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 «حیطه ها/ اولویتهای  کارگروه های صندوق»

 کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم 

 کارگروه فنی و مهندسی 

 کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی 

 کارگروه علوم دامی دامپزشکی و شیلات 

  پایهکارگروه علوم 

 کارگروه علوم پزشکی 

 گروهیکارگروه میان 

 کارگروه هنر و معماری 

 کارگروه معارف و علوم اسلامی 

 کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی 

  محیط زیست  ، تغییرات اقلیم و سلامتکارگروه 
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 کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم

  علوم سیاسی:  

 

o دولت و سیاست گذاری:  

 هاي دولت در ايران، مطالعه كارآمدي در ضرورت هاي تحول نهاد 

  سياست گذاري سلامت 

  سياست گذاري زيست محيطي 

  سياست گذاري آموزشي 

  سياست گذاري رفاهي 

  سياست گذاري جنايي 

 

o امنیت ملی:  

  چالش هاي سياسي 

  چالش هاي اجتماعي 

  چالش اقتصادي 

  چالش فرهنگي 

  چالش هاي نظامي 

 ت محيطي چالش هاي زيس 

 

o توسعه:  

 توسعه انساني:  

  اجتماعي 

  فرهنگي 

  حقوقي و قضايي 

 توسعه سياسي:  

  كارآمدگي 

  حل منازعات سياسي 
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 توسعه اقتصادی:  

  بايسته هاي سياسي توسعه اقتصادي 

  بايسته هاي راهبردي مديريتي 

 حقوقي -بايسته هاي نهادي 

 

 همبستگی و همگرایی ملی:  

 بايسته هاي همبستگي:  

o يسته هاي سياسي با 

o  بايسته هاي فرهنگي 

o  بايسته هاي اقتصادي 

 بنيادهاي هويت ملي:  

o  سرزمين 

o  تاريخ 

o  فرهنگ و زبان 

o  دولت و ملت 

 چالش ها:  

o دروني:  

  هويت قومي 

  هويت مذهبي 

o بيروني:  

  الحاق گرايي منطقه اي 

  چالش هاي فرامنطقه اي 

 مفهوم سازي و نظريه پردازي:  

o ه هاي رايج نقد و ارزيابي نظري 

o  ارائه نظريه بومي 

o سیاست خارجی:  

 مسائل بين المللي:  

  قدرت هاي بزرگ 

  نهاد و پيمان هاي بين المللي 

  تسليحات و خلع سلاح 

 مسائل منطقه اي:  

  همگرايي منطقه اي 

  سيستم هاي امنيت منطقه اي 

 مسائل ديپلماسي:  



 

4 
 

  ديپلماسي عمومي 

  ديپلماسي فرهنگي 

  پارا ديپلماسي 

 لماسي اقتصادي ديپ 

 

 مسائل سیاست گذاری خارجی:  

  هدف گذاري وراهبردسازي 

  منافع ملي و فراملي 

 

 ختاری:  

o فلسفه علم تاریخ:  

 شناسي تاريخي روش 

 شناسي تاريخي معرفت 

  عينيت در مطالعات تاريخي 

  معنا و تفسير در شناخت تاريخي 

  متن و شناخت تاريخي 

  تبيين در شناخت تاريخي 

 هاي تاريخي اريخي و انواع روايتروايت ت 

 نگاري مسالۀ زبان و تاريخ 

  نقد تاريخي 

  منابع، اسناد، شواهد و مدارك تاريخي 

 ها ها و تفاوتتعميم: مساله اثبات شباهت 

 هاي اصلي آن نگاري و گونهتاريخ 

 تاريخ نگاري موضوعي:  

  تاريخ سياسي 

  تاريخ نخبگاني 

  تاريخ اجتماعي 

  تاريخ فرهنگي 

  تاريخ جايگزين 

 نگاري فرودستان )سوبالترنتاريخ( 

 نگارانه هاي تاريخگفتمان 

  پسامدرنيسم و تاريخ 

  تبارشناسي و ديرينه شناسي 
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o هویت ایرانی )تحول و تداوم( 

o  علم و فناوری و توسعه در ایران 

o  نهاد دولت در ایران 

o  تغییرات اقلیمی و مخاطرات محیط زیستی در ایران 

o ورزیدینی و دین هایدین، جنبش:  

  نهادهاي ديني 

  متوليان ديني 

 گرايان دين اصلاح 

  اصلاحات ديني 

  تبليغات ديني 

 هاي مذهبي فرقه 

  دين و سياست 

  رفتارهاي ديني 

  تفكر ديني 

  دينداري در دورۀ مدرن 

  مطالعات ديني 

 شناسيهاي مختلف دينگونه:  

  فيلسوفانه 

  فقيهانه 

  مورخانه 

  متكلمانه 

 نه عارفا 

  دينداري و مدارا 

  دين و مسأله حجاب 

  بنيادگرائي ديني 

  دين و اقتصاد 

o  تفاوت کارکرد و مسئله 

o مواریث فرهنگی و تمدنی مشترك با ممالك همجوار:  

  اقتصاد 

  جاده ابريشم 

o ایران و مدنیت غرب:  

 ايران و غرب در حوزه سياست:  

 هاي سياسي مدرن ساختار و نهادهاي قدرت پيشا مدرن در مواجه با ساخت 

  روابط خارجي 

  انديشه سياسي مدرن، فرهنگ سياسي 
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  كارگزاران سياسي و اصلاحگران سياسي 

 ايران و غرب در حوزه اقتصاد:  

  اقتصاد سنتي ايران 

  روند ادغام ايران در اقتصاد جهاني 

 داري بسط مناسبات سرمايه 

 ايران و غرب در عرصه اجتماعي:  

  و تغيير بافت اجتماعي مهاجرت از روستا به شهر 

 هاي اجتماعي پست مدرن دگرگوني ساخت 

  طبقات اجتماعي 

 ايران و غرب در عرصه فرهنگي:  

 هاي مدرن سواد و آموزش 

 هاي علمي و فرهنگي جديد ترجمه متن 

  سياست هاي فرهنگي، نوسازي فرهنگي 

  دانشگاه نظام آموزشي 

  بحران فرهنگي 

  ميراث فرهنگي 

 

 جغرافیــا:  

o نامه ریزی مسکنبر:  

  بازآفريني بافتهاي ناكارآمد شهري 

  بهسازي و نوسازي مسكن روستايي 

  مسكن گروه هاي كم درآمد و بي خانمان ها 

  برنامه ريزي زمين شهري 

  الگوهاي سياستگذاري مسكن در ايران 

o آمایش شهری:  

  تاب آوري شهري 

  زيست پذيري و محيط زيست شهري 

 ي در ساخت سكونتگاه هاي انساني الگوها و ارزش هاي فرهنگ 

  تامين منابع پايدار براي توسعه و عمران شهري 

  حكمروايي شهري 

 اسلامي  -الگوي شهر ايراني 

o آمایش سرزمین:  

  برنامه ريزي سلسله مراتب سكونتگاهي كشور 

  عدالت سرزميني 
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  برنامه ريزي مجموعه هاي شهري كشور 

  تمركز زدايي سرزميني 

 ي آمايش مناطق مرز 

o نظام برنامه ریزی یکپارچه روستایی:  

  برنامه ريزي محلي سكونتگاه هاي روستايي 

  پايش و تخصيص كاربري زمين در سكونتگاه هاي روستايي 

  تاب آوري روستايي 

  حكمروايي روستايي 

o برنامه ریزی محیطی پایدار منابع آب:  

