دستیابی به بیوتکنیک تولید  و پرورش صدف های خوراکی و خیار دریایی

بهبود راندمان تولید آبزیان در جهت افزایش تولید و کاهش مصرف آب



پژوهشگاه ملی 
مهندسی ژنتیک 
و زیست فناوری

دستیابی به فناوری TRL≥6 تولید مایکوفنولیک اسید، هیالورونیک اسید و بیونانوکاتالیست ها و 
آنزیم های تجاری که سابقه کار پژوهشی قبلی در پژوهشگاه دارند و انتقال این فناوری ها به بخش 

بهره بردار جهت تولید نهایی.

دستیابی به فناوری TRL≥6 افزایش کمی و کیفی روغن های خوراکی )کلزا و زیتون ( و زیست فناوری 
تولید مثل گاومیش ایرانی و مواد موثره گیاهی مورد نیاز صنایع بهداشتی و دارویی که سابقه کار 

پژوهشی قبلی در پژوهشگاه دارند و انتقال آنها به بخش بهره بردار جهت تولید نهایی.

دستیابی به فناوری TRL≥6 تشخیص، پیشگیری، پزشکی شخصی و درمان های نوین سرطان های 
پستان و گوارش و بیماری های نوردژنراتیو که سابقه کار تحقیقاتی قبلی در پژوهشگاه دارند و انتقال 

آنها به بخش بهره بردار جهت استفاده نهایی.

پژوهشکده 
معتمد

پژوهشگاه
 ابن سینا

تولید کیت های تشخیصی بر مبنای امضای ژنی) Genetic Signature( تعیین کننده نیاز به شیمی 
درمانی در سرطانهای پستان، معده و ریه

تولید آنتی بادی های مونوکلونال درمانی بیو سیمیالر و novel در درمان سرطان پستان

سلول درمانی سرطان با استفاده از سلول های دندرتیک و CAR-Tcell علیه سرطان های پستان،خون 
و پروستات

بهره گیری از فن آوری های نوین ژنتیک برای تشخیص و جلوگیری از تولد کودکان مبتال به نقایص 
)PND,PGS,PGD( ژنتیکی

تاسیس بانک جنین منجمد با جنسیت دلخواه از گاوهای ممتاز نژادهای شیری، گوشتی و دو 
منظوره

تولید آنتی بادی  های نوترکیب منوکلونال برای درمان سرطان های خون، پستان و اوروژنتیال
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پژوهشگاه
صنعت نفت

پژوهشگاه
پلیمر 
و پتروشیمی

پژوهشگاه
رویان

پاکسازی زیستی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی شامل: رایند های بیوپایل، لندفارمینگ تجاری 
سازی فناوری های فوق حداقل در دو سایت صنعتی آلوده 

پاکسازی زیستی آب های آلوده به ترکیبات نفتی شامل:فرایندهای تحریک جامعه میکروبی ساکن 
آب زیرزمینی، بیوفیلتراسیون خروجی فرایند SVE و تجاری سازی فناوری های فوق حداقل در دو 

سایت صنعتی آلوده

تهیه پلیمرهای زیستی دارای ویژگی های خاص با الهام از پدیده های زیستی و موجودات زنده

تدوین دانش فنی ساخت رگ مصنوعی در مقیاس نیمه صنعتی

تولید الین های سلولی ویژه/ پر محصول

تولید اندام انسانی در حیوانات مزرعه  ایی

تولبد حیوانات ترنس ژن، شبیه  سازی و تکثیر حیوانات با پتانسیل ژنتیکی باال

خراسان رضوی

پژوهشکده 
صنایع غذایی 
مشهد

بهینه سازی تولید فراورده های سینبیوتیک الکتیکی بر پایه محصوالت لبنی بومی - طراحی استارتر 
الکتیکی مهندسی شده با قابلیت کاربرد صنعتی

تولید بسته بندی آنتی باکتریال بر پایه سویه های نوترکیب با قابلیت تولی باکتریوسین به عنوان 
جایگزین ترکیبات نگهدارنده سنتزی

تولید سویه های باکتریایی نوترکیب با هدف تولید ترکیبات دارویی زعفران در مقیاس پایلوت
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البرز

پژوهشگاه 
مواد و انرژی

پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی  
کشاورزی ایران

سازمان 
پژوهش های 
علمی صنعتی 
ایران

توسعه آفت کش های زیستی

زیست پاالیی آب : حذف بیولوژیک نیترات از آب آشامیدنی

سالم سازی درختان باغی هسته دار و دانه دار)بادام و سیب( 

انتقال ژن و ایجاد گیاهان متحمل به تنش های محیطی و سیستم و سنتیک بیولوژی

مکمل خوراکی )دام، طیور، آبزیان و انسان( بر پایه بیوتکنولوژی

تهیه، توسعه و کاربرد بیو بانک

روش های درمانی و داروهای جدید شامل سرطان پستان، سیستم عصبی پزشکی شخصی

متابولیتهای میکروبی و مواد زیست فعال شامل: آنزیمهای مقاوم به حرارت، پره بیوتیکها و 
مالچهای بیولوژیک

43

کرمان

پژوهشگاه 
علوم و تکنولوژی 
پیشرفته کرمان

پژوهشکده فناوری 
تولیدات گیاهی

بهینه سازی دانه های روغنی با قابلیت تولید اسیدهای چرب غیر اشباع  با چندین پیوند دوگانه  
)گیاه کلزا و سویا(

