
 های پژوهشی مندرج در سمات ملیاولویت

های آبی رنگ و آیتم زمینه راهبردیهای قرمز رنگ ، آیتمنوع اولویتهای سبز رنگ آیتمتوجه : 

زمینه های ، حتماً یکی از نوع اولویتنمایید که پس از  انتخاب کنند. توجه ها را مشخص میاولویت

، لزوماً زمینه راهبردینمایید. همچنین پس از انتخاب را انتخاب  اولویتزیر مجموعه همان  راهبردی

 را انتخاب کنید. زمینه راهبردیهای همان بایست یکی از اولویتمی

 عالی عتف یشورا -1

 محیط زیست 1-1

دانش جهت ارتقای  یمرزهامنظور گسترش  به یپژوهش و فنّاور شرانیعنوان پ به هیعلوم پا گاهیجا یارتقا-1-1-1

  ستیز طیمح

 یجابه ستیز طیو سازگار با مح کیولوژیو ب ییایمیرشیغ یهاکاربرد روش نهیدر زم یتوسعه فنّاور -2-1-1

 گیری باقیمانده آنها  ها و اندازهدر همه بخش ییایمیش یهانهاده

 یطیمح ستیز یهای( با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگهایبه فنّاور یابی)دست هایارتقای فنّاور-3-1-1

 ها  در همه بخش

( در همه HSE) ستیز طیو مح یمنیمرتبط با ارتقای بهداشت، ا یهاو ارتقای سامانه یتوسعه فنّاور-4-1-1

 کشور   یهابخش

  یاگلخانه یبر کاهش انتشار گازها دیبا تاک ستیز طیسازگار با مح یهایفنّاور یتوسعه دانش فن-5-1-1

 یو بهبود الگو ستیز طیمح یعیطب یها هیحفاظت از سرما هیبر پا یزندگ تیفیو بهبود ک داریتوسعه پا-6-1-1

 مصرف 

طراحی و توسعه فناوری های نو مشتمل بر فناوری زیستی، نانو فناوری و مهندسی ژنتیک در حفاظت،  -7-1-1

 بهبود و توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست به ویژه تاالب ها، حیات وحش و تنوع زیستی کشور

 



 ییمناطق روستا یانرژ نیتوده در تام ستیو ز یشهر یهااز زباله یانرژ دینو جهت تول یهایتوسعه فنّاور-8-1-1

  کشور زیستی تنوع و زیست محیط طبیعی، منابع از حفاظت زیفرهنگسا-9-1-1

 فیلترها، تولید جمله از معلق ذرات و ریزگردها بر تاکید با)  ها آالینده کنترل جهت در ها فناوری از استفاده-10-1-1

 (هاجاذب یا کننده تثبیت عوامل ذرات، نانو استفاده

 

 آب -2-1

 با هابخش کلیه در آب منابع از استفاده وریبهره افزایش آب، تقاضای مدیریت و مصرف سازیبهینه -1-2-1

 نژادیبه و زراعیبه نوین هایروش بر تاکید

 بین پایدار تعادل ایجاد و زیرزمینی و سطحی آب منابع از کیفی و کمی بهینه برداریبهره و حفاظت -2-2-1

 آب مصارف و منابع

 بخش در آب اقتصادی ارزش و اجتماعی های سرمایه نقش بر تاکید با آب اجتماعی و اقتصادی مدیریت -3-2-1

 و افزوده ارزش افزایش رویکرد با امنیتی و محیطیزیست اقتصادی، اجتماعی، مالحظات رعایت با مختلف های

 کشور در اشتغال

 لب و شور های آب پساب) نامتعارف آب منابع از بهینه استفاده با مرتبط های فناوری ارتقای و توسعه  -4-2-1

 (ژرف و جوی های شورآب

 شبکه سازی بهینه فاضالب، آوری جمع و آب توزیع های شبکه اصالح و توسعه فنی، دانش سازی بومی -5-2-1

 بهداشتی شرب آب  توزیع و تولید به بخشی تنوع و زهکشی و آبیاری های

 مصارف و منابع مدیریت با مرتبط( سایبری پدافند و افزاری نرم و افزاری سخت)  فناوری توسعه و تولید -6-2-1

 آب

 بر تاکید با سرزمین آمایش انجام و کشور هوای و زمین آب، منابع بر اقلیم تغییر پیامدهای ارزیابی -7-2-1