  مطالعات پايه اقليمي در توسعه و تجهيز منابع آب 

 يه در هيدروكليماتولوژي در توسعه و تجهيز منابع آب مطالعات پا 

  مطالعات پايه ژئومورفولوژي در تامين و توسعه منابع آب 

  مطالعات هيدروژئومورفولوژي در تامين منابع آب 

  الگوي سامانه اطلاعات جغرافيايي در پايش منابع حوضه هاي آبريز كشور 

  آمايش انتقال آب بين حوضه اي 

 اهبردي مديريت منابع انساني در بهره برداري پايدار منابع آب برنامه ريزي ر 

  تدوين الگوي توسعه مشاركتي مديريت يكپارچه منابع آب 

  تبيين الگوي حكمروايي منابع آب 

  نوسازي دانش بومي در مديريت منابع آب 

 

o ظرفیتهای سیاسی فضایی و چالش های فرارو:  

 هيدرو پولتيك:  

 اخلي چالش هاي هيدروپولتيك د 

 چالش هاي هيدروپولتيك مرزي:  

o  ايران و افغانستان 

o  ايران و عراق 

o  ايران و تركمنستان 

o  ايران و آذربايجان 

  تنش زاديي و كاهش هاي ژئو پولتيك ها ريزگردها 

  ژئوپولتيك 

  ژئواكونوميك 

  حكومت محلي در ايران 

  تقسيمات سياسي كشور 

o کارآفرینی در جغرافیا:  

 با رويكردي محلي  كارآفريني روستايي 
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  توانمدسازي جوامع محلي 

  مميزي زمين و مستغلات شهري و روستايي 

  سامانه هاي املاك و مستغلات 

  ظرفيت و توان هاي محيطي در كارآفريني 

  برنامه ريزي فضايي كارآفريني 

o توسعه پایدارگردشکری:  

  الگو توسعه پايدار در محورهاي گردشگري 

  گردشگري جغرافياي رفتاري و اخلاق 

  الگوي آموزش گردشگري در جوامع محلي 

  ظرفيتهاي محيطي و برند سازي در مقاصد گردشگري ايران 

  كارآفريني و كسب و كارهاي گردشگري 

o ژئومورفولوژی و چالش های محیطی:  

  ژئومورفولوژي و آمايش محيط 

 (تغييرات آنتروپوژنيك)انساني  

  پايداري محيط هاي ژئومورفيك 

 مورفولوژيكمخاطرات ژئو:  

  تاثيرات ژئو مورفلوژيكي فرونشست 

  تاثيرات ژئو مورفلوژيكي زلزله 

  تاثيرات ژئو مورفلوژيكي گرد و غبار 

  ناپايداري هاي دامنه اي 

  تاثيرات ژئو مورفلوژيكي سيلاب 

 

o تغییرات و مخاطرات اقلیمی:  

 برنامه ريزي مخاطرات اقليمي:  

 پايش ، سازگاري و كاهش اثرات خشكسالي  

  پايش ، سازگاري و كاهش اثرات ريزگردها 

  پايش ، سازگاري و كاهش اثرات امواج گرمايي و سرمايي 

  تغيير اقليم و سازگاري و مديريت منابع انرژي 

  تغيير اقليم و سازگاري و مديريت محصولات زراعي 

  تغيير اقليم و فضاي شهري و روستايي 

 

 حقوق:  

o دادگستری و حقوق:  
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  احقاق حق توسعه روشهاي 

  توسعه روش هاي غير قضايي در احقاق حق 

  نقش رويه قضايي در تحول حقوق 

  ايجاد و توسعه مراجع قضايي تخصصي 

  علوم قضايي 

o نظامات و هنجارهای بین المللی:  

 سازمان ها و ساختارها:  

  جهاني 

  منطقه اي 

  غير دولتي 

 نظم هنجاري:  

  دموكراتيك 

  چندجانبه 

  امپريالستي 

  نمادين 

  آنارشيك 

  جهاني 

 تعامل با ساير گفتمان هاي نظري:  

  سياسي 

  اقتصادي 

  اسلامي 

  اجتماعي 

  حقوقي 

o دولت و حقوق:  

  نظريه دولت 

 (قانون گذاري مطلوب )كارآمد 

  اساسي سازي حقوق 

o کمینه سازی حقوق کیفری:  

 بازنگري مجازات:  

 كيفرزدايي:  

o  توبه و شرمساري بازپرورانه 

o  جايگزين هاي حبس 

 اصلاح نظام كيفرها:  

o  كيفر تعزير 

o  كيفر غير تعزير 

 بازنگري جرم انگاري:  
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 ادغام عنوان هاي مجرمانه:  

o  عنوان هاي تكراري 

o  عنوان هاي مشابه 

 جرم زاديي:  

  حذف و اصلاح عنوان هاي مجرمانه ناموجه 

  توسعه دامنه جرائم قابل گذشت 

 دادرسي كيفري:  

 ي اداري و مدنيادغام دادرسي كيفري در دادرسي ها:  

o  واگذاري تعقيب كيفري به مراجع اداري، انتظامي و صنفي 

o  واگذاري تعقيب به مراجع غير كيفري 

 مصلحت گرايي كيفري:  

o  تدابير خروج از تعقيب كيفري 

o  عدالت ترميمي 

o جهانی شدن و حقوق:  

  تخصص گرايي حقوق 

  حقوق جهاني شده 

  جهاني شدن و شاخه هاي علوم حقوق 

o قوقفلسفه ح:  

  حق و قانون 

  قانون مداري 

o حقوق انرژی:  

  نفت و گاز 

  فركانس 

  انرژي هاي نوين 

 

 

 ناسیروانش:  

o آسیب های اجتماعی:  

  اعتياد 

  دزدي 

  خودكشي 

  خشونت و پرخاشگري 

  فحشا و فساد اخلاقي 
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  رشوه و اختلاس 

  تبعيض 

  بي اعتماد 

  سرخوردگي 

  شكاف بين نسلي 

  حاشيه نشيني 

 ي فقر و بيكار 

o  اجتماعی -مسایل روانی:  

  جهاني شدن و جهاني سازي 

  رسانه 

  اعتماد 

  اخلاق 

  هويت 

  ترافيك 

  رفتارهاي سياسي و اجتماعي 

  تربيت ديني 

  تعاملات فرهنگي و بين فرهنگي 

  اقتصاد رفتاري 

  ارزش هاي فرهنگي اجتماعي 

  انسجام اجتماعي 

  قانون پذيري / قانون گريزي 

o در ایران چالش های روان شناسی:  

  آموزش 

  پژوهش 

  كاربست 

  نقش روان شناسي در سياستگذاري كلان جامعه 

o خانواده:  

  راهكارهاي تحكيم خانواده 

  ازدواج موفق 

  اسلامي  -خانواده سالم در الگوي ايراني 

  تربيت فرزند 

  طلاق 

  خشونت خانگي 

  خيانت 

  تعارضات زناشويي 

  تعارض سنت، مدرينه و پست مدرن 
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 جدد ازدواج م 

  ناباروري 

  اختلالات جنسي 

o موضوعات شناختی:  

  عصب روان شناسي شناختي 

  مدل سازي شناختي 

  ارگونومي شناختي 

  آزمون هاي شناختي 

  فرآيندهاي شناختي 

  استعداد، هوش و خلاقيت 

o فناوری نوین و روان شناسی:  

  فضاي مجازي 

  اپليكيشن هاي سلامت 

  اپ گيم 

  ابزارهاي روان شناختي 

 وس گيم سري 

 ان شناسیزبان و زب:  

o زبان و اقتصاد:  

  زبان و بازرگاني 

  زبان و بازاريابي 

  زبان و تبليغات 

  زبان و صنعت 

o زبان و گردشگری:  

  گردشگري و جاذبه هاي آن 

  زبان و تابلوهاي شهري 

  زبان و آموزش راهنماي گردشگري 

o زبان و فرهنگ:  

  هويت 

  مهاجرت 

  تعاملات زباني 

 ر زبان و رفتا 

  زبان و ايدئولوژي 

  زبان و دين 

o زبان و فناوری:  

  زبان و فضاي مجازي 

o زبان و متن پژوهی:  
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  متن پژوهي و نظريه پردازي 

o زبان و ترجمه:  

  ترجمه شناسي 

  ترجمه و نشر 

  معرفي ادبيات فارسي 

  تحليل گفتمان ترجمه 

  نقد و ترجمه 

o زبان و مطالعات بین رشته ای:  

