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اولويتهاي كميسيون تخصصي انرژي

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

 -2اولويتهاي پژوهش و فنّاوري
 -2-3كميسيون تخصصي انرژي
رديف

محور

اولويت

اولويتدار

توسااعج ن ااا ریهااای نمار اادهای تااادرل تباافیج
4

نفت و گاز

پا رشگاهی
توسعج ن ا ریهای تادرال

گایی

محيط زيست

ن ا ری ساخ ت هیزا  ،واشینن
وورد نیای حویش انمژی

8

نفت و گاز

توسعج ن ا ریهای پا رش گای طایعی

1

برق و انرژي

2

فرابخشي و

 ،وواد کاتالیس

توسعج ن ا ریهای تادرل انامژی ناا ناایدش ناا
وحیط یرس

نا ا لور

ساایگار ناا

نیم گاهای حمارتی پا رشگاش

توسعج ن ا ریهای تادرل انمژیهای ت درد پذرم
توسعج ن ا ریهای ذخیمشسایی نامق انامژی تولیاد
پماک دش نمق
توسعج ن ا ریهای ناورن کاارای شااکجهاای انتقاال،
تویرع نمق
1

فرابخشي و
محيط زيست

توسعج ن ا ریهای کارائی انمژی در وبارف نهائی
توسعج ن ا ریهای ذخیمشسایی نف

خام گای طایعی

توسعج ن ا ریهاای انازارش ناایدهی ن ای اقتباادی
6

نفت و گاز

انتقال گای طایعی
توسعج ن ا ری های نهاود ایدرااد نمداشا
نف

گای نم پارج ان ام وطالعا
ارائج طمح توسعج وخای
41

ای وخاای

جاوع وه دسی وخای

اولويتهاي كميسيون تخصصي انرژي

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامة جدول
1

3

هستهاي
فرابخشي و
محيطزيست

توسااعج ن ااا ریهااای چمخااج سااوخ

هسااتجای

پسمانداری
توسااعج ن ا ریهااای کاااهش ن ر اادشها گایهااای
گلخانجای در جانب عمضج تقاضای انمژی
راهامدی سیستمی انمژی

وطالعا

توسااعج ن ااا ری راکتورهااای تحقیقاااتی اناامژی
هستجای
1

هستهاي

توسعج ن ا ری گداخ

هستجای

توسعج ن ا ری ارم ی هستجای
41



فرابخشي و
محيط زيست

ساواندهی نایار انمژی ناا هادف ار ااد توساعج
ثاا

کارائی نیشتم

ا لور های پژ هش ن ا ری کمیسیو تخببی انامژی در ساال

 ،4818نم اساس شاخصهای سیاس های کلی اقتباد وقا وتی ،نااینگمی
ا لور ن دی شدش اس .

46

اولويتهاي كميسيون تخصصي علومپايه

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

 -2-2كميسيون تخصصي علوم پايه
محور اولويتدار

رديف

یرس

4

علوم ساز وحبو

2

علوم پارج دار ری سالو

8

علوم غذا دار ها نماسودو د

1

علوم انزارهای اندایشگیمی

1

علوم وواد (ا لیج دار ئی ،شیمیائی یرستی

6

الگوگیمی ای طایع

1

علوم پارج یوین ،هوا نضا

3

علوم ش اختی ن یادرن

1

سیاس گذاری علم ن ا ری علوم ن یادرن

11

سایگار

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

 -2-1كميسيون تخصصي صنايع ،معادن و فناوري اطالعات و ارتباطات
رديف

محور
اولويتدار

4
2

اولويت
دستیانی نج ن ا ری اعزام انسا نج نضا
طماحی ،ساخ

پمتاب واهوارش نج ودار یوین نه گ

8

طماحی ساخ

نمخی هواپیماها

1

طماحی ساخ

نیم گاشهای هستجای

1

هوافضا

هستهاي

هستج ای کارنمد در ص ارع ،پزشکی کشا ریی

6
1

کشتیسایی سایشهای درراری
صنايع دريايي

3

ار اد احدهای طماحی وه دسی دستیانی نج ن ا ری
کشتیسایی

توسعج ص ارع ویانی پائین دستی پتم شیمی
نفت ،گاز و
پتروشيمي

44

انتقال نجکارگیمی ن اا ریهاای جدراد پیشامنتج در
اکتشاف استخماج
وعدنی نمن ری شدش ناا اریش اناز دش

تولید وحبو
نا

توسااعج ص ا ارع نااورن ای جملااج ن ااا ری نااانو ،یرس ا

42
صنايع نوين
48

ر نا های درراری
ر یصع

1
41

دستیانی نج انمژی هساتجای شااول گاداخ

شاکان

ن ا ری ،ن ا ری اطالعا
ساخ

تولید پیشمنتج
43

 ،وواد نو

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
توسعج شاکج ولی اطالعا

41

توسعج ن ا ری اطالعا
41

46

فنّاوري

اون پاردار نا په ای ناند و اسب

(نج رژش حفاظ

نر دشنگمی درنارش نثاار تحاو

اطالعات و

سط ولی جهانی

ارتباطات

کسب نممانزارهای پیشمنتج دناعی

ای اطالعا

ن اا ری اطالعاا

در

توسعج کمی کیفی شاکج اطاالعرساانی ولای تاأوین

41

سطوح انواع وختل) خدوا
تد رن نمناوة جاوع نج و ظور رعار

اوکانا
ت اساب در اجامای

طمحهای سد ننخیزداری ننخوا داری شااکجهای
ننیاری ت هیز تسطی اراضی اساتفادش ای نبهاای

43

غیموتعااارف ارتقااای دانااش ن ااو در استحبااال
نهمشنمداری.
ار اد ت وع در و اانع انامژی کشاور اساتفادش ای ن ناا

41

صنعت آب و
برق

21
24
22

رعار

وسائل یرس وحیطی انزارش سهم انمژیهاای

ت دردپذرم نا ا لور

انمژیهای ننی.

ننخیزداری ،ننخوا داری ،احیاء ق وا  ،نهااود اصاالح
ر شهای ننیاری استقمار نظام نهمشنمداری و اسب
توسعج ر شهای نورن ننیاری یهکشی
استفادش ای ن ا ریهاای وادر در نهی جساایی تویراع
وبمف نب
19

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامة جدول
ساير اولويتهاي پژوهش و فناوري كميسيون تخصصي صنايع ،معادن و فناوري
اطالعات و ارتباطات به تفكيک رشته صنايع
رديف

محور

اولويت

اولويتدار

ارتقاء توا طماحی وه دسی در ص ارع واشاینساایی،
28

صنايع
ماشينسازي

21

توأوااا توسااعج صاا ارع وعاادنی صاا ارع یرمن اااری
(نیم گاشها ،پا رشگاشها ،راش ن درسایی ...

و ساخت

تولید واشین ن

تجهيزات

راناادوا نااا

خطو تولید رژش ص ارع وختل) ناا
نااا وباامف نهی ااج اناامژی رعاراا

استانداردهای کیفی یرس
21

طماحی ساخ
والکی

21

23
21

پلتفورمهای جدرد نا والکی

ارمانی را

وشتمک

طماحی ،ساخ
26

وحیطی

تولید خودر های نا ساوخ های ناو

صنايع خودرو ( ،Fuel Cellهیامراادی
(گای ئیل -گای طایعی
سبک و
طماحی تولید چهار کالس ووتور خاودر نام پاراج گاای
سنگين
طایعی ت هیزا ومتاط
سااوخ های جااارگزرن

تقور

توا تحقیق ،توساعج طماحای ناووی کامد

دانش ن ا ری طماحی تولید خودر در کشور
طماحی ساخ
21

خودر

ووتور سیکل

نمقی

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
کاهش ناصلج ن ا رانج تولیدا

81
صنايع ريلي
84

در کالس جهانی
تحقیق توسعج وطانق نا وعیارهای

ار اد وماکز تس
نینالمللی

توسعج نجر ی کمد ن اا ری هاای نگهاداری ،تاادرل،

82
صنايع تبديلي
88

وطانق تولیدا

داخلی رعار

کیفیا

كشاورزي

نستج ن دی تویرع وحبو

تولیدی

نهمشنمداری ای یرسا ن اا ری نانون اا ری ناا درنظام
گمنتن والحظجهای یرس وحیطی نهی جسایی وبامف
انمژی