 تهیه سویه های صنعتی تولید آنزیم

تولید ارقام جدید در گیاهان متحمل به کم آبی و شوری با استفاده از شیوه های نوین به نژادی 
مولکولی )زیره سبز، گلرنگ، ارزن، سورگوم، گندم و خرما(



ح تقسیم کار ملݡی  نتایج طر
ع به تفکیک موضو

44

کشاورزی



45 انتقال ژن و ایجاد گیاهان متحمل 
به تنشهای محیطی

استفاده از مهندسی ژنتیک و  بهره گیری از مطالعات 
پیشرفته ژنومی و  NGS  برای بهبود صفات کیفی و ایجاد 
مقاومت به تنشهای زیستی و غیر زیستی در برنج، چای 

و زیتون.

گیاهان تراریخته

افزایش مقاومت نخود به 
تنشهای محیطی با استفاده از 

زیست فناوری

بهینه سازی دانه های روغنی با 
قابلیت تولید اسیدهای چرب 

غیر اشباع با چندین پیوند 
دوگانه )گیاه کلزا و سویا(

بهبود ژنتیکی گیاهان 
استراتژیک گندم و سویا در 

برابر تنش های محیطی

تولید گیاهان دارویی )سیاه دانه، خرفه، نعناع، بادرنجبویه( 
مقاوم به تنشهای محیطی با استفاده از مهندسی ژنتیک

زیست فناوری خرما و 
گیاهان دارویی سازگار با 

شرایط اقلیمی استان بوشهر

تولید گیاهان تراریخته مقاوم به انواع 
استرس های محیطی

استفاده از روش های زیست فناورانه در 
اصالح گیاه سیب زمینی جهت مقاومت به 

بیماری های قارچی و بهبود نشاسته

پژوهشگاه بیوتکنولوژی
دانشگاه گیالنکشاورزی ایران

شگاه فردوسی مشهد
دان

شگاه تهران
دان

دانشگاه لرستان
دانشگاه شاهد

دانشگاه گلستان
شهر

بو
س

شگاه خلیج فار
دان

لی 
می

تک
صیالت 

دانشگاه تح

می
شی

ترو
پلیمر و پ
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به  انتخاب  و  ژنومیک  گزینش  از  استفاده 
کمک نشانگر و تلفیق داده های آمیک در به 

نژادی مولکولی

اصالح ملکولی گیاهان 
دارویی و صنعتی شامل 

دادوانه یزدی، گاوزبان اصلی، 
روناس و ریواس

تولید هیبرید های گیاه ذرت 
با عملکرد باال با استفاده از 

نشانگرهای مولکولی

تولید ارقام جدید در گیاهان 
متحمل به کم آبی  و شوری با 

استفاده از شیوه های نوین به 
نژادی مولکولی )زیره سبز، گلرنگ، 

ارزن، سورگوم، گندم و خرما(

اصالح مولکولی گیاه پنبه 
در شرایط تنش های زنده و 

غیر زنده

اصالح مولکولی غالت )گندم و جو(

اصالح مولکولی گیاهی

شکده فناوری تولیدات گیاهی
پژوه

دانشگاه تبریز

زد
ه ی

گا
دانش

دانشگاه ارومیه
پژوهشگاه بیوتکنولوژی

ورزی 
شا

علوم ک
اه 

شگ
دان

طبیعی گرگان
بع 

منا
و 

کشاورزی ایران
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تولبد حیوانات ترنس ژن، شبیه  سازی و تکثیر 

حیوانات با پتانسیل ژنتیکی باال 

انتخاب ژنومی، استفاده از مهندسی ژنتیک و بهره 
گیری از مطالعات پیشرفته ژنومی و NGS برای ارتقاء 

صفات اقتصادی در گاو بومی، ماکیان و آبزیان.

به نژادی مولکولی برای سنتز نژاد بزهای 
شیری سازگار با مناطق گرم و خشک

زیست فناوری تولید و اصالح نژاد موجودات 
جانوری اقتصادی )آبزیان، طیور و دام( با محوریت 

مقابله با تنشهای محیطی )ماهیان خاویاری با 
غ با تنش گرمایی تنش شوری و مر

مهندسی و ژنتیک
 اصالح مولکولی 

در جانوران

دانشگاه گیالن 

ان
رم

ر ک
هن

د با
دانشگاه شهی پژوهشگاه رویان

ورزی و منابع طبیعی گرگان
شا

م ک
علو

گاه 
ش

دان



48

تولید پروتئین شبه انسولین در کلروپالست گیاه 
کاهو

تولید واکسنها و داروهای نوترکیب در گیاهان زراعی 
طوری که در طی یک دوره  5تا  10ساله امکان تولید 

حداقل دو داروی نوترکیب در گیاهان زراعی مثل 
سیب زمینی فراهم گردد

تولید داروهای گیاهی با استفاده از گیاهان 
دارویی معطر بومی سبزوار در زمینه 

بیماری های گوارش و اعصاب با استفاده از 
زیست فناوری

دستیابی به فناوری TRL≥6 افزایش کمی و کیفی 
روغن های خوراکی )کلزا و زیتون( و زیست فناوری 