 زبان و هنر:  

 هفت گانه  هنرهاي 

  زبان و رسانه 

  زبان وسياست 

  زبان و فضاي شهري 

  زبان و تعليم و تربيت 

  زبان و مطالعات باليني 

  زبان و جامعه شناسي 

  زبان و فلسفه 

o زبان و آموزش:  

  كارآفريني و اشتغال 

  تغيير نگاه آموزش از شناختي به مهارتي و كاربردي 

  توانمند سازي فارغ التحصيلان 

 ي حرفه اي زبان تخصص 

  نقش توسعه اي آموزش زبان خارجي 

  نقش تعاملات بين فرهنگي در اموزش زبان 

o کاربرد شناسی ادبیات:  

  ادبيات و رسانه 

  ادبيات و نقد 

  نظريه پردازي 

  چادبيات و جامعه 

 

 تماعیعلوم اج:  

o ابعاد اجتماعی فرهنگی اقتصاد مقاومتی:  

  اقتصاد مقاومتي و فرهنگ مقاومتي 

 موانع گرايش به مصرف كالاهاي ايراني  عوامل و 
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 اقتصاد فرهنگ و نقش آن در ارتقاي توليد فرهنگي و توليد اقتصادي:  

  اقتصاد فرهنگ و اقتصاد مقاومتي 

  اقتصاد فرهنگ در حوزه بازي هاي رايانه اي 

  اقتصاد فرهنگ در حوزه سينما و تئاتر 

  اقتصاد فرهنگ در حوزه كتاب و ادبيات 

 در ساير كالاهاي فرهنگي  اقتصاد فرهنگ 

  مطالعات تطبيقي اقتصاد فرهنگ 

o (:جهاني شدن )سازي 

 (آثار و پيامدهاي جهاني شدن )سازي  

 (انواع مواجهه ها با جهاني شدن )گفتمان هاي جهاني شدن 

 (قطبي شدن و جهاني شدن )سازي 

o آسيب ها و انحرافات اجتماعي:  

  اعتياد 

  خشونت 

  طلاق 

  روابط نامشروع 

 فساد:  

  فساد آكادميك 

  فساد اخلاقي 

  فساد اقتصادي 

  فساد اداري و سياسي 

o بومي سازي مفاهيم و نظريات علوم اجتماعي:  

  جامعه شناسي 

  مردمي شناسي 

  ارتباطات 

o شهروندي:  

  اجتماعي 

  فرهنگي 

  مجازي 

  حقوق شهروندي 

  تكاليف شهروندي 

o طبقات اجتماعي و سبك زندگي:  

  مطالعات طبقات اجتماعي 

  مطالعات سبك زندگي 

o توسعه اجتماعي؛ موانع و چالش ها:  

  نقد و ارزيابي توسعه در ايران 
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  نقدو ارزيابي مدرنيته و بديل هاي آن 

  گفتمان هاي توسعه و مدرنيته در ايران 

  الگوهاي ايراني اسلامي پيشرفت 

  اتحاد، همبستگي و مشاركت اجتماعي 

 

o هويت:  

  ملي 

  فرهنگي 

  مذهبي 

  قومي 

 هاي هويتي  چالش 

o تحولات نسلي 

o كيفيفت و آسيب هاي نظام آموزشي:  

 آموزش و پرورش:  

  هويت بخشي 

  آموزش عالي 

o دينداري:  

  انواع دينداري 

  آسيب شناسي دينداري 

  گرايش به عرفان هاي كاذب 

o ارتباطات و رسانه:  

 .  

o خانواده و مادري:  

  فرزندآوري 

  تهديدهاي خانواده ايراني 

 و منزلت مادري در جامعه  آسيب شناسي نقش 

  باروري 

  تشكيل خانواده 

  خانواده و رسانه هاي جديد 

o فضاي مجازي: فرصت ها و تهديدها:  

  ظرفيت هاي شبكه هاي اجتماعي 

  عوامل و زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي استقبال شديد مردم از شبكه هاي اجتماعي 

  خلاء هاي ارتباطي در ميان جوانان 

 دي فراملي فضاي مجازي ظرفيت هاي اقتصا 

  هويت يابي جوان ايراني و فضاي مجازي 
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  گروه هاي بيصدا و فضاي مجازي 

o كيفيت زندگي در اقشار مختلف جامعه:  

  جوانان 

  سالمندان 

  نوجوانان 

  كودكان 

  اقليتها 

 

o وضعيت عدالت اجتماعي:  

  سياسي 

  قومي 

  اقتصادي 

  فرهنگي 

  حقوقي و قضايي 

  جنسيتي 

 ـــــلوم تربـــيتيعــــــــــــ:  

o اقتصاد آموزش:  

  آموزش و توسعه افتصادي و اجتماعي 

  آموزش و درآمد 

  دانشگاه صنعت يار 

  آموزش دولتي و خصوصي 

  تحليل منافع و هزينه هاي آموزشي 

  توابع توليد در آموزش 

  دانشگاه كارآفرين 

  تامين منابع در آموزش هاي مجازي 

  تامين مالي آموزش 

 ه و آموزش عالي بازار مدرس 

  بودجه ريزي در آموزش عالي سطح كلان و سطح خرد 

  جايگاه وقف در تامين منابع 

  تامين منابع انساني 

o نظام ارزشيابي آموزش:  

  ارزشيابي كمي 

  ارزشيابي كيفي 

  فناوري در ارزشيابي 

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
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  ارزشيابي استعداد 

  ارزشيابي برنامه هاي درسي 

  فرايندهاي آموزشي ارزشيابي 

  اندازه گيري كيفيت زندگي كلاسي 

  ارزشيابي و اعتباربخشي 

  ارزشيابي و تضمين كيفيت 

  ارزشيابي كيفيت بروندادها 

  ارزشيابي پيامد 

  ارزشيابي تطبيقي 

o انواع تعليم و تربيت  

  

o فناوري و آموزش:  

  آزمايشگاه مجازي 

  سنجش و ارزشيابي در آموزش الكترونيكي 

 اه زندگي آزمايشگ 

  آموزش چندرسانه اي 

  واقعيت افزوده 

  واقعيت مجازي 

  آموزش تركيبي 

  يادگيري الكترونيكي 

  طراحي آموزشي مبتني بر وب 

o نظام برنامه درسي:  

  اصلاح و نوسازي نظام برنامه درسي 

  نظام برنامه درسي دوره پيش دبستاني 

  نظام برنامه درسي دوره ابتدايي 

 ره آموزش عالي نظام برنامه درسي دو 

  ارزشيابي نظام برنامه درسي 

  انعطاف نظام برنامه درسي 

  نظام برنامه درسي بر خط 

  تمركز و عدم تمركز در نظام برنامه درسي 

  پايش در نظام برنامه درسي 

  مشاركت كنندگان در نظام برنامه درسي 

  رويكرد تصميم گيري در نظام برنامه درسي 

o نظام حقوقي در آموزش:  

 م حقوقي در آموزش عالي نظا 
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  نظام حقوقي در آموزش عمومي 

 

 لوم ورزشیع:  

o ورزش و خانواده:  

 مدل فعاليت بدني در خانواده:  

  چالش هاي پيش روي خانواده ها براي پرداختن به فعاليت هاي بدني 

  ورزش خانواده در كشورهاي توسعه يافته 

  ورزش و كاركردهاي خانواده 

  منتخب برسطح آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي خانواده ها تاثير فعاليت هاي بدني 