81
81
86

صنايع
شيميايي
صنايع نساجي
و پوشاك

تولیااد نهمشگیاامی ای وااواد نااو ،پلیممهااای جدرااد
کاوظویر ها
تولید الیاف وب وعی
استفادش ای ن ا ریهای نورن تأوین وواد ا لیج وورد نیای
تکمیل ین یمش اریش انز دش
ان ااام عملیااا

ش اساری اکتشاف کاول و انع ذخارم وعدنی نج و ظور

81
معدن
83

یوینش اساای تهیااج اطالعااا

پارااج،

ش اساری ثم

های جدرد ولی در نخش وعد

ارد کمد وواد وعدنی خام ،ذخارم کم عیار ناطلجهای
وفید وعدنی نج نمار د صا عتی ای طمراق توساعج صا ارع
نمن ری
21

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
تولید وحبو

81
معدن
11

ای ن ا ریهای نمن ری وواد وعدنی
اکتشاف ،نهمشنمداری ،نمن ری تولید وحبو

ساخ
صنايع
پيشرفته و
نوظهور

( ، MEMSویکم الکتم نیك ،ناانو واواد ،ناانو اد ا ،
ساخ

ش اساری

انزارش سط اتوواسایو کشاتیها کااهش چشامگیم
پمس ل ننها
توسعج تحقیقا

11

11

تولید

ررااز ن ااا ری ای جملااج ررزسیسااتمهای الکتم وکااانیکی

18

16

تولید پیشمنتج نج راژش اتوواسایو  ،ر ناتیاك،

وکاتم نیك ،وواد نو ن ا ریهای جدرد ساخ

ت هیزا

11

ص ارع

وعدنی نم اساس ن ا ریهای پیشمنتج ر ی

14

12

وعدنی نا اریش انز دش نا ناا اساتفادش

حمنجای درراری

ن ا ریهای یم نامای انازارش سامع
صنايع دريايي

حمال نقال

درراری نج نیش ای  411کیلووتم در ساع
اسااتفادش ای وااواد جدرااد ناامای وقااا م کاامد ندنااجهای
کشتیها انزارش کاراری ننها
استفادش ای سیستمهای پاارش ضاعی
سایش ت هیزا

22

درراری تعمیما

نامای نگهاداری

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
ارتقاء توا دناعی درراری کشور

13

توسعج تک ولوژیهای ومتاط نا نهمشنمداری ای انمژیهای

11

11

ت دردپذرم وان د ووج جذر ود
صنايع دريايي

نجکارگیمی ر نا های هوشم د نمای نعالی های واورد
نیای نج عمق  4111وتم
توسعج ش ا رهای وسانمنمی ،ت در نا سامع

14

نایش ای

 211کیلووتم در ساع

12

انداع ر ش ها شیوشهای جدرد در حمل نقل درراری

18

شاکجهای وخانماتی

11

11

توسعج تقور
فناوري

ارتااطی

اطالعات

تقور

نممانزارهای وورد نیاای یرمسااخ های

توسعج وماکاز پارگااشهاای دادش حیااتی نامای

تحقق جاوعج اطالعاتی
توسعج تقور

16

صع

حذف استفادش ای نینس

سارم ن ر دشهاای جاوی در

کارخانجها استفادش ای جارگزرنهای و اسب ساایگار

11
محيط زيست
13

نووی او ی

ن ا ری اطالعا

نا وحیط یرس
نهمشگیمی انز تم ای ن ا ریهاای ناورن پااک نامای
کاهش تولیدگایهای گلخانجای
23

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
ار اد ظمنی هاای یم در صا ارع کشاور نامای نهااودِ

11

جذب پم ژشهای CDM 4
تد رن ارائج استانداردهای ومنو نج حد و ای ن ر دشها

61

در و انع وختل)
انزارش سهم انمژیهای نو(هستجای ،خورشیدی ،ناادی،

64

محيط زيست

یوین گمواری ،اوواج  ...نا توجاج ناج جاود پتانسایل
و اسب ار گونج انمژیها در کشور
ارتقاء سط استاندارد ن ر ادگی در خودر هاای تولیاد

62

داخل نج حد د استانداردهای جهانی
احادا

نیم گاشهااری نااا ساوخ

هیدر ژ پیل سوختی نیم گاش هساتجای جاارگزر ی

68

نیم گاشهای سوخ
توسعج دانش حیا
تعیین سالو

61
هوافضا
61

پاااک وان اد نیم گاااش

انسا

نسیلی نا ننها
طاب هاوا نضاا در کشاور نامای
ووجاودا

ینادش نهمشنامداری

نیشتم انسا ای قانلی های ارن حویش
طماحاای وحبااو

هااوا نضاااری تااالش در رنااع

انستگی نا ش اساری ن ا ریهای گلوگاهی نکاارگیمی
ن ا ریهای نورن نووی کمد ننها

4. Clean Development Mechanism

21

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
طماحی ،ساخ
66

نهمشنمداری وااهوارشهاای وخاانماتی

کوچك (تا ی  111کیلوگمم سا ش تاا ضاوح 4
وتم
نجکارگیمی علوم ن ا ری هوانضااری ناج و ظاور دنااع

61

وؤثم ،نایدارندگی نجر یرسانی پدان د ولی
ار اد  2پارگاش پمتاب ساوانجهای نضاری دس کم رك

63

ومکز هدار
تقور

61

ولی

ارستگاشهای گیمندش یوی ی ثان

طماحی تولید هواپیماهای وسانمنمی  11تا  211نفامش

11
هوافضا
14

ک تمل عملیاتی نضاری

نا هدف دستیانی نج سهم و اسب ای نایار نینالملل
طماحاای اجاامای نظااام دادشهااا اطالعااا
هوانضااای کشااور نااا رعاراا

حااویش

وسااائل او یتاای توسااط

دستگاشهای وسئول
12
18

طماحی تولیاد نالگمدهاای سااك نیماج سا گین ناا
وأوورر

نوویشی ،تمانمی (وسانم نار

طماحی ،تولید نهمشنمداری ای هواپیماهای ناوق سااك
نوویشی تفمرحی ساوانجهای هواری
طماحی ساخ

11

خدوا

جاا

پیشما های ج

تااا ووتورهااای نااا تماساا

نجکارگیمی ووتورها در ص ارع نف
25

(تورناونن ای وی ای
ناایش ای  21تاان
گای تولید نمق

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
نهمشنمداری ای واهوارش نمهای داخلی

طماحی ،ساخ

نا توا حمل  111کیلوگمم

11
هوافضا

ارتفاع  4111کیلووتمی ارستگاشهای یوی ی ومنو
اوکا س ی

16

قمار داد در ودارهای تا

طماحی شاکج تعیین ووقعی

ولی
احدا

11

نیم گاشها نا راندوا نا تم وان د نیم گاشهای

سیکل تمکیای
ان ام عملیا

13

نگهداری پیشمنتج

سایشای ،تعمیم

سیستمهای د گانج

11
صنعت آب و

34

برق

نا کیفی

نب نستجن دی در و اطق ناقد نب

وکانیزش کمد سیستم ک تمل تویرع نمق
ارتقا انتقال دانش ن ی در نخش طماحی وه دسی

ن ا ری

ن ا ریهای نورن جهانی(انتقال

دانش ن ی نج کشور

سمرع پیشمن
38

تویرع نب شمب (نظیم

نا

دستیانی نج ر شها
32

نج

ر ی وات ی نم وه دسی اریش
ار اد ساوانجهای نورن تأوین

31

جغمانیاری

همگامسایی نا ر ند

جهانی

ن ا ریهای انزارش نایدش
عمضج
26

نایران

انمژی در نخش

اولويتهاي كميسيون تخصصي صنايع... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
31

31

توسعج تم رو سیستمهای تولید همزوا نمق ،حمار
صنعت آب و
برق

نم د
ظمنی سایی در ص ع

نب کشور نج و ظور

همگامسایی پژ هش نا ر ند پیشمن های جهانی

21

اولويتهاي كميسيون تخصصي علومانساني... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

 -2-4كميسيون تخصصي علوم انساني ،معارف اسالمي و هنر
رديف

محور

اولويت

اولويتدار

تعیین نظام اخالق اجتماعی وات ی نم اصول اریشهای

4

اسالوی ا ارمانی
تایین الگوی ساك یندگی اسالوی -ارمانی

2

تحلیل نظمرجپمدایی در یوی ج علوم انسانی نا تأکید نم و انع
اولويتهاي
8

پژوهشي با
رويكرد نظري
به منظور

1

اصالح و
تقويت مباني
علوم انساني،
معارف اسالمي

1

و هنر

اصلی (قمن کمرم ،سیمش ائمج وعبووین «ع»
(قانو اساسی ،ره مودها

نماوین اوام (رش

اس اد نا دستی
وقام وعظم

رهامی ،س د چشماندای  ،4111نقشج جاوع علمی کشور ...
نا هدف تحقق استممار ومجعی علمی در ارن حویش علمی
تایین ،تحلیل ،تشمر