تولیدمثل گاومیش ایرانی و مواد موثره گیاهی 
مورد نیاز صنایع بهداشتی و دارویی

کشاورزی 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمولکولی

وار
سبز

دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه کردستان

ی ژنتیک و زیست فناوری
ملی  مهندس

گاه 
ش

وه
پژ
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تجزیه پسابهای حاوی ترکیبات آروماتیک غیر نفتی و 
پسماند صنایع غذایی

تولید متابولیت های میکروبی به روش تخمیر از 
مواد اولیه ضایعاتی و سوبستراهای ارزان قیمت

تولید سویه های باکتریایی نوترکیب با 
هدف تولید ترکیبات دارویی زعفران در 

مقیاس پایلوت

مهندسی پروتئین)آنزیم( و توسعه سویه های 
میکروبی) Strain Improvment( با هدف طراحی 
و ساخت سامانه های بیولوژیک جهت تجزیه و 
حذف آالینده های شیمیایی، پرتوی و بیولوژیک

سویه های
 میکروبی

دانشگاه اصفهان

هد
ش

ی م
ذای

پژوهشکده صنایع غ ؟اهس؟ تهران
شگاه الزهرا 

دان

ی بقیه اهلل االعظم ؟جع؟
م پزشک

علو
گاه 

ش
دان



ریز ازدیادی درخت جنگلی سوربوس در حال انقراض

کشت بافت گیاهان چوبی و تولید نهال های عاری 
از بیماری این گیاهان چوبی به طوری که در طی یک 

دوره 5ساله تولید انواع پایه های درختان چوبی 
امکان پذیرخواهد بود.

سیتو مولکولی و تنوع زیستی )گیاهان 
منطقه آذربایجان و بیماری های ژنتیکی 

انسانی منطقه(

سالم سازی درختان باغی هسته دار و 
دانه دار)بادام و سیب(

بذر، نهال، نشاء و... و 
استفاده از ریز ازدیادی و 

دانشگاه  شهید مدنی آذربایجانبه نژادی مولکولی

ریز
ه تب

دانشگا
دانشگاه کردستان

ه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
گا

ش
وه

پژ
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کودهای زیستی و 
زیست مهارگرها

ستان
شگاه کرد

دان

دانشگاه  بیرجند
دانشگاه صنعتی اصفهان

شگاه ایالم
دان

دانشگاه شهید چمران اهواز

ریزوبیوم های همزیست با گیاهان و تولید 
کودهای بیولوژیک بومی

شناسایی 
میکروارگانیسم های 

ریزوسفری مفید جهت 
احیاء پوشش گیاهی مناطق 
جنگلی و بیابانی استان ایالم

اســتفاده از میکــرو ارگانیســم هــا در تولیــد مــواد 
بیولوژیــک مفیــد) بــا محوریــت آنتــی بیوتیــک هــا و 
آنزیم هــای مورداســتفاده در صنعــت مثــل ســلوالز 

و کیتینــازو(

تولید حشره کش طبیعی 
پیرترین با استفاده از ژنهای 

کلیدی به پیرتروم و تولید 
الین های برتر با استفاده از 

کشت بافت

تولید کودهای زیستی )میکروبی و مای کریزی( 
با استفاده از بیوراکتور کاربردی در راستای 

اهداف کشاورزی  پایدار و محیط زیست سالم
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تولید فراورده های مولکولی 
مورد استفاده در تغذیه دام 

و طیور

تولید فراورده های 
فراسودمند لبنی مبتنی بر 

زیست فناوری

بــه  تبدیــل ضایعــات کشــاورزی و صنایــع غذایــی 
نهاده هــای خــوراک دام، طیــور و آبزیــان بــا اســتفاده 

زیســت فناوری از 

تشخیص و کنترل بیماری های گیاهی)پژمردگی 
باکتریایی یونجه، پژمردگی باکتریایی و قارچی سیب 

( به روش  مینی وگوجه فرنگی، پوسیدگی نرم سیر
سرولوژی، RFLPو روشهای بیوشیمیایی

تولید کیت تشخیصی و تولید واکسن نوترکیب 
بیماری تب کیو در انسان و حیوان

کیت های تشخیص 
بیماری های مهم گیاهی 

و دامی

خوراک دام، طیور 
و آبزیان

دانشگاه بوعلی سینا ه لرستان
دانشگا

شگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دان

دانشگاه مالک اشتر
الم

ه ای
دانشگا
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واکسن های 
دام،طیور و آبزیان

شهد
سی م

دانشگاه فردو

دانشگاه تبریز
شگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دان
سمنان

شکی 
علوم پز

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تولید واکسن طیور برای بیماری ویروسی 
Mark’s Disease

مقاومت دارویی در برابر 
باکتری های گرم منفی

پپتیــد  عنــوان  بــه  ترایســن  دایســن  اســتخراج 
ضدباکتریــال از زیســتمندان دریایــی خلیــج فــارس

تولید واکسن در باکتری های 
Ghost

واکسن های دامی )نوترکیب، فیوکاستل، کلی 
) باسیلوس و آنفوالنزای طیور
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صنعت