  فعاليت هاي بدني منتخب براي خانواده سالم و فعال 

  تاثير فعاليت هاي بدني منخب بر ميزان علاقه مندي و پايبندي آنها به فعاليت هاي

 بدني 

 ني سهم فعاليت هاي بدني در سبد هزينه ها و برنامه هاي روزانه خانواده هاي ايرا 

  سهم رويدادهاي شاد و سلامتي افزا در تامين نيازهاي روحي و جسمي خانواده ها 

  بررسي نقش والدين در تدوين، تنشيم و اجرايي فعاليت هاي بدني 

  وضعيت رژيم غذايي، فعاليت بدني و سلامتي خانواده هاي ايراني بر اساس راهبرد

 جهاني رژيم غذايي، قعاليت بدني و سلامتي 

 عه فعاليتهاي حركتي در مراكز آموزشيمدل توس:  

  ارتباط ميان فعاليت هاي حركتي دوران تحصيل و استمرار آنها در بزرگسالي در قالب

 فعاليت هاي خانوادگي 

  وضعيت موجود و مطلوب فعاليت هاي حركتي و بدني در مراكز آموزشي كشور 

 وران بزرگسالي نقش مدارس در آماده سازي حركتي و بدني كودكان براي زندگي د 

  سهم فعاليت ها و برنامه هاي حركتي آموزشي در پاسخ گويي به نيازهاي حركتي 

  تاثير الگوهاي آموزشي منتخب بر سطح آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي دانش

 آموزان 

  سهم فعاليت هاي بدني ارائه شده در مراكز آموزشي در تربيت نسلي سالم در آينده 

 هاي مختلف جامعه با يكديگر در تربيت خانواده هاي سالم و فعال سهم و ارتباط نهاد 

o ورزش و گروه هاي خاص:  

  سامان دهي توسعه فعاليت هاي بدني در گروه خاص 

  فعاليت بدني و ارتقاء كيفيت زندگي در گروه هاي ويژه 

  فعاليت بدني و كنترل اختلالات مزمن حركتي 

 مبتلا به اختلالات ذهنني و رفتاري  نقش فعاليت بدني در بهسازي زندگي افراد 

o ورزش، كارآفريني و اشتغال:  

  نياز سنجي اشتغال در ورزش 
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  كارآفريني در ورزش 

o فناوري اطلاعات و ورزش:  

  بانك هاي اطلاعاتي در ورزش 

  طراحي ابزارهاي نوين در ورزش 

o ورزش سالمندي:  

 مدل توسعه فعاليت بدني سالمندان:  

 سالمندان در كشور  مدل مناسب فعاليت بدني 

  همكاري بين سازماني در توسعه فعاليت بدني سالمندان 

  وضعيت موجود و مطلوب فعاليت بدني سالمندان 

  نقش خانواده و خانه هاي سالمندي در گسترش فعاليت بدني سالمندان 

 سبك شناسي فعاليت بدني سالمندان:  

  چالش هاي مشاركت سالمندان در فعاليت بدني 

 ني و كيفيت زندگي در سالمندان فعاليت بد 

  اقليم شناسي فعاليت بدني سالمندان 

  فعاليت بدني و بيماريهاي ناشي از كم تحركي در سالمندان 

o ورزش قهرماني:  

  سياست گذاري و الگو توسعه ورزش قهرماني 

  مدل سامان دهي باشگاه داري در كشور 

  بخش خصوصي در ورزش 

 

 نطقفـلسفه و م:  

o بنيادي متون كلاسيك و:  

  شرح 

  ترجمه 

  تصحيح 

  مكاتب 

o تك نگاري:  

  مسايل 

  مفاهيم 

  رويكردها 

o فلسفه اسلامي:  

  مطالعات تاريخي و زمينه محور 

  رويكردها و حوزه هاي جديد فلسفه در فلسفه اسلامي 

  بازسازي نظريه هاي سنتي به زبان معاصر 
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  پژوهش هاي مقايسه اي در فلسفه اسلامي و غرب 

o فلسفه عمومي سازي:  

  روش شناسي آموزش و پژوهش در حوزه هاي فلسفه 

  فلسفه براي كودكان 

  آموزش تفكر انتقادي و خلاق 

 فلسفه هاي كاربردي:  

  محيط زيست 

  اخلاق جنسي 

  هويت 

  مليت 

  مهاجرت 

o افق هاي نو در فلسفه:  

  پژوهش هاي ميان رشته اي فلسفه 

  پژوهش در حوزه هاي جديد و پيشگام در فلسفه 

o نابع آموزشيم:  

  تاليف 

  ترجمه 

 

 ارسیزبان و ادبیات ف:  

o زبان فارسي:  

 فرهنگ و هويت:  

  نام گذاري ايراني 

  كتابهاي ترجمه شده از فارسي 

  ميزان علاقه مندي افراد جامعه به استفاده از زبان فارسي 

  آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان در داخل 

  زبانان در خارج آموزش زبان فارسي به غير فارسي 

  آموزش زبان فارسي به فارسي زبانان 

  ويراستاري 

 زبان فارسي علمي:  

  درس فارسي عمومي براي بالا بردن مهارت نگارش دانشگاهي به منظور تدوين

 يافتههاي علمي به زبان فارسي 

  استفاده از اصطلاحات فارسي علمي در تأليفات علمي 

  زبان فارسي در فضاي مجازي 

o فارسي ادبيات:  
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  فرهنگ عمومي 

  نظام تعليم و تربيت پيش از دانشگاه 

  ادبيات عامه 

  ادبيات كودك و نوجوان 

  ادبيات پايداري 

  ادبيات خلّاق 

  ادبيات تطبيقي 

o خط فارسي:  

  آموزش خط فارسي 

 فرهنگ و هويت:  

  بكارگيري مطلوب خط فارسي در معابر عمومي 

o مطالعات بينارشته اي:  

 (يقات ادبي)توليد علم و نوآوريجنبۀ بنيادي تحق 

  گسترش ادبيات فارسي در حوزۀ برون مرزي 
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 کارگروه فنی و مهندسی

 مهندسی عمران و حمل و نقل 

 هاي جديد در توليد انبوه مسكنفناوري 

 هاي نانوتكنولوژي و مواد هوشمند در مهندسي عمرانكاربرد فناوري 

 پذيرهاي تجديدد انواع انرژيروش هاي كاهش مصرف انرژي و كاربر 

 توسعه پايدار در صنعت ساختمان 

 تغيير اقليم و نقش آن در تحولات زيست محيطي و منابع آبي 

 مديريت پسماندها و كاربرد زائدات در مصالح ساختماني 

 كاربرد روش هاي جديد در تحليل، طراحي، اجراء و مديريت بهينه سازه ها 

 بيني زلزلههاي پيشرفتار لرزه اي سازه ها و راه 

 ايمن سازي سازه ها،راهها و منابع آبي كشور جهت مقابله با حوادث غير مترقبه 

 كاربرد روش هاي جديد در مديريت ترافيك، حمل و نقل و ايمني راه ها 

 مطالعات كمي و كيفي در امنيت آبي)Water security(  

 انرژي 
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 مهندسی کلان سامانه های مصرف انرژی

 ره برداري،توليد، ازدياد برداشت صيانتي ومديريتي يكپارچه مخازن نفت و گازحفاري، به 

 تبديل، پالايش، ذخيره سازي و انتقال گاز طبيعي و نفت 

 كاهش انواع آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي 

 توليد پراكنده، كاهش ، كاهش تلفات، افزايش پايداري و هوشمند سازي شبكه هاي انتقال و توزيع برق 

 زايش بازده فرآيندهاي تبديل انرژي در توليد،انتقال و مصرف نهايياف 

 انرژي هاي تجديدپذير و نو 

 ذخيره سازي انرژي الكتريكي 

 كاتاليستها 

 فناوری اطلاعات

 توسعه شبكه هاي ارتباطي 

 توسعه شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب 

 طبيعي و نفت تبديل، پالايش، ذخيره سازي و انتقال گاز 

 كسب نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي 

 توسعه فناوري اطلاعات و آينده نگري در خصوص آثار تحولات فناوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني 
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 توسعه مدلهاي نوين و پيشرفته كسب و كار الكترونيكي 

 توسعه آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش الكترونيكي 

 هاي الكترونيكي )دولت، تجارتافزار، نظامافزار و سختطلاعات از نظر ديدگاه، محتوا، نرمبازنگري در عرصه ا 

 توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاع رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات 

 های مهندسی ساخت و تولیدفناوری

 بومي سازي فناورهاي طراحي و ساخت خودرو 

 يبريد، برق و پيل سوختي و موارد مشابهفناوري هاي خودروهاي ه 

 دانش فني و فناوري پلتفورمهاي خودروهاي سواري مدرن 

 دانش فني طراحي و ساخت ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با اولويت صنايع داخل 

 ارتقاي فناوري هاي معدني 

 ولات(ارتقاي فناوري هاي صنايع تبديلي كشاورزي )نگهداري،تبديل، بسته بندي و توزيع محص 

 دانش فني طراحي و ساخت قطعات و مجموعه هاي صنايع ريلي  

 طراحي و ساخت و اصلاح موتور خودرو جهت كاهش مصرف سوخت و آلايندگي 

 پژوهش هاي مرتبط با فرايندهاي پيشرفته ساخت و توليد،اتوماسيون، رباتيك، مكاترونيك، مواد نو و مواد هوشمند 

 ساخت و توليد ...... ريز سيستمهاي الكترومكانيكي پژوهش هاي مرتبط با ريزفناوري هايMEMS   وNEMS 

 ميكروالكترونيك،تجهيزات،حسگرها و فعال سازهاي نانو و ميكرو 

 مواد مغناطيسي -آلياژهاي فلزي -نيمه رساناها -حسگرهاي شيميايي– زيست حسگرها  -فوتونيك -ليزر 
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 کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 رویج کشاورزیمدیریت، آموزش و ت

 تهيه و تدوين شاخصهاي مميزي در علوم كشاورزي ايران 

  ضعف ها در زمينه هاي مختلف سياستگذاري، برنامه ريزي، مديريت و اقتصاد كشاورزي و ارائه راهكارها 

 هاي مهندسي كشاورزي و ارائه راهكارهاهاي اخلاقي و علمي در آموزشچالش 

   كننده بخش كشاورزي در مناطق توليد محصولات كشاورزي با توجه به  چگونگي توسعه صنايع تبديلي تقويت

 پايداري روستاها و ايجاد اشتغال

  ز بودجه هاي تعلق گرفته به امور آباداني و توسعه روستاهاي كشورا استفاده بهينه  اولويت ها و روشهاي 

 ره ورياصلاح روشهاي آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي به منظور افزايش به 

 چگونگي مديريت حوزه هاي آبخيز كشور به نحوي كه پايدار باشند و مشكل اجتماعي به وجود نيايد 

  روشهاي خود اتكا كردن روستاها نسبت به منابع غذايي شهري مثل غلات، گوشت، تخم مرغ، گوشت مرغ، سبزيجات

 و ميوه هاي محلي

   اد اوليه بهتر و فراوري مواد اوليه بهتر و عرضه در محلهاي چگونگي ارتقائ كيفيت صنايع دستي محلي با تامين مو

 گردشگري كشور

  چگونگي و روشهاي بسترسازي براي تشكيل شوراي گفتمان آب براي بهره برداران )به ويژه كشاورزان( بالادست و

 پائين دست حوضه هاي آبخيز )به ويژه رودخانه ها( براي تقويت تعامل و فهم مشترك

 ود فضاهاي كسب و كار در مناطق روستايي و ارائه الگوهاي برتر تشكلها و نهادهاي اقتصادي و حقوقي شناسايي و بهب

 مربوط
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    ،روشهاي تحقق مديريت و ارزيابي مشاركتي و توانمند سازي و فرهنگ سازي در منابع پايه كشور )آب و فاضلاب

 خاك، گياه و هوا(

 

 

 صنایع غذایی، تغذیه و سلامت مواد غذایی

 امعهج سلامت ارتقاء و گونگي كنترل كيفيت و سلامت غذا با استفاده از بخشهاي دولتي و خصوصي براي بهبود چ 

 بررسي وضع موجود صنعت غذا و ارائه راهكارهاي عملي براي توسعه آن 

 تشخيص و مديريت ايمني غذايي به ويژه فرآورده هاي غذايي كشاورزي 

 رفيتها و دانش بومي منطقهفرآوري محصولات كشاورزي با توجه به ظ 

  توليد دمنوشهاي مناسب و فرحبخش با استفاده از گياهان دارويي، معطر و ادويه اي توليدي در نقاط مختلف كشور

 و بررسي چگونگي جايگزين كردن آنها به جاي چاي معمولي

 چگونگي رونق توليد داروهاي گياهي در مناطق روستايي و عرضه در محلهاي گردشگري كشور 

    توليد مواد اوليه و واسط با ارزش افزوده بالا از مواد اوليه كشاورزي و همچنين با استفاده از ضايعات محصولات

 كشاورزي

  ،غذايي و كشاورزي محصولات فرآوري و نقل و حمل  كاهش ضايعات توليد 

  لات بومي و ملي)افزودني ها، توليد دانش فني جايگزيني مواد اوليه، واسط و محصول نهايي وارد اتي غذايي با محصو

 )در جهت اقتصاد مقاومتي (...پايدار كننده ها، روغن، شيرين كننده ها و 

  صنعتي كردن روش توليد و بسته بندي محصولات بومي با مزيت رقابتي بين المللي و توجه به زيست تخريب پذيري

 مواد بسته بندي

  معدني به منظور ارز آوري براي كشورتوسعه و ارتقاء كمي و كيفي بهره برداري از آبهاي 

 پژوهش در زمينه ايجاد فناوريها و دستگاه هاي فرآوري جديد محصولات كشاورزي 

 ارتقاء كيفيت و سلامت نان هاي سنتي ايران 
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 روش هاي تشخيص سريع نگهدارنده هاي شيميايي در فراورده هاي غذايي 

    با ارزش افزوده بالا با توجه به مواد اوليه، پتانسيل ها و الگو سازي و نمونه سازي واحد هاي فناوري محصولات

 ظرفيتهاي بومي هر منطقه

   اصلاح الگوي تغذيه در جهت سلامت بيشتر و نياز آبي كمتر و توسعه پايدار كشاورزي 

 استفاده از نانو تكنولوژي در فرآوري و بسته بندي مواد غذايي 

 وجه به پتانسيل هاي توليدي كشور و توجه به محصولات استراتژيكراهكارهاي ايجاد امنيت غذايي در ايران با ت 

 روشهاي كاهش تلفات مواد غذايي در مراحل حمل و نقل، نگهداري و بسته بندي و ... 

 اقتصاد کشاورزی

 مقايسه ارزيابي اقتصادي و بازاريابي توليد چاي سبز به جاي چاي سياه در ايران 

 ،با رعايت ملاحظات اجتماعي  مصرف كاهش و وري بهره افزايش براي  قيمت گذاري صحيح آب

 ،اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و واحدهاي توليدي مختلف

  شناسايي و بهبود فضاهاي كسب و كار در مناطق روستايي و ارائه الگوهاي برتر تشكلها و نهادهاي

 اقتصادي و حقوقي مربوط به آنها

 اري در بخش كشاورزي و شناسايي ظرفيتهاي توليد و رقابت پذيري روشهاي ارتقاء سرمايه گذ

 محصولات و بازارهاي هدف

 روشهاي بهبود مديريت توليد و مصرف در بخش كشاورزي 

  نحوه ايجاد امنيت اقتصادي و اثربخشي آن در روند توسعه كمي و كيفي در بخش كشاورزي و

 توسعه منابع كشور

 

 منابع طبیعی و مرتع
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 د مختلف مطرح شده توسط شركت هاي داخلي و خارجي جهت تثبيت تپه هاي ماسه اي در بيابان هاي آزمون موا