نحوش اجماری کمد «اردش علم نووی» نا

هدف تم رو استقمار ن در حویش داخلی وعمنی ن نج
جاوعج جهانی
ش اخ  ،تعمر) گستمش وطالعا ویا رشتجای وت اسب نا
شمارط

وقتضیا

کشور در چشماندای  4111نا تأکید نم

وعارف اسالوی ،دانشهای نووی

نیایهای کانمدی جها

وعاصم
6
1

نظمرجپمدایی درنارش انعاد نظمی عملیاتی «اقتباد وقا وتی»
نظمرجپمدایی در ناب وعماری شهمسایی اسالوی – ارمانی وت اسب
نا شمارط اقتبادی ،اجتماعی ،جغمانیاری  ...ووجود کشور

23

اولويتهاي كميسيون تخصصي علومانساني... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول

3

اولويتهاي

تد رن اریشها شاخصهای اساالوی -ارمانای توساعج

پژوهشي با

ولی نج و ظور دس رانی نج رشاد پورااری جاوعاج اراما

رويكرد نظري

وات ی نم اریشهای اسالوی نج و ظور تحقق شااخصهای

به منظور
اصالح و ...

اولويتهاي
پژوهشي با

44

42

و اطق وختل) کشور
تحلیل ارارج راش حل در یوی ج وسارل اصالی حاویش علاوم
انسانی ،وعارف اسالوی ه م نا توجاج ناج اصاول ارکاا
اصلی ن وان د :وتو  ،وحتوا ،ر شهای نوویش پژ هش،
رشتجها وقاطع تحبیلی ،نیم ی انسانی

1

41

عدال

اجتماعی اقتبادی توسعج علمی نمه گی در

تحلیل ارائج راهامد سیاس در یوی ج کارنمدی کمد علوم
انسانی ،وعارف اسالوی ه م ،ناا توجاج ناج ظمنیا هاای
ووجود همچو  :سیاس های حمارتی د لا  ،نقاش نعاال
نخش غیمد لتی ،تأسی وؤسسجهای دانش ن یا ...

رويكرد عملياتي سای کار توسعج هدنم د شاکج ارتااطی نج و ظور ارتقاء کیفی
به منظور
ناشی ای رقان سالم علمیا پژ هشی وعمنی دستا ردها
قانلی های نا ی دانش نووی نا توجج نج سای کارهاری چو :
اصالح و
تقويت الگوها و ان ماانهااای علماای ،قطاابهااای علماای ،کمساایهااای
نظمرجپمدایی نیاد اندرشی ،جلسجهای نقاد ،هماارشهاای
سياستها
داخلاای خااارجی ،نمصاا هااای وطالعاااتی ،تاساای
دانشگاشهای وشتمک ...
ش اساری وؤلفجهای هور نخشی نج سیمای شاهم ر ساتا،
نایننمر ی ر ینودسایی وعماری ارمانی ا اسالوی نا تأکید نم
نضاهای کالادی نهادها وؤسسجهای نوویشی پژ هشی نا
هدف احیاء ه م اسالوی ا ارمانی
29

اولويتهاي كميسيون تخصصي علومانساني... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
48

41

41

46

41

نمرسی طماحی نظام جاوع س ش پذرمش ،اریشایانی،
اعتاارس ی تضمین کیفی نواویش عاالی نواویش
پم رش
نمرسی نسیبش اسای ضاعی نظاام ه امی ادنای در
کشور نم اساس وعیارها اریشهای ولی ،واذهای ناووی
جاوعج ارمانی راهکارهاای ارتقاای ن ناج و ظاور تحکایم
هور ارمانی  -اسالوی
تایین راهامدهاای تقورا ساموارج اجتمااعی ناا توجاج ناج
وقتضیا نمه گی کشور نج و ظور دس رانی نج انزارش رناش
اولويتهاي
اجتماعی ،تقور قواعد اخالقی  -اجتماعی رنتاری اناماد
پژوهشي با
جاوعج ،انزارش اعتماد ویزا ن نین شهم ندا حکوو
رويكرد عملياتي
نهادهای نمنودش نم ن  ،احساس او ی  ،پارا ادی حکووا
به منظور
نج قوانین وقمرا احتمام نج رکدرگم ،احساس ناداری نج
اصالح و
کشور ،تفکم عقالنای ،نظامپاذرمی ،کارنوادی حکووا
تقويت الگوها و
تعاوال اجتماعی
سياستها
تایین و اساا علمی -نمه گی تمد ارمانی -اسالوی نا سارم
تمد ها نمه گها نا تأکید نم حویشهای تمد نسایاری ناج
و ظور ش اخ جارگاش و زل سا ها ویاما تمادنی
ارما  -اسالوی در حویشهای تمدنی درگم ،تقور درظلماسی
تمدنی پیشامد راهامد جهانی ارما وا ی نم جها عااری ای
خشون
طماحی درظلماسی سیاس های داخلی وات ای نام پیوساتگی
ومدم نا ر رکامد عادال سامیوی ی ،درظلماسای
حکوو
قووی ر اداری وذهای

81

اولويتهاي كميسيون تخصصي علومانساني... ،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول

43

41

21

طماحی سیاس های انسا گمارانج نماومیی وات ی نام
گستمش تعاوال و طقاجای جهاانی ج .ا .اراما در
راستای ارتقای سط و زلا ولای نساا ناج ساارم
وبلح
کشورها نم اساس اصول عز  ،حکم

اولويتهاي
تطایق ر ندها ضعی رشتجهای علوم انساانی در
پژوهشي با
ارااما نااا سااارم کشااورها نااج و ظااور نسیبش اساای
رويكرد عملياتي ضعی نعلی ،تعاول ناا حویشهاای وشاتمک علاوم
انسااانی در جهااا پیشاامنتج اریرااانی نمناوااجها
به منظور
سیاس ا گذاریهای ان ااام گمنتااج در حااویش علااوم
اصالح و
تقويت الگوها و انسانی کشور
نمرسی نقش نمه گ در شکلگیمی نواحی شهمی
سياستها
ر ستاری ارما وقارسج تطایقی ن نا سارم کشاورها
نج و ظور دس رانی نج ر ناد تااررخی شهمنشای ی
ر ستانشی ی در کشور ،نسیبش اسی نظاام شاهمی
ر ستاری ودرمر نهی ج شهم ر ستا

31

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

 -2-5كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و منابع طبيعي
رديف

محور

اولويت

اولويتدار

ش اساااری ،حفااظ نهمشناامداری نهی ااج ای ذخااارم ژنتیکاای تقور ا
کلکسیو ها نانكهای ژ گیاهی ،جانوری ویکم ارگانیزمها احیاء

4

یرسااتگاشها شاامارط نیولوژرااك گونااجهااای گیاااهی ،جااانوری
ویکم ارگانیزمهای در وعمض خطم کشور
توسعج ،استفادش نوویسایی ن ا ریهای نورن نظیام یرسا ن اا ری،
ن ا ری نانو هستجای در کشا ریی ،نب ،و انع طایعی ،وحیط یرس ،

2

اوور دام ننزرا
ارائج ر شهای نهاود تحول در نظامهای نواویش تام رو کشاا ریی ،نب،

8

1

و انع طایعی ،وحیط یرس  ،اوور دام ننزرا

ارتقاء دانش نیم ی انسانی

حوزه

نمرسی ش اسااری تهدرادها تاد رن الگوهاای پدان اد غیمعاوال

مشترك

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

1
6

نهاود ارتقای ر شهای ودرمر وخاطمشهای طایعی در کشا ریی ،نب ،و انع
طایعی ،وحیط یرس  ،اوور دام ننزرا

ارائج راهکارهای وقانلج کاهش اثما

پژ هش ارائة راهکارهای نمناوجررزی شدش نمای پیشنی ی سایگاری
نا خشکی خشکسالی
نمرسی ،ش اساری ،احیاء کارنمد دانش ناووی تلفیاق ن ناا داناش