استحصال مس و روی از 
سنگ های معدنی و رفع 

الودگی های زیست محیطی 
اطراف معادن دارای کانی 

سولفیدی

بهره گیری از زیست فناوری 
در صنایع معدنی

تولید سیالژهای با ارزش غذایی باال از پسماندهای 
وری  بهره  افزایش  جهت  در  صنعتی  و  کشاورزی 
تولید در صنعت دام و کاهش آلودگی های زیست 

محیطی ناشی از این پسماندها

منظــور  بــه  بیوراکتورهــا  نــوآوری  و  ســازی  بهینــه 
هــای  پســاب  شــیمیایی  و  زیســتی  تــوام  تصفیــه 
صنعتــی بــا هــدف بازیابــی مــواد اولیــه و دور ریــز و 

شــده تصفیــه  هــای  پســاب  از  مجــدد  اســتفاده 

مدیریت پسماندهای 
جامد صنعتی 

و فروشویی زیستی

زیست پاالیی 
پساب های صنعتی 

و خاک های آلوده

دانشگاه صنعتی شریف

شگاه شهید باهنر کرمان
دان

دانشگاه بوعلی سینا

زد
ه ی

گا
دانش
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تولید الین هاي سلولي ویژه/ پرمحصول

سلول جانوری

پژوهشگاه رویان

تولید تجهیزات و ماشین های مورد نیاز 
زیست فناوری کشاورزی

تولید تجهیزات
 زیست فناوری

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
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استخراج پلیمرهای دارویی از منابع دریایی برای تهیه 
بسترهای سلولی قابل استفاده در سلول درمانی و 

تولید فرموالسیون های دارویی

تدوین دانش فنی ساخت رگ مصنوعی در 
مقیاس نیمه صنعتی

مهندسی
 زیست پزشکی

علوم پزشکی هرمزگان
ه پلیمر  و پتروشیمی

شگا
پژوه

پوست مصنوعی و  ساخت شبکیه چشم با 
استفاده از روشهای جدید درمان بیماری های پلیمرهای زیست تخریب پذیر

میکروبی سرطان و دیابت )ریزپوشانی جزایر 
النگرهانس( انکپسوالسیون ترکیبات موجود در 

گیاهان تراریخت

شگاه صنعتی اصفهان
ستاندان

ی لر
علوم پزشک
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بهینه سازی تولید فراورده های سینبیوتیک 
الکتیکی بر پایه محصوالت لبنی بومی - طراحی 

استارتر الکتیکی مهندسی شده با قابلیت 
کاربرد صنعتی

تولید بسته بندی آنتی باکتریال بر پایه سویه های 
نوترکیب با قابلیت تولید باکتریوسین به عنوان 

جایگزین ترکیبات نگهدارنده سنتزی

بیوتکنولوژی 
غذایی

تهیه سویه های صنعتی تولید آنزیم

تولید
 آنزیم های صنعتی

پژوهشکده صنایع غذایی مشهد

شرفته
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پی
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متابولیتهای میکروبی و 
مواد زیست فعال شامل: 
آنزیمهای مقاوم به حرارت، 

پره بیوتیکها و مالچهای 
بیولوژیک

طراحی و ساخت کیت های 
الکتروشیمیایی )کیت(

مایکوفنولیک  TRL≥6تولید  فناوری  به  دستیابی 
اسید، هیالورونیک اسید و بیونانوکاتالیست ها و 
کار پژوهشی قبلی در  که سابقه  آنزیم های تجاری 
پژوهشگاه دارند و انتقال این فناوری ها به بخش 

بهره برداری جهت تولید نهایی 

تولید 
فراورده های زیستی 

خاص

شگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پژوه

عتی
صن

می 
عل

ی 
ها

ش 
وه

 پژ
زمان

سا

دانشگاه ارومیه
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پزشکی
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سلول درمانی
 ژن درمانی

ژن درمانی بر پایه سیستم کریسپر در سرطان 
های سینه، پروستات، کلورکتال و خون

سلول درمانی سرطان 
با استفاده از سلولهای 

دندرتیک و CAR-Tcellعلیه 
سرطان های پستان،خون و 

پروستات

سلول  زمینه  در  تنی  درون  و  تنی  برون  مطالعات 
درمانی بیماری های مختلف به ویژه بیماری های 

اتوایمیون مانند مولتیپل اسکلروزیس

ژن درمانی

پزشکی شخصی و ژن درمانی

ستان
شگاه گل

دان

عتی
صن

سازمان پژوهش های علمی  دانشگاه مراغه

شکده معتمد
پژوه

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان



  Scfv تولید آنتی بادی منوکلونال
انسانی علیه PSMA  شاخص 

سرطان پروستات

تولید هورمون ها و پروتئین 
های دارویی نوترکیب و آنزیم 

های پزشکی و صنعتی نظیر 
لیپازها، پروتئازها، کموپاپائین ها 

و آنتی تریپسین

دستورزی سیستم های بیولوژیک جهت تولید 
مولوکولهای حیاتی نوترکیب با کاربردهای تشخیصی و 

دارویی مانند کلوکاگون کلسیتونین هیالورونیک اسید

 platelete derived تولید پروتئین های نوترکیب
growth factor  )ماده موثره داروی بکاپلرمین( و 

BMP) داروی مولد استخوان( 

تولید آنتی بادیهای نوترکیب 
منوکلونال برای درمان 

سرطانهای خون، پستان و 
اوروژنتیال

پروتئینهای  دارویی و پادتن 
های مونوکلونال اولویت دار 

کشور

فناوری تولید نیمه 
صنعتی داروی نوترکیب 

استرپتوکیناز
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تولید 
داروهای نوترکیب