 داخلي و ساحلي جهت كاهش اثرات ريزگردها در كانون هاي بحراني مختلف

 بهترين روش اصلاح مراتع در اقاليم مختلف آب و هوايي 

 عيمعرفي گونه هاي مختلف مرتعي جهت بهبود حاصلخيزي خاك هاي مرت 

 معرفي روش هاي مختلف مبارزه با فرسايش )بيولوژي، مهندسي و تلفيقي( در اقاليم و خاك هاي مختلف 

 تعيين نياز آبي گياهان مرتعي و بياباني 

 

 

 آب و آبخیزداری

 روشهاي عملي آبياري با آب شور واقدامات قابل اجرا به نحوي كه شوري خاك افزايش نيابد 

 زي مصارف آن مديريت منابع آب و بهينه سا 

 مديريت و بهره برداري صحيح از آبهاي غير متعارف 

  چگونگي اعمال مديريت مصرف بهينه آب با مشاركت ذينفعان در حوضه هاي آبريز و تحويل حجمي آب در زمان و

 مكان مورد نياز به نحوي كه مشكلات اجتماعي به وجود نيايد

 ي و آب خوان داري دشتهاي مختلفروشهاي بهينه تغذيه مصنوعي، پخش سيلاب، آبخيزدار 

 آبياري نوين روشهاي توسعه با كشاورزي آب وري بهره  چگونگي استفاده از مديريت مردمي براي ارتقاء شاخص 

 ها سيلاب از برداري بهره  بهينه سازي روش هاي سنتي و استفاده از روشهاي علمي 

 رف سالانه آب براي رفع بحران منابع آبي چگونگي تعادل بخشي منابع آبي سفره هاي زيرزميني و كاهش مص

 زيرزميني با رعايت مشكلات اجتماعي آن

 تعيين نيازهاي آبي گياهان و بوته ها ودرختان شورپسند و چگونگي تامين آب آنها به صورت پايدار 

 روشهاي بهينه استفاده از آب باران در شهرها براي استفاده در فضاي سبز و پاركها 
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 شهاي مناسب براي ذخيره نزولات در مراتع براي تامين آب دام و وحوش و نقاطي كه نياز به مطالعه و بررسي رو

 استقرار و تقويت درختچه ها و درختان تثبيت كننده خاك وشن هست

 بررسي چگونگي كاهش تبخير از سطح واحدهاي توليدي كشاورزي و حفظ رطوبت در خاك 

 ن سدها, درياچه ها, تالابها, استخرهاي بزرگ مزارع(راهكارهاي كاهش تبخير در پهنه هاي آبي )مخاز 

 استفاده از ابر جاذبها در خاك به منظور افزايش بهره وري آب در كشاورزي و فضاي سبز 

  ،تعيين مقدار آب مجازي محصولات وارداتي و صادراتي كشور از نظر حجمي و اقتصادي به تفكيك هر محصول ضمن

 اين محصولهاارايه سياستهاي واردات و صادرات 

 بهينه سازي تصفيه پساب در بخش كشاورزي و مصارف صحيح آنها 

 پايش و پيش آگاهي مخاطرات و بحرانهاي كمي و كيفي آب و هوايي مبتني بر توسعه علم و فناوري 

 روشهاي كاهش آلاينده ها در پساب هاي مختلف و زه آب هاي كشاورزي 

 ي مختلف مصرفروشهاي فناورانه افزايش كارايي آب در بخش ها 

  استفاده و آب بازچرخاني و بازيافت خورشيدي، انرژي از استفاده با ويژه به توسعه فناوري هاي آب شيرين كن 

 عتي،كشاورزي و آب هاي شورصن شهري، هاي فاضلاب و ها پساب ها، آب زه از مجدد

 و تالاب ها( و در سطح اراضي ارايه و بهبود روش هاي كاهش تبخير در پهنه هاي آبي )مخازن سدها،درياچه ها 

  بهبود روش هاي افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك با استفاده از مواد جاذب رطوبت معدني، آلي ،نانو،كم خاك

 ورزي و بي خاك ورزي

 استفاده از گياهان و باكتريها براي كاهش آلودگي آب و خاك 

 بهبود كيفيت آبهاي شور با استفاده از روشهاي زيست فناوري 

  بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي و فني موثر بر اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني، آسيب شناسي و ارائه

 راهكارهاي مديريتي

 خاك

 حفظ و اصلاح منابع خاك كشور با نگرش توسعه پايدار 
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 ا توجه به شرايط روشهاي بهينه استفاده از پسماندهاي زراعي باقيمانده روي زمين به عنوان كود آلي در هر منطقه ب

 اقليمي و رطوبت خاك

 ،وراهكاره ها چالش  بررسي پيامدهاي تغيير كاربري اراضي كشاورزي، تهديدها 

  بررسي اثرات انواع مالچ در بين رديف هاي درختان و محصولات رديفي براي كاهش تبخير و بهتر كردن كيفيت

 يط زيستيخاك و مقايسه آن با لايه هاي پلاستيكي از نظر كارايي و مح

 انتخاب گونه هاي درختي و درختچه اي براي جنگل كاري سازگار با شرايط كم آبي و خشكسالي 

 سنجش توان توليد و حاصلخيزي خاك براي توسعه جنگل ها و مراتع 

 ارزيابي اقتصادي تجارت كربن و اقتصاد سبز 

 روش هاي افزايش تركيبات آلي خاك در مناطق مختلف كشور 

 هاي آهسته رهش ساخت و توليد كود (SRFs) براي كاهش هدررفت كودها و افزايش محصول 

 

 مکانیزاسیون و مکانیك ماشین های کشاورزی

  طراحي وساخت ماشينهاي آماده سازي بستر و كشت نهال هاي خاص براي جلوگيري از حركت خاك وشنهاي روان

 در مناطق خشك ونيمه خشك كشور 

 كوچك واحدهاي برداشت از پس و برداشت, داشت, كاشت عمليات  براي  ناسبطراحي و ساخت ادوات و ابزارهاي م 

 ايران كشاورزي

  توسعه فناوريهاي نوين، بهبود مكانيزاسيون و روشهاي كاهش مصرف انرژي در كشاورزي با تأكيد بر انرژيهاي

 تجديدپذير

 وليد انرژي و يا افزودن به خاك به روشهاي مناسب استفاده از پسماندهاي محصولات كشاورزي براي توليد علوفه، ت

 عنوان كود

 توسعه و بهينه سازي فناوريهاي برداشت محصولات زراعي و باغي در واحد هاي كوچك و بزرگ كشاورزي 

  طراحي و ساخت دستگاهها و وسائل ساده سازي فعاليتهاي برداشت و پس از برداشت براي واحد هاي كوچك

 كشاورزي
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 وکاغذعلوم و صنایع چوب و خمیر 

 بررسي و كاربرد پسماندهاي كشاورزي و صنايع چوب جهت توليد انرژي، كاغذ و چندسازه هاي ليگنوسلولزي 

 بهينه سازي روشهاي توليد، بهره برداري و استحصال چوب با هدف كاهش دورريز و بهينه سازي الگوي مصرف آن 

 ي مختلف هرس درختان و درختچه هامطالعه روشهاي بهينه استفاده از سرشاخه هاي باقيمانده از روشها 

 باز طراحي واحدهاي توليد مقوا از پسماندهاي كاغذ ضمن رعايت مصرف بهينه آب، انرزي و محيط زيست 

 ساماندهي واردات چوب در مقياس كشوري 

 تدوين اندازه هاي اسمي و كيفيت براي چوبهاي كشوري و وارد اتي 

 قايسه آن با توليدات داخليبررسي الگوي مصرف چوبهاي مختلف در كشور و م 

 بررسي عاري سازي چوبهاي وارد اتي از عوامل آفات و بيماريها 

  بهينه سازي تبديل اوليه گرده بينه هاي استحصالي با هدف نهادينه كردن كلاسه بندي مصارف چوب در صنايع

 توليد عمده محصولات چوبي و تعميم آن براي واردات اقلام چوب

  و مصارف پسماندهاي بهره برداري در طرح هاي جنگلداري و ايجاد ارزش افزوده براي اجرايي كردن فراوري