1

ن ا ری های نورن در نخاش نمرسای ش اسااری تهدرادها تاد رن
الگوهای پدان د غیمعاول ودرمر ررسك در نخش کشاا ریی ،نب،
و انع طایعی ،وحیط یرس  ،اوور دام ننزرا
82

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

ادامه جدول
نمرسی ش اخ تأثیما نعالی های کشا ریی ص ارع انساتج نام
سالو شاغال نخش کشا ریی ،نب ،و انع طایعی ،وحایط یرسا ،

3

اوور دام ننزرا
1
41

حوزه
مشترك

41

و انع طایعی

ار اد ارقام گیاهی (یراعی ،ناغی ،ج گلی ،ومتعی ،دار ری یر تای ناا
رژگیهای نمتم نا تأکید نم تولید هستجهای ا لیج نذر نهال
نهاود ر شهای نمن ری نگهداری نج و ظور انزارش کمی

41

43

نمرسی ،ش اساری ،نهاود توسعج ودلهای پیشنی ی ضع هوا

حفظ وحیط یرس

48

41

و انع طایعی ،وحیط یرس  ،اوور دام ننزرا

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

42

46

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

نهاود ،ارتقاء توسعج خدوا هواش اسی در یوی ج هواری ،درراری جادشای

44

41

ارائج راهکارهای ارتقاء سالو ننها

نذ ر نهال س ش اصال

سالو نهالهای تولیدشدش در کشور

تد رن وعیارها استانداردهای نهی جساایی الگاوی کشا
علوم
زراعي و
باغي

کیفی
اریراانی

الگوهای ووجود
ارائج الگوهای کشا ریی حفاظتی
اهلی کمد گیاها شورپس د (هالونی ها

ر د ننها در نمناواجهاای

الگوی کش در و اطق وستعد
دسااتیانی نااج دانااش ن اای تولیااد نهاااود واادرمر وباامف کااود
نن کشهای شیمیاری ،نلی نیولوژرك در وحبو

یراعی ناغی

نهاود ر شهای ودرمر ننا  ،نیماریها عل)های همی نا تاکید نام
ر شهای نورن نیولوژرك تولید وحبو
33

سالم ارگانیك

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
21
24

علوم
زراعي و
باغي

دستیانی نج دانش ن ی ن ا ری تولید نمن ردشهای نیولوژرك ،دار هاای
داوی ،پم نیوتیكها ،ررزوغذیها وکملها

21

21
23
21
81
84
82

توسعج نهمشنمداری نهی ج ای گیاها دار ری ص عتی
ارداتی در تاوین خوراک دام ،طیور ننزرا

28

26

غیمش کشور
نمرسی اوکا جارگزر ی ودرمر تأوین و انع غذاری داخلی ناا و اانع

22

21

ش اساری طاقجن دی نو

نلور گیاهی ،جانوری ،قارچی ،ویکم نی

ارائج راهکارهای نهاود ضمرب تادرل غذاری دام ،طیور ننزرا
دام ،طيور،
آبزيان و
شيالت

نمرسی اپیدویولوژرك نیماریهاای شاارع دام ،طیاور ننزراا

ارائاج

ر شهای نورن ودرمر وااریش ک تمل ننها
وعمنی ر شهای تشخیص سمرع نیماریهای شارع دام ،طیور ننزرا
نمرسی ،وعمنی تم رو نژادها

رنهاای نمتام اقتباادی

ننزرا  ،دام طیور
ر شهای اهلیسایی ،تکثیم پام رش گوناجهاای جاانوری،
جلاكها گیاها درراری
تولید وحبو

داوی سالم ارگانیك

ان ام پژ هشهای کارنمدی نمای ارتقاء نهی جسایی کیفی وواد غذاری
وبمف انسا

دام

نمرسی های یم نمای نهاود ساختار ،تأسیسا

ت هیزا نخش دام،

طیور ننزرا در راستاری انزارش راندوا
نمرسی ناقیماندشهای سموم ،نلزا س گین دار های وضم در چمخاج
غذاری انسا

دام
81

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
اصالح وعمنی ارقام پموحبول گونجهای چوندش

88

نمرسی ننا

81

راهکارهای و اسب در ودرمر ننها
نمرسی تغییما پوشش گیاهی نجر یرسانی نقشج پوششهای گیاهی

81

کشور
نمرسی نقش سیاس ها نمناوجهای اقتبادی کشا ریی در حفاظ ای

86
81
83
81
11
14

نیماریهای نماگیم وهم عمصاجهاای طایعای ارائاج

و انع طایعی وحیط یرس
نمرسی ارائج الگوهای ودرمر جاوع حویشهای ننخیز

منابع طبيعي نمرسی نهی جسایی ر شهای وهار ر انابهای سطحی یرم سطحی
و
در حویشهای ننخیز
آبخيزداري

نمرسی نهی جسایی ر شهای نورن حفاظ نب خاک
توسعج ر شهای نورن در ودرمر

نهمشنمداری پاردار پوشش گیاهی

عمصجهای طایعی
نمرسی ارائج ر شهای جدرد ودرمر عمصجهاای نیاناانی تثایا
شنهای ر ا
ان ام پژ هش نج و ظور ش اساری ظمنی های گیاهاا دار رای واواد

12

وؤثمش ننها توسعج ر شهای انزارش نهمش ری نوویسایی ننهاا ناج
و ظور استفادش ت اری در سالو انسا  ،دام ،طیور ننزرا

18

نمرسی ارتقاء اطل
در ارن حویشها

35

سیمای حویشهای ننخیز ظمنی های ووجاود

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

ادامه جدول
توسعج نوویسایی ر شهای نورن پارش اصالح شاکجهای تویرع

11

نب جمع ن ری ناضالب کشور
نمرسی شیوشهای ارتقاء نایسایی تبفیجخاناجهاای نب ناضاالب

11

کشور نا تکیج نم دانش نووی
نمرساای شاایوشهای واادرمر وباامف کاااهش هاادر رنا نب در

16

نخشهای کشا ریی ،شمب ص ع
نمرسی ارائج الگوهای وادرمر رکظارچاج و اانع وباارف نب در

11

احدهای هیدر لوژرك
توسعج ر شها ساوانجهای نورن ننیاری در راستای انزارش نهامش ری

13
11
11
14
12
18

اصالح الگوی وبمف نب در کشا ریی ،شمب ص ع
آب و

ش اساری ر شهای ناورن وادرمر

پساب

ساوانجهای نب ناضالب

نهمشنامداری نهی اج و اانع نب

ش اساری ر شهای کارنود اساتفادش ای نبهاای ناوتعاارف (نب درراا،
پساب ... ،نمای وبارف وختل) کشا ریی ،شمب ص ع
تولید توسعج دانش ن ا ریهای سخ انزاری نمم انزاری ومتاط ناا
ودرمر و انع ننی
نمرسی توسعج ن ا ریهای ساخ انزاری ناممانازاری وامتاط ناا
ودرمر استحبال نز

جوی

پژ هش ش اساری ر شهای ودرمر نبهای یرمیوی ی حفاظا
کمی کیفی ننها

11

تد رن نمناوج عمل ولی او ی نب نم اساس الگوی تبدیگمی وشارکتی

11

جارگزر ی ن ر دشها در و انع نب

نمرسی ،ودرمر

86

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

ادامه جدول
16
11

آب و
پساب

ارائج کش جارگزرن نمای گیاها قانل کش نا پساب
وطالعااج نمرساای ضاام ر های انتقااال نااین حوضااجای نب ارائااج
ر شهای و اسب و طاق نم شمارط اقلیمی یرس وحیط

13

استفادش ای ن ا ریهای نورن در حفاظ ای وحیط یرس

11

نمرسی ت وع یرستی کشور ر شهای اصالح اکوسیستم
نمرسی علل کاهش توا تولید تا بهای کشور راهکارهای نهاود

61

توسعج پاردار یرس وحیطی ننها
نهسایی اصالح ودرمر

64

راهکارهای نایران  ،ک تمل کاهش نلودگیهای ناشی ای ننها
ر شهای نهسایی اصالح و انع ن ر دش هوا ،نب خااک کشاور

62
68

ارائج راهکارهای پیشگیمی ،وهار کاهش نلودگیهای ناشی ای ننها
محيط
زيست

61

نهمشنمداری ای پسماندها در کشور ارائج

نمرسی ش اخ اثما تغییم اقلیم ر ی یرس نومها (اکوسیستمها
ارائج راهکارهای و اسب
نمرسی ،ش اساری وعمنی ر شهای تشخیبای سامرع ن ر ادشهاای
یرس وحیطی ،دار ری ،سموم دنع ننا نااتی کودها در تولیادا
و انع پارج وحیطی ارائج راهکارهای کاهش اثما ناقیمانادش در جها
حفظ وحیط تولید وحبول سالم