تعیین توالی سکانس اپیتوپ های ایمنی زا جهت 
کلون ژن تولید کننده آنتی ژن Her2 انسانی و تولید 

آنتی بادی پلی کلونال در خرگوش

استفاده از خواص ضد سرطانی گونه های ماکرو جلبک 
قهوه ای برای تولید آنزیم های پزشکی همچون آسپاژیناز 

به عنوان داروی ضد لوکمی لنفوباستیک حاد اطفال

بررسی تاثیر عصاره جلبک های قهوه ای در درمان 
لزایمر با هدف تولید دارو  دیابت و در پیشگیری از آ

از آنها

دانشگاه تهرانکاشاندانشگاه علوم پزشکی

شگاه   ابن سینا
پژوه

شتی
د به

هی
ش

 

م پزشکی
علو

گاه 
ش

دان

دانشگاه علوم پزشکیهرمزگان

همدان

دانشگاه علوم پزشکی

س
ت مدر

دانشگاه تربی

ف
شری

تی 
نع

گاه ص
دانش



63

بیماریهای  به  مربوط  ها  بادی  آنتی  تولید 
لزایمر سرطان خون، پیوند کلیه و آ

به کارگیری و ارزیابی فراورده 
های طبیعی و زیست ملکول 
ها با خاصیت ضد میکروبی و 
ضد سرطانی مانند متابولیت 
های ثانویه گیاهی و میکروبی 

و نانوذرات سنتز شده به 
روش زیستی و بهبود انتقال 

و هدفمندی آن ها

تولید آنتی بادی های مونوکلونال 
novel درمانی بیو سیمیالر و

در درمان سرطان پستان

تهیه فراورده های بیولوژیک 
با کیفیت باال ) مثل پادزهر 

عقرب(

استفاده از روشهای جدید 
تارگت تراپی در درمان سرطان 

کبد، ریه و کلیه با استفاده از 
تکنولوژی زیست فناوری

مهندســی متابولیــت مــواد موثــره گیاهــی و جانوری 
جهت تولیــد دارو

تولید 
داروهای نوترکیب

شگاه علوم پزشکی رفسنجان
دان

دانشگاه گلستان

ان
فه

اه اص
دانشگ

پژوهشکده معتمد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

م پزشکی
اه علو

شگ
دان

ستان
لر
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تولید کیت های تشخیصی 
بر مبنای امضای ژنی، تعیین 
کننده نیاز به شیمی درمانی 

در سرطانهای پستان، معده 
و ریه

طراحی و تولید پروتئین ها، پپتیدها و ترکیبات 
زیست فعال با رویکرد تشخیص، کنترل و درمان 

سرطان های شایع منطقه گیالن )سرطان های 
پستان و گوارش(

طراحی و ساخت سیستم های میکروفلویدیک با 
کاربردهای تشخیصی

تولید بیومارکرهای تشخیصی 
سرطان های خون، گوارش، ریه 

و سینه

تولید بیوسنسورهای تشخیصی 
مربوط به بیماری های سرطان 

لزایمر خون، پیوند کلیه و آ
طراحی و ستاپ پرایمرهای مورد نیاز 

ارزیابی سطوح IncRNA در نمونه های 
بیولوژیکی در سرطانهای کلورکتال، 

سینه و پروستات.

تشخیص و مطالعۀ 
بیماری ها

طراحی و ساخت سامانه تشخیص بیولوژیک
)مبتنی بر مارکرهای ژنتیکی، آنزیم، آنتی بادی،

 آپتامر و میکروفلویدیدیک(

تحقیقات ملکولی بر پایه پزشکی شخصی
)Personalized Medicine( با تمرکز بر تشخیص و 

.Lung cancer و Mustard Lungدرمان

بهینه سازی روشهای تولید اگزوزوم های 
مورد استفاده در تشخیص و درمان

دانشگاه گیالن

شگاه یزد
دان

مدان
ه

م پزشکی
علو

گاه 
ش

دان

دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه فردوسی مشهد

تبریز
شکی

دانشگاه علوم پز

مد
عت

ه م
کد

پژوهش

طراحی و ساخت کیت 
 miRNA سنجش کمی سطح

Real-time PCR به روش

دانشگاه علوم پزشکی
بقیه اهلل االعظم؟جع؟
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بهره گیری از فن آوریهای 
نوین ژنتیک برای تشخیص 

و جلوگیری از تولد کودکان 
مبتال به نقایص ژنتیکی 

)PND,PGS,PGD(

RNA ، بیوسنسور بر پایه بیومارکرهای میکرو
پروتئین و DNAبرای تشخیص اولیه و مراحل 

سرطانهای پروستات، سینه، کلورکتال، ریه و کبد

طراحی کیت های تشخیصی برای تعیین 
جنسیت و تشخیص بیماری های ژنتیکی 

قبل از تولد شامل تریزومی ها، هموفیلی ها، 
تاالسمی و دیستروفی عضالنی

تولید کیت های شناسایی و واکسن های نوترکیب 
بر علیه ویروسهای IHN,IPN و VHS در ماهی قزل آال