 اقلیم تغییر با سازگاری

 

 فناوری اطالعات و ارتباطات -3-1

 سازیذخیره و پردازشی ارتباطی، هایزیرساخت نیاز مورد افزارهاینرم و افزارسخت تقویت و توسعه -1-3-1

 شبکه به دسترسی سرعت دهنده افزایش هایفناوری توسعه -2-3-1



 اطالعات ملی شبکه بستر در اطالعات مدیریت و تبادل پذیرتعامل و یکپارچه های زیرساخت توسعه -3-3-1

 اجتماعی هایشبکه هایزیرساخت سازیبومی -4-3-1

 ها بنگاه بر نظارت جهت دیجیتال کیفی کنترل های سامانه افزایش -5-3-1

 مختلف های بخش در اطالعاتی جامعه تحقق برای حیاتی داده های پایگاه سازیایمن و توسعه تقویت، -6-3-1

 و قضایی، و حقوقی زیست، محیط کشاورزی، سالمت، معادن، و صنایع عمران، و نقل و حمل انرژی، از اعم کشور

 اجتماعی

 ارتباطی هایشبکه و اطالعات سازیامن رویکردهای و ابزارها توسعه -7-3-1

 ارتباطی هایشبکه جدید هاینسل توسعه -8-3-1

  هایسامانه با مرتبط بدافزارهای با مقابله هایراه و افزاری نرم افزاری، سخت های فناوری توسعه و تولید -9-3-1

 اقلیم و زیست محیط و آب انرژی، ویژهبه کشور مختلف های بخش در پایش و نشت ردیابی، هوشمند

 طوفان، سیل،) مختلف عملکردی هایحوزه در بحران مدیریت جامع های سامانه ساخت و طراحی -10-3-1

 (گرما امواج و سرمازدگی ریزگردها،

 نصنایع و معاد -4-1

دانش جهت  یمرزهامنظور گسترش  به یپژوهش و فنّاور شرانیعنوان پ به هیعلوم پا گاهیجا یارتقا-1-4-1

  نینو یها یبه فنّاور یابیو دست دیجد یریگ اندازه یساخت ابزارها

صنایع معدنی بر اساس  والتبرداری، فرآوری و تولید محص اکتشاف، بهره یها یآالت و فنّاور نیتوسعه ماش-2-4-1

 های پیشرفته روز  فنّاوری

 های مناسب فرآوری مواد معدنی افزوده باال با استفاده از فنّاوری تولید محصوالت معدنی با ارزش-3-4-1

شده براساس تمام متیو ق یفیه لحاظ کب یدیکردن محصوالت تول ریپذبازار، رقابت یارتقای استانداردها-4-4-1

 های اقتصاد مقاومتی سیاست

 تیو تقو یتجار یساز و خدمات وابسته به آن، نشان یمحصوالت صنعت دیتول وهینمودن ش انیبندانش -5-4-1

 منطقه و جهان  یحضور در بازارها

کم آب بر در  زاتیو توسعه تجه یصنعت یپسماندها افتیاستفاده مجدد و باز ه،یتصف یهایارتقای فنّاور-6-4-1

 مختلف  عیصنا

 



  یحمل و نقل صنعت تیو ظرف تیفیسرعت، امنیت، ک شیناظر بر افزا یها یتوسعه فنّاور-7-4-1

 استقرار صنعت  یبرا یتوان اکولوژ یابیدر ارز نینو یاستفاده از ابزارها-8-4-1

 

 آالت  نیو ماش زاتیتجه دیو تول یفنّاورانه در طراح یتوانمند شیافزا-9-4-1

  یو استانداردساز یریگ اندازه زاتیتجه آالت،نیساخت ماش یها یتوسعه فنّاور-10-4-1

 

 دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی -5-1

 سایبری دفاع و امنیت کنترل، فرماندهی، های سامانه روزرسانیبه -1-5-1

 هوایی مراقبت کنترل شبکه تقویت -2-5-1

 مطمئن و امن ارتباطات ایجاد -3-5-1

 راهبردی اطالعات آوری جمع و پایش هایتوانمندی ارتقای -4-5-1

 تهدیدات با مقابله های سامانه تقویت -5-5-1

 فرهنگی و اجتماعی امنیت به نرم رویکردهای توسعه -6-5-1

 ملی امنیت حوزه در نوظهور هایرسانه از ناشی تهدیدات شناسایی -7-5-1

 ملی امنیت و دفاع در شناختی ابعاد -8-5-1

 شیمیایی، بیولوژیک، و محیطیزیست تهدیدات ویژهبه نو هایفناوری توسعه از ناشی تهدیدات با مقابله -9-5-1