61

وطالعج تهیج نقشجهاای و اانع پاراج تولیاد تاوا اکولوژراك وامتاط ناا
کشا ریی ،نب ،و انع طایعی وحیط یرس در راستای نوارش سمیوین

کمیسایی نمن رد خدوا اکولوژرك تعیین اریش اقتبادی و اانع
66

طایعی یرستی نا تاکید نم هزر ج و فع اجتمااعی طماحای نظاام
والیا یرس وحیطی
31

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

ادامه جدول
نمرسی توسعج ر شهای پارش ،هشادار ،پایش نگااهی وادرمر

61

ررزگمدها
نمرسی ظمنی ها اوکا سا ی اساتقمار صا ارع تاادرلی تکمیلای

63

وت اسب نا قطبهای تولیدی کشور
نوویسایی ،طماحی تطایق واشینهاا ت هیازا کشاا ریی ،نب،
ناضالب ،و انع طایعی وحیط یرس ای طمرق نهاود کیفی  ،طماحای،

61

ساخ
11
14

نهی جسایی ارتقای وکانیزاسیو کش گلخانجای
ماشين
آالت،
تجهيزات و

12

صنايع
كشاورزي،
آب و منابع

18

وه دسی وعکوس

طبيعي

نمرسی ارائاج راهکارهاای نهی اجساایی وبامف انامژی در نخاش
کشا ریی ،نب ،و انع طایعی وحیط یرس

وعمنی الگوهای استفادش

ای انمژیهای ت دردپذرم
ش اساری تعیین پماک ش جغمانیاری ن ر دشها در و انع غذاری کشاور
نمرسی ر شهای ک تمل ،حذف کاهش ننها هماماش ناا نااینگمی در
استانداردهای کیفی وواد غذاری
وعمنی ر شهای نورن دستیانی نج دانش ن ی نامن ری ،نساتجن ادی،
نگهداری اناارداری وحبو

کشا ریی ،نب و انع طایعی نا تأکید

نم کاهش ضارعا کمی کیفی
ان ام پاژ هشهاای کاارنمدی نامای دساتیانی ناج داناش ن ای تولیاد
11

وحبو

نما ردشهای نما رژش غ یشدش همچ ین وحباو

ناا

اریش ای پسماندها ضارعا کشا ریی و انع طایعی
11

پژ هشهای کاارنمدی ناج و ظاور طماحای سااخ سیساتمهاای
اندایشگیمی پارش کمی کیفی و انع نب ،خاک هوا
83

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامه جدول
16

تحلیل نایاررانی وحبو

نمرسی توا تولید تعیین وزر های اقتبادی و اطق خشك اراضی

11

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

13

کمی

نمرسی وعمنی ر شهای ودرمر

مديريت و
اقتصاد

31
31
36

وشارکتی توانم دسایی نهمش-

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

38

کیفی وحبو

نمتم تشکلها نهادهای اقتبادی حقوقی ومنو

31

32

تولیدی صادراتی نخش کشا ریی

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

11

34

کشا ریی ارائج ودلهای نهاود ن

ر شهای ارتقاء سموارج گذاری داخلی خارجی در نخش کشا ریی،
نب ،ناضالب وحیط یرس
پذرمی وحبو

ش اساری ظمنی های تولید رقان

نایارهای هدف

نمرسی اقتبادی اوکا جارگزر ی نما ردشهای کشا ریی داخلی نا
وحبو

ارداتی

ر شهای نهاود ودرمر

تولید وبمف در نخش کشا ریی ،نب،

ناضالب وحیط یرس
نایار اقتباد نب پساب
نمرسی

ش اساری وشکال

وسائل نیمجای در نخش کشا ریی،

نب ،و انع طایعی وحیط یرس
اوکا س ی ارائج راهکارهای حذف اسطجگمی تقور
نقش تولیدک دش در نایار

39

ارتقاء

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

ادامه جدول
وطالعج نمرسی ر شهای حمار نهی ج د ل ای نخش کشا ریی

31
33
31
11
14

و انع طایعی وحیط یرس
وطالعج ارائج الگوری نهی ج تغذرج انسا
حوزه
مديريت و
اقتصاد

دام وت اسب نا ضعی اقلیم

کشور
ارائج الگوی و اسب اقتبادی ر ستا وحور نج و ظور خودکفاری
واندگاری ر ستاریا
ارائج راهکارهاری اجماری نقش ومدم د ل در اقتباد یرس وحیطی
وات ی نم توسعج پاردار
پژ هش در یوی ج ارم ی یرستی اقتباد وحبو

11

تماررختج

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي سالمت ،امنيت ...

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

رديف
4

انزارش او ی

2

تولید نمن ردشهای نهداشتی ارمن نا رعار

8

ک تمل ن ر دشها

1
1

ارم ی غذاری تغذرج
استانداردهای ولی نینالمللی

نمن ردشها وواد ا لیج دار ری ،اکسن ،وحبو
ولز وا

ت هیزا

پزشکی نا کیفی

یرستی ،نمن ری سلولی

استاندارد نینالمللی

توسعج نون ریهای علمی ن ی در تولیاد عمضاج نمن ردشهاای دار رای
س تی

6

استانداردسایی ر شهای تشخیبی دروانی ای جملج در طب س تی

1

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

3

اصالح ساك یندگی وات ی نم نوویشهای اسالوی  -ارمانی

1

تحقق ر رکمد سالو

همج جاناج انسا سالم در همج قوانین ،سیاس های

اجماری وقمرا
تحقیااق در یوی ااج سیاساا گااذاری ،نظااار

41

کارنوااد ار اااد تقوراا

یرمساخ های واورد نیاای نامای تولیاد ،وبامف
وحبو

یرساتی ،نامن ری سالولی ت هیازا

استاندارد نینالمللی نا هدف حمار

اردا

دار  ،اکسان،

پزشاکی (ناا کیفیا

ای تولید داخلی توسعج صادرا

44

تحقیق در یوی ج پیشگیمی در حویش سالو  ،او ی

42

ر ینود نمود نمناوجهای نهداشتی دروانی حمار های اجتماعی

48

کاهش وخاطما

نلودگیهای تهدردک دش سالو

علمی

14

غذاری رناش اجتماعی
وات ی نم شواهد وعتاام

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي كشاورزي ،آب و ...

ادامه جدول
41
41
46

تهیج پیوس

سالو

نمای طمحهای کال توسعجای

نهاود نظامهای پارش ،نظار

اریرانی در حویش سالو

او ی  ،غذاری

رناش اجتماعی
توسعج ،تقور

ساواندهی نظام نیمجهای اجتماعی ،سالو

حمارتی

12

خدوا

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي مديريت ،اقتصاد و ...

 -2-7كميسيون تخصصي مديريت ،اقتصاد و بازرگاني
رديف
4
2
8
1
1
6
1

محور
اولويتدار
شايستهساالري

41
44
42
48
41

انتخاب ودرما
نساد سالو

سالمت اداري
و مالي

کارک ا در سطوح گوناگو
اداری والی ،ر شهاای وواجهاج

نا ننها
ش اساری اصالح یوی اجهاای تشادرد ک ادش نسااد
اداری والی

پاسخگويي و
حساب
پسدهي

انزارش شفانی

در شاکج خطوشیگذاری عمووی

طماحی سیستم گمدش اطالعا
اصالح نظام والی وحاسااتی د ل
سیستم پارش نایرسی
ش اسااری وسااتمم وساائل عمااووی تعیاین وسااتمم