تشخیص زود هنگام و 
پیشگیری از بیماری های 

التهابی با استفاده از گیاهان 
دارویی بر مبنای زیست فناوری

تشخیص بیماری های ویروسی، 
جهش و پلی مورفیسم های 

مرتبط با عفونت های ویروسی

تشخیص و مطالعۀ 
بیماری ها

دستیابی به دانش فنی و بکارگیری روشهای زیست 
فناوری در  پیشگیری تشخیص و درمان ناباروری ها

دستیابی به دانش فنی و بکارگیری روشهای 
زیست فناوری پزشکی ملکولی در پیشگیری 

تشخیص و درمان سرطان کبد، معده و پستان

ایجاد حیوانات مدل برای مطالعه بیماری 
ها با تاکید بر بیماری های تحلیل برنده 

اعصاب و متابولیکی

دانشگاه   مراغه
شگاه   شاهد

دان

هرود
شا

م   پزشکی
علو

اه   
شگ

دان

دانشگاه   صنعتی   اصفهاندانشگاه   شهید باهنر   کرمان

سمنان
شکی

دانشگاه  علوم   پز

ینا
 س

بن
اه   ا

پژوهشگ

بهره گیری از زیست فناوری 
در تشخیص و درمان سرطان 

کلورکتال و سرطان پستان

بابلدانشگاه علوم پزشکی
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تشخیص و مطالعۀ 
بیماری ها

 miRNA شنناسایی بیومارکرهای بر پایه
جهت تشخیص سرطان پستان و ارائه 

روش های جدید پیشگیری از متاستاز و 
تهاجم سلول های سرطانی

تولید کیت های تشخیصی، 
Her2  آلبومین و کیت های 

DNA  استخراج

تولید و توسعه تکنیکهای میکرو فلوئیدیک و 
میکروچیپ های تعیین کننده پاسخ های بیولوژیکی 

سلولهای سرطانی برای تعیین اثرگذاری داروهای سرطانی 
)سرطان پستان(

طراحی کیت به منظور پیدا کردن 
تغییرات ژنومیک  و اپی ژنتیک 

در افراد مبتال به اعتیاد

دستیابی به فناوری TRL≥6تشخیص، 
پیشگیری، پزشکی شخصی و درمان های 

نوین سرطان های پستان و گوارش و بیماری 
های نوردژنراتیو که سابقه کار تحقیقاتی قبلی 

در پژوهشگاه دارند و انتقال آنها به بخش 
بهره بردار جهت استفاده نهایی

شهرکرد
شکی 

دانشگاه علوم پز

ک
نتی

ی ژ
پژوهشگاه ملی مهندس شگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دان
شان

شکی کا
دانشگاه علوم پز

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

و زیست فناوری
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کاربردهای سلول های بنیادی و مهندسی بافت در 
حوزه ناباروری

تولید اندام انسانی در حیوانات مزرعه  ای

مهندسی بافت و فناوری های پزشکی) 
زیست حسگرهای اپتیکی، لیزر درمانی، 

پالسمای پزشکی، تولید بافت و تولید 
سلول(

استفاده از ظرفیت های دانش زیست فناوری در 
جهت توسعه مهندسی بافت جهت ترمیم بافت 

های آسیب دیده قلبی و غضروف ها

مهندسی بافت
 و سلول های بنیادی

پژوهشگاه رویان

وارزمی
دانشگاه خ دانشگاه اراک

گاه علوم پزشکی گلستان
ش

دان

استفاده از سلول های 
 Pluripotent(بنیادی پرتوان

stem cells( جهت درمان 
سرطان های گوارش از جمله 

سرطان مری و معده
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زیست فناوری 
سامانه ای

رایانش زیستی مربوط به بیماری های سرطان 
لزایمر خون، پیوند کلیه و آ

همگرایی عملکردی 
داده های امیکس در 

زیستمندان دریایی جهت 
یافت مسیرهای بیولوژیک 

سنتز ملکول با فعالیت های 
زیست پزشکی

استفاده از دانش رایانش زیستی
)Computational Biology( در جهت توسعه زیست فناوری 

) Food and nutrition biotechnology(تغذیه

 data رایانش در زمینه های
mining و gene mapping و 

GWAS

طراحی بانک اطالعاتی و نرم افزارهای  بر خط، 
برای داده های ژنومیک و اپی ژنتیک در افراد 

مبتال به اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهر
شکی بو

دانشگاه علوم پز

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
شکی شهرکرد

شگاه علوم پز
دان



تولید واکسن های سرطان 
پستان با استفاده از سلول 

و نانوذره

اجرای تکنیک های واکسن های 
کنژوگه و آسلوالر سودوموناس 

ئروژنوزا و اسینتوباکتر  آ
و واکسن های نوترکیب 

بیماری های روده ای

طراحی و تولید واکسن بر علیه 
لیشمانیا )مشترک بین انسان و دام(

تاسیس بانک جنین منجمد با جنسیت دلخواه از 
گاوهای ممتاز نژادهای شیری، گوشتی و دو منظوره

تهیه، توسعه و کاربرد بیو بانک

بانک های زیستی

طراحی و تولید 
واکسن های انسانی
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پژوهشگاه ابن سینا
ش های علمی صنعتی

پژوه
زمان 

سا

شگاه شاهد
ه ارومیهدان

دانشگا
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محیط زیست



71 حذف آالینده های زیست محیطی هوا ) هیدروژن 
فلوراید و اکسیدهای نیتروژن و هیدروژن(