 پيشگيري از زيان عمده ملي در صنايع توليد عمده مصنوعات چوبي

 استفاده از ضايعات كارخانه كاغذ سازي در صنايع جانبي جهت تهيه توليدات با ارزش افزوده بالا           

 گیاهپزشکی

  بيولوژيك، تعيين خسارت و مديريت آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرزشناسايي، بررسي 

 مديريت آفات، بيماريها و علفهاي هرز با استفاده از روشهاي مختلف زراعي، بيولوژيك، آفتكشهاي معدني و كم خطر 

  طرفت كشهاي كم خيولوژيك، نهاده هاي غير شيميايي و آب كنترل عوامل كارايي ارزيابي و توليد تحقيق در زمينه 

 بررسي استفاده از روشهاي تلفيقي مبارزه با آفات و بيماريها در گلخانه هاي توليدي 

 بررسي استفاده از تغذيه متعادل گياهان جهت افزايش مقاومت به آفات و بيماريها 

  كشاورزيبومي سازي دانش پرورش و توليد انبوه دشمنان طبيعي و عوامل كنترل بيولوژيك آفات مهم محصولات 
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 روشهاي تشخيص سريع و بازداري و كنترل توليد مايكوتوكسينها در محصولات زراعي ، باغي و انباري 

 تعيين حداكثر ميزان مجاز (MRL)  مهمترين آفت كشهاي مورد استفاده در محصولات استراتژيك كشاورزي و ارايه

 روش هاي تشخيص سريع

 ر ژنتيكي كشور)گونه هاي گياهي، قارچي، باكتريايي و حشره اي( شناسايي، حفظ، مديريت و بهره برداري از ذخاي

 كشور

  بررسي تاثير كشاورزي حفاظتي بر وقوع و شيوع بيمار گرها و آفات گياهي 

 بررسي واكنش ارقام/ژنوتيپهاي بومي و وارداتي در برابر بيمار گرهاي مهم گياهي 

 هم گياهان و روشهاي مديريت آنهابررسي تغييرات اقليم بر وقوع و شيوع بيماريها و آفات م 

  اجراي طرح هاي كاربردي عملي مبارزه بيولوژيك با استفاده از بند پايان مفيد موجود در كشور و ساير عوامل كنترل

 بيولوژيكي ديگر نظير باكتري ها در شرايط گلخانه و مزرعه

 

 زراعت و باغبانی

 تيكي كشورشناسايي، حفاظت و بهره برداري اقتصادي از ذخاير ژن 

 توليد لاين هاي سبزي هاي مهم كشور وبذور آنها 

 شناسايي و معرفي گياهان غله اي و علوفه اي مقاوم به كم آبي 

 تحقيق در جهت تهيه و توليد گياهان مقاوم به آفات و بيماري هاي گياهي در محصولات استراتژيك 

 هب اجتماعي مشكلات كه نحوي به سطح واحد در عملكرد افزايش  چگونگي منع توسعه سطح زيركشت و به جاي آن 

 يخشك به مقاوم هاي گونه و ارقام كارگيري به و كشت الگوي از استفاده و مختلف روشهاي از استفاده و نيايد وجود

 ضمن رعايت اقتصادي بودن آن مناسب شوري و

 ر مناطق كم آب و با چگونگي انتقال كشت هاي فضاي باز به گلخانه ها و اعمال محدوديت و ممنوعيت كشت د

 استفاده از حمايت هاي لازم براي اين تغيير
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  شناسايي گياهان زراعي،علوفه اي و دارويي شورزيست در مناطق مختلف كشور وتعيين شرايط لازم براي توليد اين

 نوع گياهان

 رند، براي توليد در شناسايي گياهان و درختان مقاوم به خشكي كه داراي ارزش اقتصادي بالا بوده و يا ارزآوري دا

 نقاط مختلف كشور و شرايط توليد آنها

 اجتماعي و اقليمي-تعيين الگوي كشت منطقه اي با توجه به پتانسيل آب، خاك و شرايط اقتصادي 

  روشها ي گسترش توليد گياهان دارويي، زينتي، صنعتي و معطر 

  راهكارهاي افزايش صادرات محصولات كشاورزي با نگرش به آب مجازي 

 )... دستيابي به پروتكل تجاري تكثير ارقام ميوه برتر كشور)پسته، بادام، انار،گلابي،گردو،انجير، سيب،انگور و 

 شناسايي و انتخاب درختان ميوه برتر كشور جهت استفاده به عنوان پايه 

 ليدعاري سازي ارقام و پايه درختان ميوه مهم كشور از ويروس و بيماري بمنظور افزايش عملكرد و تو 

 گوجه " :سيب زميني سانان "هندوانه،خربزه،خيار،طالبي":توليد لاين هاي سبزي هاي مهم كشور)جاليزي ها

 سايرين: هويج،تربچه،كرفس، كلم و كاهو "فرنگي،فلفل،بادمجان

  1 توليد بذورFسبزي هاي مهم كشور 

 )... توليد لاين گل هاي مهم كشور )لاله،لاله واژگون، بنفشه، شب بو و 

 ي مناطق مناسب كشت گياهان دارويي, ادويه اي و معطر و چگونگي توسعه اين محصولات در واحد هاي بررس

 ... توليدي كوچك, كوهپايه ها و

 بررسي امكان كشت هاي جايگزين (Alternative Crop)  براي دشتهايي كه مشكل حاد از نظر آب كشاورزي

 .دارند

 اوم به كم آبي و خشكي فضاي سبز به عنوان جايگزيني برخي از شناسايي و انتخاب گياهان زينتي و درختان مق

 .گياهان و درختان حساس به كم آبي مناطق خشك و كم آب كشور

 راهكارهاي پيشگيري از سرمازدگي درختان ميوه 

 راهكارهاي توليد گلخانه اي جايگزين روشهاي معمول و استفاده از محصولات جايگزين براي كاهش مصرف آب 

 ينه سازي توليد گياهان تثبيت كننده ريزگردها بر اساس تعميم روش سازگاري آنها به شوري و كم آبي روشهاي به

 جهت كشت در حاشيه درياچه اروميه با تاكيد بر تاثيرات اجتماعي و زيست محيطي



 

34 
 

  )...بستر در رنجب كشت و تحقيقات تبديل كشت هاي نشايي به مستقيم )نظير كشت مستقيم در برنج، توتون، جاليز 

 .كار نيروي كاهش و آب بهينه مصرف و توليد هزينه كاهش جهت در معمولي خاك

 

 محیط زیست

 مديريت ريزگردها و تثبيت شنهاي روان 

 استفاده بهينه از ضايعات و محصولات جانبي كشاورزي و منابع طبيعي براي ايجاد ارزش افزوده 

 آب شيرين در مناطقي كه آب شور وجود دارد چگونگي استفاده از انرژيهاي تجديد پذير براي توليد 

 توليد بسته هاي تجزيه پذير از مواد اوليه ارزان در مناطق روستايي و استفاده از آنها در فروشگاههاي مختلف 

 چگونگي پايدار سازي حقابه هاي زيست محيطي براي پايداري سرزمين و رعايت توليد پايدار در بخش كشاورزي 

 ننده آبهاي سطحي و زير زميني و راهكارهاي رفع اين مشكلبررسي عوامل آلوده ك 

 استفاده از روشهاي نوين و تلفيقي با روشهاي سنتي در تصفيه آب و پساب 

 پدافند غير عامل و مديريت بحران در آب و محيط زيست 

    تعيين ارزش اقتصادي منابع طبيعي، تالابها و... 