3
1

اولويت

ا لور ها
نهاامشگیاامی ای «واادرمر

دانااش» نااج کااارگیمی

سيستم

«ت ارب» «نتارو پژ هشها» در خطوشیگذاریها

برنامهريزي

نمناوجررزیهای کال ولی در کشور (نسیبش اسای،
طماحی سیستم نمناوجررزی

ملي و
خطمشيگذاري نمناوجررزی در ووقعی
ساواندهی سیستم خطوشیگذاری
عمومي
تحمرم

اصالح توسعج سیستم اجما اریرانی خطوشیها
حمار

ای ومدم در نمانم نسیبهای احتمالی ناشی ای

خطوشیها

18

اولويتهاي كميسيون تخصصي فرهنگ و تمدن

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامة جدول
41
46
41

نهمش ری در کلیج نخشهای اقتباد
بهرهوري

انزارش کیفی

کاهش قیم

تمام شدش

نهمش ری سایوا های عمووی

43

خبوصیسایی در راستای سیاس های اصل 11

41

اصالح نور کماسی د لتی

21
24
22
28
21

ساختار كالن
دولت و

حکممانی

حكومت

توسعج حکووا

الکتم نیاك ،نانکاداری ت اار

الکتم نیك
خطمشيهاي
حمايتي

21
26

نایوه دساای ساااختارها ،نماگمدهااا شاایوشهااای

خطوشیهای حمارتی اقتبادی اقتباد رارانج
وقمرا

خطوشیهای حمارتی غیم اقتبادی

س ش اثمنخشی کاراری حمار ها
رناش اجتماعی ،توانم دسایی وااریش نا نقم

عدالت
اجتماعي

21

رصااد پااارش عاادال
ودرمر

اجتماااعی در حااویشهااای

د لتی ،اقتباد ،نایرگانی کسب کار

عدال پژ هی در نخشهای ودرمر
نایرگانی کسب کار

23

سرمايهگذاري

جذب هدار

سموارجهای خارجی

21

و بازار سرمايه

حفظ هدار

سموارجهای داخلی

11

د لتی ،اقتبااد،

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي مديريت ،اقتصاد و ...

ادامة جدول
81
84
82
88

نوارش سمیوین
نقشه راه
اقتصاد كشور

81
81
86
81

11

سيستم پولي،
مالي ،ارزي و
بودجهاي
كشور

پدان د غیمعاول
سیستم پولی اریی
سیستم نودججررزی
سیستم والیاتی
اصالح نور کماسی د لتای وعطاوف ناج حمارا

ای

نضای کسب کار
پیوستن نج سایوا ت اار جهاانی (راشکارهاای تساهیل
توسعه
كارآفريني و
اصالح فضاي

14

تد رن الگوی رکظارچج توسعج یرمساخ ها
توسعج اقتباد دانشن یا

83
81

تد رن ودل توسعج وات ی نم نهمش ری و انع

كسبوكار

عضور  ،راشکارهای ودرمر

پیاودهای و فی احتمالی

درظلماسی اقتبادی ت اری (نج خبوص ووارد وعطوف
نج چالشهای حقوقی پیوستن نج سایوا ت ار جهانی
اصالح خطوشیهاا راهامدهاای نااظم نام نضاای
کسب کار
اردا

12

ودرمر

18

توسعج صادرا

45

وااریش نا قاچاق داوظی گ

اولويتهاي كميسيون تخصصي فرهنگ و تمدن

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامة جدول
اصالح سیستم گممک کشور

11

توانم دسااایی نخااش غیمد لتاای کسااب کارهااای

11
16

کوچك وتوسط
توسعه

اصالح قوانین حمار

كارآفريني و

در نخش غیمد لتی

اصالح فضاي
11

كسبوكار

حمارااا

ای حقوق وادی وع وی انماد

ای نعالیااا هاااای تحقیاااق توساااعج

ت اریسایی اردشها ،خالقیا هاا ناون ریهاا (ای
جملج ،نهاود الگوی ودرمر

13

ودرمر

11

توسعج کارننمر ی

11

توانم دسایی و انع انسانی

14
12
18
11

اشتغال،
بازاركار و
نيروي انساني

11

13

ررسك نیمج

اصالح سیستم نوویشی حمنجای کشور
قانو کار
توسعج یوی جها نمص های کار شارستج
حفظ استعدادها نیم های وتخبص
اخالق کار
ش اساری ظمنی ها راهکارهای توسعج اقتبادی در

16
11

پژ هش نون ری

شمارط تحمرم (تحمرمشک ی د ر ید تحمرم
جهاد اقتصادي

اوکا سا ی تولیاد صاادرا

و اقتصاد تحريم

دارای ن ا ری پیشمنتج

کا هاا خادوا

طماحاای سیسااتم رصااد وسااتمم تحااو
ت ار

جهانی (نا وحورر

16

اقتباااد

و اوع علمی دانشگاهی

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي مديريت ،اقتصاد و ...

ادامه جدول
11

توسعه فرهنگي
در حوزههاي

61

معطوف به
اداره امور

64

عمومي ،اقتصاد

62

و كسبوكار
با تأكيد بر

جهاد اقتبادی (توسعج نمه گ جهادی در حویش
اقتباد کسب کار
نمه گسایی نمای وعطوف ساختن پژ هشهای
دانشگاهی نج ا لور های ولی و طقجای
اصالح الگوی وبمف
توسعج کارکمد رسانجها در اقتباد کسب کار
توسعج سیستم تعلیم

تمنی

رسمی

68

فرهنگ جهادي

حویشهای ودرمر

61

نظريههاي پايه

الگوی اسالوی -ارمانی ادارش اوور عمووی

61

اداره امور

66

عمومي ،اقتصاد،
و كسبوكار

د لتی ،اقتباد کسب کار

الگوی اسالوی -ارمانی ادارش اقتباد
الگوی اسالوی -ارمانی ادارش کسب کار

41

عمووی در

اولويتهاي كميسيون تخصصي فرهنگ و تمدن

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

 -2-8كميسيون تخصصي فرهنگ و تمدن
رديف

محور
اولويتدار

4
2

اخالق نظامهای اجتماعی
اخالق علام (اخاالق نواویش ،پاژ هش نهادهاای
اخالق

1

علمی
اخالق ن ا ری (یرس
ن ا ری اطالعا

8
1

اولويت

ن ا ری ،ن ا ری پزشکی ،نانو،
جها اسالم

اقتدار فرهنگي الگوی وطلوب تعاول نمه گی ارما
درظلماسی عمووی وات ی نم نمه گ اسالوی
و بيداري

6

اسالمي

1

اوقات فراغت

3

و سرگرمي

سیاستگذاری توسعج گمدشگمی اسالوی

1

آسيبهاي

نساایبهااای اجتماااعی (اعتیاااد نااج وااواد وخاادر،
ر انگمدا ها ،وبمف وشم نا الکلی دخانیا

41
44

فرهنگي و
اجتماعي

42

تعليم تربيت

48

تهاجم

41

فرهنگي و

41

جنگ نرم

وطالعا

نیداری اسالوی تمد اسالوی

سیاستگذاریناییهای رارانجای

جمارم رارانجای ار تمنتی
حقوق نمه گی اجتماعی
نظمرج تعلیم تمنی
وطالعا

اسالوی

ج گ نمم

شاکجهای واهوارشای وعاند
او ی

نمه گی پدان د غیمعاول نمه گی

13

اولويتهاي كميسيون تخصصي فرهنگ و تمدن

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

ادامة جدول
46
41
43
41
21
24
22

دين و
دينداري
رسانههاي
جمعي
عدالت
اجتماعي

28
21
21

23

فرهنگ
عمومي

84

وطالعا

جاوعج قمننی ناوی

رسانجهای جها اسالم
نظامِ جاوعِ رسانجای کشور
سیاس گذاری وطلوب وطاوعا
نظمرج عدال

کشور

اسالوی

و اسك شادی نشا

وبمف کا های نمه گی
وطالعا

ارتقا نمه اگ عماووی :تعاا  ،نیکوکااری،

نمه گ ق) ،جدا کاری تعظیم شعائم اساالوی،
اومنج وعم ف
نمرسی نسایبش اسای نواویش پاژ هش علاوم
اجتماعی در ارما

فرهنگ نظري

ساواندهی اصطالحا

نمه گی اجتماعی

کمسیهای نیاداندرشی نمه گ

جاوعج

نمرسی اندرشاجهاای نمه گای اجتمااعی وتفکاما

21
81

نقج حکووتی نقج ا دارش

وطالعا

26
21

وطالعا

ساك یندگی اسالوی -ارمانی

وسلما
فضاي مجازي

نسیبش اسی نر دشنگمی نضای و ایی
سیاستگذاری شاکجهای اجتماعی ولی
11

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي فرهنگ و تمدن

ادامه جدول
82
88
81

پیوس

نمه گی طمحهای ولی

مهندسي

ودرمر

تحول نهادهای نمه گی حویش دانشگاش

فرهنگي

وه دسی نمه گی نهادهای سیاسی اقتبادی ....
عملکمد ننها

81
86
81

سیاس گذاری تحکیم تعالی ن یا خانوادش
نهاد خانواده
و زنان

83
81
11
14
12
18

نظامِ جاوعِ پوشش ینا

عفاف ح اب

سیاس گذاری توسعج اید اج اسالوی ارمانی
وطالعا

سیاس گذاری انزارش جمعی

ناا تأکیاد

نم خانوادش وحوری
ورزش
هويت،
فرهنگ و
تمدن

وطالعااج نمناوااجرراازی نمه گاای ریش حمنااجای
ریش همگانی
وطالعا

هورتی ارما در د را وعاصم

وطالعا

وهد ر

وطالعا

انقالب اسالوی دناع وقدس

وطالعا

هور

نر دش

پژ هشهای خط ادب نارسی

11

اولويتهاي كميسيون تخصصي حملو نقل و ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