 مختلف های بخش در CBRN یا پرتویی

 ملی مراقبت و شناسایی تجهیزات تولید در خودکفایی -10-5-1

 

 شهریعمران، حمل و نقل درون و برون  -6-1

و  یسازبه ،یسازمنیا ،ینگهدار ت،یدر تثب ستیز طینو و دوستدار مح یهایاز فنّاور یریگبهره - -1-6-1

  یشهرعمران و حمل و نقل درون و برون یربناهایو ز یفن هیها، ابنراه یهوشمندساز



و فراهم نمودن  یدر بهبود راندمان حمل و نقل عموم ستیز طینو و دوستدار مح یهایکاربرد فنّاور -2-6-1

   یعدالت اجتماع کردیبا رو یدسترس

 یهانمودن داالن یو اقتصاد یسازو کوتاه  ییحمل و نقل هوا یها ستمیو توسعه س یارتقای فنّاور -3-6-1

 یالملل نیو ب یداخل ییهوا

 منیو ا ریالس عیبر حمل و نقل انبوه، سر دیکشور با تاک یلیر یهاسامانه  یتوسعه فنّاور -4-6-1 

 مرتبط با شهر هوشمند و جامعه آماده  یهایتوسعه علوم و فنّاور -5-6-1 

  یمارستانیو ب یشهر یهاو زباله  یساختمان یها مصالح و نخاله افتیباز یهایتوسعه فنّاور -6-6-1

 آب از جمله سدها  ینگهدار یهاسازه  یارتقای فنّاور -7-6-1

کشور )حمل و  یا انتقال لوله یها و شبکه یلیو ر یاجاده ،ییایدر ،ییهوا یمودها نیارتقای ارتباط ب -8-6-1

 ( یبینقل ترک

 تیظرف شافزای منظوربه جنوب – شمال و غرب –شرق  یلیر دوریکر تیمرتبط با تقو یهایتوسعه فنّاور-9-6-1

 انتقال کاال و مسافر با رویکرد پدافند غیرعامل  ریو کاهش تاخ

مرتبط  یاسالمت و بهداشت حرفه یجهت ارتقا یریشگینو و توسعه خدمات پ یهایاز فنّاور یبرداربهره -10-6-1

 یشهربا حوزه عمران و حمل و نقل درون و برون

 



 سالمت و ایمنی غذایی -7-1

 دیدانش جهت تول یمرزهامنظور گسترش به  یپژوهش و فنّاور شرانیعنوان پ به هیعلوم پا گاهیجا یارتقا-1-7-1

 ییدارو هیمواد اول

 شیپاال ،ییغذا مواد عاتیکاهش ضا ،ییمواد غذا یبند و بسته یفرآور نهیدر زم یتوسعه علم و فنّاور-2-7-1 

 کردیبا رو یو محل یسنت ییکردن محصوالت غذا یشده و صنعت یخام و فرآور ییها در محصوالت غذا ندهیآال

  هیاصالح سبک تغذ

 فرآورده دیشده و تول یغذا داروها و محصوالت غن ،ییغذا یها فراسودمند، مکمل ییمحصوالت غذا دیتول-3-7-1

  رهینمک، شکر و غ ،یچرب ریکاهش مواد مضر نظ یدر راستا ییغذا یها

 ژهیوها به  یماریزودرس ب صیو تشخ یریشگیپ ،ی( غربالگری)شامل نانوپزشک نینو یها یتوسعه فنّاور-4-7-1

دستگاه گوارش،  ،یتنفس ،یویمزمن کل یها یماریب ،یخون یها یماریسرطان، ب ،یمغز ،عروقی – یقلب یها یماریب

 فشارخون و کلسترول  ابت،ید

 یافزوده باال، فنّاوربا ارزش  یراهبرد یداروها ،یساخت صنعت داروساز یها یفنّاور یساز یتوسعه و بوم-5-7-1

 بینوترک یها، داروها یباد یمونوکلونال آنت ،یخون یهاها، فرآورده  بینیت الرها،یمیوسیشامل با ییدارو نینو یها