استفاده از میکرو ارگانیسم ها جهت 
تثبیت کانون های ریزگرد و تبدیل به 

فضای سبز

مبارزه با ریزگردها با استفاده از میکروارگانیسم 
های تثبیت کننده خاک

گرد و غبار

آلودگی هوا

دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه تهران

دانشگاه اراک
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نهاده های زیستی

طراحی و تولید زیست حسگرها برای 
تشخیص و ردیابی سلولها، میکروارگانیسم 

ها، ماکروملکول ها و سموم

دستیابی به بیوتکنیک تولید مواد زیست فعال زیستی 
از جلبک ها، باکتری، خیار ریایی، مرجان ها و ضایعات 

فرآوری محصوالت شیالتی

دستیابی به بیوتکنیک تولید مروارید در صدف

بهبود راندمان تولید آبزیان در جهت افزایش 
تولید و کاهش مصرف آب

تولید رنگ زیستی حاصل 
از منابع گیاهی میکروبی 

وجانوری

تولید ترکیبات زیست فعال با کاربردهای 
متنوع از منابع طبیعی و آبزیان

توسعه سویه ها و گونه های 
صنعتی پشتیبان محیط زیست

؟اهس؟
شگاه الزهرا 

دان

قاتی

موسسه تحقی دانشگاه اصفهان

ی رنگ
نولوژ

و تک
وم 

عل
اه 

شگ
وه

پژ

دانشگاه تربیت مدرس

علوم شیالتی کشور
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کنترل زیستی

استفاده از زیست فناوری میکروبی برای 
کاستن و یا از بین بردن ترکیبات شیمیایی 

طبیعی ) سموم کارسینوژن طبیعی( در 
زنجیره غذایی و دام و طیور

توسعه آفت کش های زیستی

طراحی سامانه های زیست 
تخریب پذیر در کاهش 

سمیت و عوارض داروها 
و سموم شیمیایی مانند 

پاراکوات، قرص برنج سیس 
پالتین

تاثیر ترکیبات نانو ساختار بر ژن های مرتبط با رشد، کاهش ضریب 
تبدیل و کاهش ابقا سموم آلفاتوکسینی در گوشه و تخم پرندگان

تجزیه زیستی پالستیک و تولید 
ترکیبات مفید

؟اهس؟
شگاه الزهرا 

دان

انرژی
پژوهشگاه مواد و  دانشگاه  سمنان

ی لرستان
شک

م پز
لو

ه ع
گا

ش
دان

دانشگاه بیرجند
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تصفیه آب پسآب و پسماند

پاکسازی زیستی آب های 
آلوده به ترکیبات نفتی 

شامل:فرایندهای تحریک 
جامعه میکروبی ساکن آب 

زیرزمینی، بیوفیلتراسیون 
خروجی فرایند SVEو تجاری 

سازی فناوری های فوق 
حداقل در دو سایت صنعتی 

آلوده

زیست پاالیی آب : حذف بیولوژیک نیترات 
از آب آشامیدنی

استفاده تلفیقی از آبهای نامتعارف در افزایش 
عملکرد محصوالت استراتژیک استان خراسان جنوبی 

)زرشک،عناب و زعفران(

تصفیه 
و  زیست پاالئی آب

حذف نیتروژن و فسفر از 
فاضالب با استفاده از روش 

های زیست فناوری

مهندسی شورورزی و کشت 
تلفیقی آبزیان ) ماهی، میگو، 

آرتمیا و جلبک( و گیاهان 
شورپسند با آب دریا

تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از میکروارگانیسم های 
موجود در پساب براای حذف فنل، آمونیاک و هیدورکربن ها

دانشگاه بیرجند پژوهشگاه مواد و انرژی

شگاه علوم پزشکی 
دان

شاه
کرمان

س بوشهر

خلیج فار
گاه 

ش
دان

دانشگاه  اراک
دانشگاه خوارزمی

ت
ت نف

صنع
شگاه 

پژوه



تولید سوخت های زیستی 
مبتنی بر زیست فناوری

75
اصالح جنگل های بلوط منطقه زاگرس

تولید انرژی زیستی و استخراج، فراوری و ایجاد ارزش افزوده محصوالت 
زیست فعال از منابع دریایی و منطقه خلیج فارس

استفاده از روش های زیست فناورانه در درخت 
بلوط با تاکید بر موضوع زوال و خشکیدگی

سوخت های 
زیستی

حفظ جنگل های بلوط 
و منابع طبیعی

دانشگاه نوشیروانی بابل

ه ایالم
دانشگا

س بوشهر
خلیج فار

گاه 
ش

دان

دانشگاه لرستان



تولید انبوه بیوسورفکتانت با استفاده از میکروارگانیسم ها به 
منظور بازیافت نفت
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پاکسازی زیستی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی 
شامل: رایند های بیوپایل، لندفارمینگ تجاری سازی 
فناوری های فوق حداقل در دو سایت صنعتی آلوده