 -2-3كميسيون تخصصي حمل و نقل و عمران
رديف

محور اولويتدار

4

نظام جامع حمل

اولويت

حوزه حمل ونقل

ونقل با رويكرد
2

ملي -بينالمللي

8

ايمني و امنيت

طماحی سیستم جاوع حمل نقل (ررلی ،هواری ،یوی ای
طماحی نقشج راش

درراری

ارتقای ارتاا نین ودهای هواری ،درراری جاادشای
ررلی شاکجهای انتقال لولجای کشور
انزارش ارم ی او ی در حویش حمل نقل کاهش تلفا
ارتقای نمه گ عمووی در استفادش ای سیستمهای حمل

1

نقل نا رعار
فرهنگ و آموزش

1

الزاوا

نمه گ اسالوی -ارمانی

تحول نظام نوویشی نا ر رکمد نظاام وولاد ،در یا
نم گما نا ا لور
ودرمر

رناع وشاکال

کشاور ناا تقورا

جهادی

کارنمد انمژیهای نورن ت دردپذرم عملیاتی کمد
نمار د اردش نج وحباول در وادهای وختلا) حمال

6

نقلی
کاهش وبمف سوخ

1
اقتصاد مقاومتي
3

انمژی نا توسعج جارگزر ی

و انع پاردار نا ر رکمد ودرمر
واادرمر

وبمف

رکظارچااج تمانیااك تقاضااای ساافم نااا

ا لور دهی نج حمل نقل هوشم د نج ر یرسانی ن
نهاود راندوا حمل نقل عمووی انزارش نهمش ری

1

نا ر رکمد عدال
نورن
14

اجتماعی نا نج کارگیمی ن ا ریهاای

اولويتهاي كميسيون تخصصي حملو نقل و ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

ادامه جدول
تأوین و انع والی پاردار درنودیاری در حویش حمال

41

نقل وطانق الگوهای اقتباد وقا وتی
توسعج نایار حمل نقل نینالمللی ارتقا جارگاش حمل
نقل در و طقج نا انزارش سهم شکلدهای نایارهاای

44
اقتصاد مقاومتي

جدرد گستمش جهانگمدی
تعادل عمضج  -تقاضا نا ر رکمد پژ هشهای کاارنمدی

42

تقاضا وحور
وقانلج نا ضمنجپذرمی در حویش حمال نقال ای جملاج

48

گلوگاشهای تحمرم

حوزه عمران و زيرساخت
41
41
46

سازههاي دريايي

مسكن و الگوي
مصرف انرژي

41

21

وبال ساختمانی جدرد ،ساك ،وقا م نایران
ساااختما هااای د سااتدار وحاایط یرس ا

ننها

نااا ا لور ا

نهی جسایی وبمف انمژی
نهی جسایی وقا مسایی در طمحهای عممانی (ساایشها

41
43

سایشهای درراری نما ساحلی

ان یجها
مديريت ساخت
بخش هاي
عمراني

ن ا ریهای نورن در تولید وسکن اناوش ،ارمن پاردار
یرمساخ ها شاکجهای یرمن اری (ساد سیساتمهاای
انتقال وارعا

گایها ،شاکج راشهای جادشای ،ساایشای

عظیم
توسعج دانش ن ی در طماحی ار اد وخاای طایعای
ص عتی ومتاط نا نب ،گای نف
12

اولويتهاي كميسيون تخصصي حملو نقل و ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

ادامه جدول
24

پیشنی ی کاهش خطمهای نالراری طایعی ناا ا لورا
مديريت ساخت
بخشهاي

22

عمراني

28

مديريت بحران
در طرحهاي

21

عمراني

یلزلج ،سیل طونا
ن ا ریهای نورن در طماحی سیستمهای تبفیجخاناجها
خطو انتقال نب ،ناضالب پسماندهای صا عتی
نبهای کشا ریی
نحما های اقتبادی وسارل نظام ودرمر
طمحهای عممانی

ساخ

نام

کاهش نحما در و تمعهاای یرساتی در ساط ولای،
و طقجای وحلی

حوزه معماري و شهرسازي
21

وعماری شهمسایی وات ی نم الگوی اسالوی -ارمانی

26

نظام نمناوجررزی ،طماحی شهمی وعماری

21

تایین نظام نمناوجررزی طماحی شهمی وعماری
طماحی ساواندهی نضای شهمی

23
21

معماري و

نیااای نسااارش کودکااا  ،ینااا  ،سااالخوردگا  ،جاناااایا

شهرسازي

وعلو

اسالمي – ايراني

انعاد کالادی شهمها در گستمش انقی عمودی نا تأکید

84

88

شهمهای هوشم د پاردار
نمناوااجرراازی شااهمی و طقاجای (در راسااتای ساااك
یندگی ارمانی اسالوی نهاود شمارط کیفی یندگی

81

82

ر ستاری (نا رعارا

نم هور

ارمانی – اسالوی

آمايش فيزيكي

ساواندهی جمعی

سرزمين و

جمعی  ،نعالیا

پايداري محيطي

ظمنی

نعالی

وت اساب ناا و اانع ،تاوا وحیطای

تحمل یرس نومها
18

در نضای ولی

اولويتهاي كميسيون تخصصي حملو نقل و ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

ادامه جدول
آمايش فيزيكي

81

سرزمين و پايداري

شهم ر ستا

پارداری وحیطی توسعج ووی

محيطي

81
86
81
83

حاشیجنشی ی ،سکون گاشهای غیمرسمی حمرم شهمها
حقوق و قوانين
و شهرسازي

نا رعاار

والحظا

عدال  ،نمانمی

«توسعج پاردار»
حقوق شهم ندی در توساعج شاهمها

نمای یندگی
اقتصاد سبز و
شهرسازي

تأوین و انع پارادار نامای توساعج عماما

وادرمر

شهمی ر ستاری
جهانگمدی

شهمسایی گستمش ص ع

حوزه فرابخشي و مرتبط با حمل و نقل و عمران
81

آلودگيهاي

توسااعج ر شهااا ن ااا ریهااای ک تاامل کاااهش

زيستمحيطي

نلودگیهای یرس وحیطی

تغييرات و

11

مديريت راهبردي

ودرمر

راهامدی تغییما

اقلیم در کشور

اقليمي

14
12

بهكارگيري و
ارتقاء

شمارط اقلیمی -نمه گی کشور

فنّاوريهاي نوين نهی ج سایی ر ش های ساخ
و بومي (با

18

کارنمد ن ا ری های ناورن ،ناووی ساایی انطاااق ناا

رعايت
ويژگيهاي
جغرافيايي كشور)

وبال نووی

طماحی سخ انزاری – نممانزاری سیستمهای وختلا)
حمل نقل تسهیال
سارل نقلیج ...
11

عممانی (قطار ،کشتی ،هواپیما،

اولويتهاي كميسيون تخصصي حملو نقل و ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

ادامه جدول
بهكارگيري و ارتقاء
18

اسااتفادش ای شاایوشهااای نااورن انتقااال

فنّاوريهاي نوين و بومي (با

نمن ردشهای کشا ریی نا حفاظ کیفیا

رعايت ويژگيهاي جغرافيايي

ن

كشور)

11

اولويتهاي كميسيون تخصصي دفاع ،امنيت ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