 در حال گسترش در کشور و جهان  یها یماریبا توجه به ب ییایمیو انواع ش

 ات،یاز جمله استعمال دخان ریرواگیغ یها یماریمربوط به ب یرفتار یو مقابله با عوامل خطر اصل ییشناسا-6-7-1

 شیها مشتمل بر افزا یماریب نیا کیولوژیزیف /کیمصرف الکل، عوامل خطر متابول ،یتحرک ناسالم، کم ییغذا میرژ

 و اضافه وزن  ترولکلس شیقندخون، افزا شیفشارخون، افزا

 داروها  یابیو ارز دی)سرطان(، تول عیشا یها یماریدر درمان ب یادیبن یها بسط و توسعه استفاده از سلول-7-7-1

 العالج صعب  یها یماریخصوص بها به  یماریدر ب کیژنت یها( و مهندس )انواع سلول یکاربرد سلول درمان-8-7-1

ها و رنگ  رینظ یو بهداشت یشیآرا ،ییدارو ،ییغذا عیصنا ازیمورد ن یمواد جانب دیتول یها یارتقای فنّاور-9-7-1

  ییبا درجه دارو یهااسانس 

 ،یشیپر در کودکان، صرع و اختالالت مربوط، اختالالت روان یتحول -عصب یها یماریو ب سمیاوت-10-7-1

 مر،یمغز شامل آلزا یو التهاب وینورودژنرات یها یماریو مسائل مربوط، ب ادیاعت ،یافسردگ رینظ یاختالالت خلق

  (MS) سیاسکلروز پلیو مالت نسونیپارک

 

 



 رفاه و تامین اجتماعی-8-1

  یاجتماع نیمختلف نظام رفاه و تام یها هیو توسعه ال یطراح-1-8-1

های بر اساس سیاست رانیآن در ا یداریو علل پا یفقر درون نسل ،ییمناسب در فقرزدا یارائه راهکارها-2-8-1

 اقتصاد مقاومتی 

  یفروشدست ریکاذب نظ یهادر شغل یررسمیاثرات اقتصاد غ یساز نهیبهبود و کم-3-8-1

   یبازنشستگ یهابحران و ارتقای عملکرد صندوق تیریعات مدمطال-4-8-1

  یدر بخش سالمت و رفاه اجتماع یا بودجه صیتخص یندهایو اصالح فرآ یبند تیپژوهش در جهت اولو-5-8-1

 یها هیبه خدمات سالمت و اصالح رو شدگانمهیب نهیبه یدسترس یدر راستا یپژوهش و توسعه فنّاور-6-8-1

 اعتبار به اقشار خاص جامعه  صیتخص

 امنیت غذایی، کشاورزی و منابع طبیعی-9-1

 دیدانش جهت تول یمرزهامنظور گسترش  به یپژوهش و فنّاور شرانیعنوان پ به هیعلوم پا گاهیجا یارتقا-1-9-1

  نینو یستیو ز ییایمیمواد ش

بر  دیبا تاک کیولوژیب مومکودها و س دیتول یهایها و توسعه فنّاورآفات، بیماریمدیریت  یهابهبود روش-2-9-1

 زیست  محصوالت سالم و دوستدار محیط دیو تول کیژنت یمهندس نینو یهاروش

  انیو آبز وریط دام، عیشا یهایماریب یولوژیدمیو کنترل اپ یریشگیپ ص،یدر تشخ نینو یهاارائه روش-3-9-1

 هایزمغذیو ر هاکیوتیپروب ،یدام یداروها ک،یولوژیب یهافرآورده  دیو تول یبه دانش فن یابیدست-4-9-1

 افزوده آن به مواد با ارزش  لیو تبد انیو آبز یدام ،یاهیگ یهااز پسماند و زائدات فرآورده  یبردار بهره-5-9-1

  کیژنت یو مهندس یاصالح یهامحصوالت برتر با استفاده از روش دیتول-6-9-1

و بذر و  یفیو ص یمحصوالت سبز یدیبریه یبرتر، بذرها یهایژگیبذر و نهال سالم با و دیتولتوسعه و -7-9-1

  ییدارو اهانینهال گ

دام،  ،یباغ ،یاعم از زراع یمختلف کشاورز یها در حوزه ونیزاسیو توسعه مکان یساز یبوم ،یساز نهیبه-8-9-1

  یا گلخانه یها و کشت یعیمنابع طب الت،یش



 یها و استانداردها شاخص نییآن با تع یستمیو اکوس یدیو برآورد ارزش تول کیتوسعه کشت ارگان-9-9-1