زیست پاالئی 
واحیاء خاک

پژوهشگاه صنعت نفت

زیست فناوری
 نفت

شهید چمران اهواز



77شناسایی و مطالعه تک یاخته های آب های کویری

مطالعات 
بنیادی و پایه

دانشگاه سمنان

تولید زیست پلیمرها ) پلی 
گلوتامیک اسید، سلولز 

میکروبی، کراتین و بیوپلیمر 
ضد خوردگی فلزات(

تهیه پلیمرهای زیستی دارای ویژگی های خاص 
با الهام از پدیده های زیستی و موجودات زنده

تولید 
ک اشترزیست پلیمرها

دانشگاه مال
ه پلیمر و پتروشیمی

شگا
پژوه



شیمی سبز) پلیمرهای 
زیست تخریب پذیر، 

تخریب آالینده ها، 
فیلترهای پالسمایی و 

فتواکسیداسیون به کمک 
مواد زیستی(

مطالعات مولکولی در 
تشخیص سریع، پایش و 
زیست پاالیی آلودگیهای 

صنعتی در محیط آبی

بکارگیری حوزه زیست فناوری در ساخت مرکب 
ها و جوهرهای امنیتی بر اساس شبیه سازی 

ساختارهای رنگی نظیر ساختارهای بال حشرات 
جهت مصارف در چاپ اسکناس و موارد مشابه

استفاده از منابع میکروبی بومی و دست ورزی شده و 
یا فرآورده های آنها نظیر آنزیم ها در حذف آالینده ها از 

پساب های صنایع تولیدی رنگ و صنایع وابسته

زیست فناوری
 میکروبی

زیست فناوری 
مولکولی

پژوهشگاه علوم و تکنولوژی رنگ

س

ت مدر
شگاه تربی

میدان
وارز

دانشگاه خ

پژوهشگاه علوم و تکنولوژی رنگ
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حمایت از پژوهشگران و دانشجویان در چارچوب محورهای واگذار شده به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در 
طرح تقسیم کار ملی انجام می شود. قالب های حمایتی عبارتند از:

حمایت ها در چارچوب 
ح تقسیم کار ملݡی طر

طرحهای تحقیقاتی مسئله محور و کاربردیرساله های دکتری

پژوهشگران برتر و پژوهشگران برتر جوان برگزاری نشست های تخصصی 
در حوزه زیست فناوری

مقاالت زیست فناوری که در نشریات علمی 
پژوهشی Q1 به چاپ برسد

جذب پژوهشگران خارجی 
ج از کشور و پژوهشگران ایرانی مقیم خار

ماموریت های خارجی و فرصت های 
مطالعاتی در حوزه زیست فناوری

واحدهای پژوهشی و گروه های آموزشی برتر 
در حوزه زیست فناوری

انتقال فناوری از دانشگاه ها پایان نامه های کارشناسی ارشد مناطق خاص
به شرکت ها و سایر بهره برداران 

دوره های پسادکتری
* آیین نامه حمایت ها در سایت ستاد قابل مشاهده است. 
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رصد فناوری های جدید با اثر اقتصادی باال که در جهان معرفی می شوند و پیشنهاد و گنجاندن این 
موضوعات در برنامه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی زیستی با بیشترین میزان تجانس 

تجمیع و تمرکز دانشگاه های مختلف با موضوعات مشابه، حول چالشهای شناخته شده ملی 
و تعریف پروژه های بزرگ مشترک 

سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت بهره برداری دستگاه ها و بخش خصوصی از نتایج فعالیت های پژوهشی 
در محورهای محوله به دانشگاه ها 

تناظریابی بین شرکت های دانش بنیان زیستی با دانشگاه ها با ماموریت مشابه 
و ایجاد مشوقهای پیشران افزایش همکاری بین آنها 

ح و شبکه سازی دانشگاه ها و محققین با استفاده از ابزارهای تحت وب سازماندهی طر

ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات زیست فناوری بر اساس شاخصهایی که نشان دهنده اهتمام 
به اجرای توافقات و نیز کارآفرینی و ارتباط با جامعه هستند. همچنین ارائه بسته های حمایتی خاص برای 10 

دانشگاه یا موسسه برتر

کمک به توسعه همکاری ها با موسسات خارجی با ماموریت مشابه در محورهای تعیین شده

برنامه های سال 1398
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از: باتشکر

سورناستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری •دکتر

•دکترسعیدنمکی،وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون اسبق توسعه امور اجتماعی و عمومی 
سازمان برنامه و بودجه کشور

محمدرضاواعظمهدوی، معاون  توسعه امور علمی و فرهنگی سابق سازمان برنامه و بودجه کشور  •دکتر

مسعودبرومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری •دکتر

رضاملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی •دکتر

و

مصطفیقانعی،دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. •دکتر

رحیمسروری، معاون دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. •دکتر

•  رئیس و اعضای گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری: 

دکتر حمیدرضا طهوری، دکتر اسکندر امیدی نیا، دکتر محمد امیدی، دکتر محمود توالیی، دکتر خسرو خواجه، دکتر 
نیراعظم خوش خلق سیما، دکتر مهدیه جعفری، دکتر مهدی زهراوی، دکتر مظفر شریفی، دکتر هومن کاغذیان، دکتر 

مریم کبیر سلمانی، دکتر قاسم محمدی نژاد، دکتر بابک ناخدا، دکتر عباس نجاری، 

•  دبیر و کارشناس گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری. خانمها مهندس شراره هدایتی و مهندس عاطیه صفردوست مرکیه

84