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

اولويت

محور اولويتدار

4

شاکج دناع سارامی

2

او ی نضای تاادل اطالعا (انتا

8

ساوانجهای نممانزاری پارج او یتی

1

سیستم عاول نووی اون ولی دناعی

1

ووتور جست وی ولی

6
1

حوزه سايبري

ومکز ولی دناع سارامی کشور
ن ا ری ر تم سوئیچ ولی

3

ذخیمشسایی دادش

1

ن ا ریهای انتقال دادش نوری د رنمد

41

طماحی ساوانج ودرمر

شاکج )(NMS

44

طماحی ار اد ومکز عملیا او ی

42

دناعی او یتی کشور CERT

48

شاکج راداری کشور

41

حوزه پدافند

41

هوائي

46

اون وطمئن شاکج پدان د هوائی

ومکز وونیتورر گ اطالعا راهامدی )(SOC
پدان د هواری (نمم سخ

41

بيوتروريسم

43

(مقابله با

41

تهديدهاي عوامل

21

ارتااطا

)(SOC

بيولوژيک)

پارگاش اطالعا

ش اسائی

پمدایش سمرع رخدادهای نیولوژرك

اک ش سمرع نا تهدردهای یرستی

ن ا ریهای ومتاط نا عواول نیولوژرك
جاوع سالو  ،او ی
تهدردهای نیولوژرك
16

غدائی

نهداش

ومتاط نا

اولويتهاي كميسيون تخصصي دفاع ،امنيت ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

ادامه جدول
24

امنيت ملي در ابعاد

او ی

اجتماعی

22

نرم (اجتماعي،

او ی

ولی رسانجهای نوظهور

28

فرهنگي ،رسانه و

او ی

ولی نمه گ

21

تبليغات)

او ی

ولی انقالب اسالوی

21

ن ا ری یرستی

26

ن ا ری نانو

21

فنّاوريهاي نوين

23

و نوظهور و

21

تهديدهاي امنيتي

ن ا ری اطالعا

ارتااطا

علوم ن ا ری ش اختی
لیزر اپتیك

81

انمژیهای نوظهور

84

هوشم دسایی رناتیك

82

پدان د غیمعاول کشور

88
81

پدافند غيرعامل و
زيرساختهاي
حياتي

81

نوارش سمیوین (اقتبادی ،ص عتی ،علمی
ن ا ری ...
یرمساخ های حیاتی کشور (انمژی ،وخانما

ودرمر

نحما در وقانل رخدادهای طایعی

غیمطایعی
رکظارچجسایی جمعن ری اطالعا

86

راهامدی کشور

وکانی ولی )(GIS

81

اشرافيت

اطالعا

83

اطالعاتي،

او ی

81

شناسائي و

نمواندهی ک تمل کشور

11

مراقبت ملي

ن ا ریهای ومتاط نا حویش ش اسائی وماقا

14

...

ومیها واادی حیاتی کشور

ساوانج ووقعی رانی وحلی )(LPS
11

اولويتهاي كميسيون تخصصي دفاع ،امنيت ...

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

ادامه جدول
جمعن ری

12
18
11
11

تحلیل اطالعا

نکوستیکی قلمم

دررائی کشور
حوزه دريا و
امنيت ملي

سیستم اوداد ن ا ساوانجهای یرمسطحی
نانك جاوع اطالعا نکوستیکی ساوانجهای دررائی
شاکج نیوارشگاشهای ولی دررائی

16

یرمدرراری اکتشانی عمق وتوسط عمیق

11

ش ا رهای رژش

13

درظلماسی علم ن ا ری

11

درظلماسی ر انط نینالملل

11
14
12

ديپلماسي عمومي
( علم و فنّاوري)

ان منهای د ستی سایوا های ومدم نهاد
درظلماسی اقتباد
درظلماسی انمژی

18

درظلماسی ج اشهای اسالوی ومدوی

11

ای نخاگا علم ن ا ری

حفظ صیان

11

محيط زيست،

او ی

ولی نب هوا

16

علوم زمين و

او ی

ولی عواول ناش اختج نوظهور

11

پديدههاي نوظهور

او ی

ولی انمژیهای نو

13

طبيعي

11

قوانین وقمرا

ش اسائی ،رصد تهدردهای نضائی

61
64

وحیط یرس

ساوانج وماقا
امنيت فضائي

تهدردا

نضائی

نضائی

62

حقوق نضا

68

پارگاش ولی رصد نضائی

13

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي حقوقي و قضايي

 -2-33كميسيون تخصصي حقوقي و قضايي
رديف

محور اولويتدار

الگوهای ناج یواواداری ناوویساایی ن و اساب ناا
وقتضیا ارما

4

نظمرج تفکیك قوا نا ر رکامد حال وشاکال

2

8

1

اولويت

ناشای ای

تداخل اختیارها صالحی های قوای سجگانج در ارما
مطالعه تطبيقي

رژرمهای وتفا استخداوی تعارضهاای ن (وان اد
رژرم وشامول
رژرم استخداوی شمول قانو ودرمر

عمومي (حقوق

قانو کار درگم رژرمهای خاص

اساسي و اداري

وشکال ناشی ای قماردادهای الحاقی نا ر رکمد انزارش
نظار وؤثم

حوزة حقوق

و كار)

1

حقوق شهم ندی
وطالعج ر رج دروا عدال

وماجع حل اختالف کاار

درگم وماجع حل اختالف تخببی نج هدف اصاالح
رک واخ سایی

6
1

نظام و ایا

3

ناینی ی حقوقی واهوی شاکلی کیفامی ناا وحوررا
حقوق اصحاب دعوی

مطالعه تطبيقي
1
41
44

حوزة حقوق
جزا و
جرمشناسي

درجج کاراودی ن

وطالعا تطایقی در حویة جممش اسی نا ر رکمد کاهش
جمم جممیداری
وسائل حقوقی ادارش نهتم یندا ها
وطالعج ر رج قضاری دادگاش کیفامی ،نظااوی ،انقاالب
درگاام وماجااع خاااص کیفاامی نااج هاادف اصااالح
رک واخ سایی

11

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي حقوقي و قضايي

ادامه جدول
42
48
41
41

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

حقوق هستجای ارما

تحمرمها

رژرم حقوقی دررای وایندرا
درراها ،ر دخانجهای ومیی ...
تقور حل نبل اختالفهای نینالمللی (اختالف
نین د ل ها ای طمرق نما قضاری

46

ناکارنودهای حقوقی رژرم شمک های نایرگانی

41

حقوق نایارهای والی پولی (نانك ،نورس
نج هدف رانتن انزارهای حقوقی کارنود

43
41

وطالعا

تطایقی

حویش حقوق
ت اری
اقتبادی

21

21
21

حقوق انمژی نج هدف ار اد انزارهای کارنود حقوقی
جه

جذب سموارج تأوین والی ،توسعج ارن حویش

وطالعا سایوا های اقتبادی ت اری نینالملل نج
هدف اریرانی حقوقی و انع ارما در الحاق نا نقدا
نعالی
الحاق را نحوش وشارک
نهادهای حل اختالف

تخببی وماجع نینالمللی حل اختالفهای ت اری
حقوق خانوادش احوال شخبیج

22
28

نمقماری نظام جاوع والکی نکمی نا ر رکمد تعادل
حقوق تقور اقتباد دانشن یا

وطالعج ر رج دادگاشهای ولی

24

نیمج...

وطالعا

تطایقی

حویش حقوقی
ودنی

وسئولی های ودنی تخببی
وسئولی ودنی

ارتاا ن نا نظام عام

رژرم حقوقی و اسب اشکال نورن اووال
وطالعج ر رج قضاری دادگاشهای حقوقی

دادگاشهای

خانوادش درگم وماجع خاص نج هدف اصالح
رک واخ سایی
61

شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري

اولويتهاي كميسيون تخصصي حقوقي و قضايي

ادامه جدول
ار اد دادگاشها سارم وماجع تخببی حل اختالف

26

تقور

21
23

21

چالشهای حویش
قضاری

حل اختالف ای طمق نما قضاری

نمرسی ر رج قضاری دادگاشهای عمووی دروا عدال
نج هدف اصالح رک واخ سایی
وطالعج نقائص

وشکال

قانو نرین دادرسی کیفمی

جدرد قانو نرین دادرسی ودنی در وقام اعمال توسط
دادگاشها

 وقبود ای وطالعج تطایقی کج در تمام ووارد تکمار شدش در وحورهای ا لور دار،
وطالعج حقوق اسالم ،نظام حقوق ووضوعج ارما  ،نظام های حقوق نوشتج (ر وی-
درنارش ووضوع پژ هشی
ژرو ی  ،نظامهای حقوقی عمنی (کاون
نتارو حاصل انتخاب نهتمرن راش حل نا توجج نج وقتضیا ارما اس .
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اریرانی