در محصول  نیاز تقلب و وجود آفالتوکس یریشگیکشور و نظارت بر پ طیبا توجه به شرا کیمحصوالت سالم و ارگان

   یینها

 الرشد   عیسر یها گونه یرفو مع انیآبز یوفنّاوریدر قفس و اصالح نژاد و ب یپرورش ماه-10-9-1

 

 انرژی 10-1
 

 حوزه در دانش مرزهای گسترش منظور به فناوری و پژوهش ران پیش عنوان به پایه علوم جایگاه ارتقای -1-10-1 

 انرژی

 یحوزه انرژ یبردراه یو کاالها زاتیمواد، تجه یو استانداردساز دیتست، تول ،یطراح یها یفنّاور -2-10-1

 یکالن حوزه انرژ یپروژه ها تیریمد یها یفنّاور دانش و-3-10-1

 یتا مصرف انرژ دیتول رهیو کاهش انتشار کربن در زنج تیریمد ،یانرژ یساز نهیبه یها یفنّاور-4-10-1

  یانرژ یها ستمیس کپارچهی تیریمد یها یدانش و فنّاور-5-10-1

  یانرژ یستمیو س یمطالعات راهبرد -6-10-1

  یدروکربوریاکتشاف منابع ه یها یو فنّاور نیزمدانش علوم -7-10-1

محور و  محور، چاه و بهبود برداشت مخزن ادیو ازد یو بهره بردار دیمخازن، تول تیریمد یها یفنّاور-8-10-1

  یدروکربوریمحور از منابع ه ساتیتاس

  نفت و گاز یچاه ها یو خدمات حفار اتیعمل یها یفنّاور-9-10-1

  یدورکربوریه یعرضه نفت، گاز و فرآورده ها تیامن شیافزا یها یفنّاور-10-10-1

 



 جامع علمی کشورنقشه  -2

 فناوری -1-2

 فناوری هوافضا -1-1-2

 2فناوری اطالعات و ارتباطات  -2-1-2

 میکرو و نانو های فناوری ای هسته فناوری -3-1-2

 گاز و نفت های فناوری -4-1-2

 زیستی فناوری -5-1-2

 محیطی زیست های فناوری -6-1-2

 فرهنگی و نرم های فناوری -7-1-2

 لیزر -8-1-2

 فوتونیک -9-1-2

 حسگرها زیست -10-1-2

 

 کاربردی و پایه علوم -2-2

 ماده چگال -1-2-2

 مولکولی پزشکی و بنیادی های سلول -2-2-2

 دارویی گیاهان -3-2-2

 انرژی تبدیل و بازیافت -4-2-2

 پذیر تجدید و نو های انرژی -5-2-2

 کدگذاری و رمزنگاری -6-2-2

 رفتاری و شناختی علوم -7-2-2



 ژئوفیزیک -8-2-2

 زیستی ایمنی -9-2-2

 انفورماتیک بیو -10-2-2

 

 سالمت -3-2

 سالمت اقتصاد و سیاستگذاری -1-3-2

 بومی معضالت و باال بار دارای های بیماری بر تاکید با سالمت ارتقای و پیشگیری دانش -2-3-2

 اسالمی های آموزه با منطبق سالم زندگی شیوه الگوهای -3-3-2

 بومی تغذیه الگوهای از استفاده -4-3-2

 نوترکیب و جدید داروهای -5-3-2

 سالمت دانش و اطالعات مدیریت -6-3-2

 سنتی طب -7-3-2

 پزشکی تجهیزات -8-3-2

 مولکولی و سلولی -9-3-2

 درمانی ژن -10-3-2

 

 هنر -4-2

 هنر فلسفه و حکمت -1-4-2

 ایرانی اسالمی هنرهای -2-4-2

 مقدس دفاع و اسالمی انقالب با مرتبط هنرهای -3-4-2

 هنر اقتصاد -4-4-2



 سینما و فیلم -5-4-2

 ای رایانه های بازی و پویانمایی بر تاکید با مجازی های رسانه -6-4-2

 ایرانی -اسالمی شهرسازی و معماری -7-4-2

 ایران بومی و سنتی موسیقی -8-4-2

 نویسی داستان و شعر ادبیات، -9-4-2

 ایرانی فرش و لباس و اسالمی ایرانی هنری طراحی -10-4-2

 

 