 رهنمودهاي لازم براي حفاظت  رائه راهكار جهت پويايي جمعيت آنها وارزيابي اقتصادي ذخاير گونه هاي مختلف )ا

 (آنها

  تلفيق رويكرد اقتصادي محيط زيست در ارزيابي و پايش محيط زيستي 

 )تدوين الگوي سياست محيط زيست در مقياس هاي متعدد برنامه ريزي كشور )از لحاظ استراتژيك تا عملياتي 

 ب شناسي و بهره وري(حفظ اكوسيستم هاي آبي و خشكي )آسي 

 پژوهش و ارائه جايگاه اخلاق حرفه اي، فرهنگ و دانش بومي در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي 
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 گرایش آبزیان و شیلات:

 افزايش توليد در واحد سطح آبزيان با رويكرد كاهش مصرف آب و پايداري توليد در آبزي پروري 

 يان بومي و بيوتكنولوژي آبزياناصلاح نژاد، بانك ژن و جلوگيري از انقراض آبز 

 .توسعه روشهاي نوين آبزي پروري )قفس، پن، تغذيه، مهندسي آبزيان( و حفظ و احياي ذخاير آبزيان 

 

 گرایش علوم دامی:

  دستيابي به فناوري توليد فرآورده هاي بيولوژيكي )مولتي آنزيم تغذيه اي، آنتي بادي هاي موثر برعملكرد( دردام و

   طيور

 ي به فناوري هاي مناسب جهت بهبود راندمان توليد مثل و كاربرد ژن هاي كانديد موثر برعملكرد در گوسفند دستياب

 و بز و گاو ميش بومي كشور

  دستيابي به فناوري هاي مناسب زيستي با هدف بهبود ارزش غذايي مواد ليگنوسلولزي ، بهبود بهره وري منابع

 و كاهش خسارات ناشي از تنش هاي محيطي در توليدات دامي پروتئيني و بهبود مديريت در تغذيه دام

 مشترك:

 آلاينده ها و امنيت مواد غذايي با منشا دام و آبزيان 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 کارگروه علوم دامی دامپزشکی و شیلات

 گرایش دامپزشکی:

 ني واكسن ها و تركيبات درماني و تشخيصي نوين دامپزشكيتوليد و توسعه دانش ف 

 شناسايي مولكولي و مولكولار اپيدميولوژي بيماري هاي دام ، طيور ، آبزيان و مشترك انسان و دام 

 شناسايي و حذف فاكتورهاي خطر مرتبط با عوامل بيماريزا در صنعت دام، طيورو آبزيان كشور 

 گرایش آبزیان و شیلات:

 ليد در واحد سطح آبزيان با رويكرد كاهش مصرف آب و پايداري توليد در آبزي پروريافزايش تو 

 اصلاح نژاد، بانك ژن و جلوگيري از انقراض آبزيان بومي و بيوتكنولوژي آبزيان 

 .توسعه روشهاي نوين آبزي پروري )قفس، پن، تغذيه، مهندسي آبزيان( و حفظ و احياي ذخاير آبزيان 

 گرایش علوم دامی:

 ستيابي به فناوري توليد فرآورده هاي بيولوژيكي )مولتي آنزيم تغذيه اي، آنتي بادي هاي موثر برعملكرد( دردام و د

   طيور

 ستيابي به فناوري هاي مناسب جهت بهبود راندمان توليد مثل و كاربرد ژن هاي كانديد موثر برعملكرد در گوسفند د

 و بز و گاو ميش بومي كشور

 ي هاي مناسب زيستي با هدف بهبود ارزش غذايي مواد ليگنوسلولزي ، بهبود بهره وري منابع دستيابي به فناور

 پروتئيني و بهبود مديريت در تغذيه دام و كاهش خسارات ناشي از تنش هاي محيطي در توليدات دامي

 

http://insf.org/index.aspx?fkeyid=&siteid=32&pageid=8188
http://insf.org/index.aspx?fkeyid=&siteid=32&pageid=8188
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 :مشترك       

 آلاينده ها و امنيت مواد غذايي با منشا دام و آبزيان 
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 کارگروه علوم پایه

 

 زیست الگو: همگرایی علم و فناوری با اخلاق و سلامت

 

 الگو زيست(Biomimetic علم و فناوري الگوبرداري از طبيعت و پديده هاي آن مي باشد. طبع علم از همگرا )

 چون است علوم كليه همگرايي نقطه الگو زيست. گيرد مي شكل گوناگون  شدن رشته ها، روش ها و پژوهش هاي

به كار برده شده است. خداوند در طبيعت و عوالم  تلفيقي علوم و فراوان گوناگون، دانش از طبيعت دهپدي هر صنع در

آن، حكمت ها و دانش هائي قرار داده است كه نياز واقعي بشر و ساير موجودات از آن تامين مي شود. لذا يك الگوي 

ز آن است كه اين علم را بيو ميمتيك )زيست خوب براي همگرايي علوم، شناخت پديده هاي طبيعي و الگو برداري ا

 براي دسترسي به اين الگو نياز به دانش علوم بنيادي و حكمت است. الگو: علم الگو برداري طبيعي( مي نامند.

 (   Bioremediationزیست پالایی ) زی پالایی =    

 يستم هاي زيستي براي سم زدايي از استفاده از برخي جانداران به منظور حذف يا خنثي كردن آلاينده ها توسط س

)   ها قارچ  (Microbial remediationمحيط هاي آلوده است . استفاده از ميكرو ارگانيسمها ) 

Mycoremediation ) جانوران و (Zooremediation امكان اتصال ،جداسازي و يا تغيير آلاينده ها به )

و به مرور برگشت پذير و فعال را فراهم مي كند. انتظار مي منظور ايجاد اكوسيستم هايي با سميت كمتر ،سالمتر 

 رود از روش هاي زيست فناوري براي حذف آلايندهاي زيست محيطي استفاده شود.

 

 فیزیك مواد جدید    

  علم مواد به عنوان حلقۀ ارتباط دهندۀ بين علوم و فنون از جايگاه منحصر بفردي در سياست علمي كشورها

ين حوزه از علم بيشتر يك حوزۀ بين رشته اي است كه با كشف و طراحي مواد جديد سروكار دارد و برخوردار است. ا
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 زمينۀ در كه طرحهايي. پردازد مي مواد كاركرد و به مطالعه ساخت، تعيين ساختار، خواص فيزيكي و شيميايي 

 مياييشي و...(  و مغناطيسي و الكترونيكي و نوري) فيزيكي خواص يابي مشخصه و ساختار تعيين و ساخت طراحي،

در حوزه هاي تحقيق يا كاربرد در زمينه هاي انرژي و فناوري كاربرد مهمي داشته باشند، در اين مقطع  كه موادي

 زماني، از اولويت برخوردار هستند

 

 

 سنتز کاتالیزورهای زیست سازگار    

 از و پتروشيمي كه جز اولويت هاي اصلي كشورمان اكثر واكنش هاي انجام شده در صنايع گوناگون به ويژه نفت ، گ

مي باشند توسط فرآيندهاي كاتاليستي انجام مي شوند. يكي از معضلات اصلي استفاده از اين كاتاليست ها ، ايجاد 

آنها مي باشد. لذا از اولويت هاي جدي كشور، ساخت  احياء يا امحاء ،آلايندگي هاي زيست محيطي در طول ساخت 

 ، نفت اب مرتبط هاي حوزه و دارويي شيميايي،  صنايع در استفاده جهت  "كارايي بالا"كاتاليزورهاي زيست سازگار با 

 . است پتروشيمي و گاز

  

 

 (Enzyme Technology)فناوری آنزیم    

 هاي شيميايي را ها سرعت فرآيندهاي زنده يافت مي شوند. آنزيملهايي هستند كه در تمام سلوها پروتئينآنزيم

-هاي اخير با پيشرفت زيستافزايش مي دهند بدون اينكه ساختمان آنها تغيير كند و يا مصرف شوند . طي سال

خل هاي صنعتي چندين برابر شده است. در حال حاضر توليد آنزيم در دافناوري مدرن، توليد و استفاده از آنزيم

كشور وجود ندارد و تقريبا تمام آنزيم هاي مورد نياز در صنايع مختلف از طريق واردات تامين مي شود . به طور كلي 

توان به سه بخش شامل توسعه سويه ميكروبي، فرمنتاسيون و هاي صنعتي را ميدانش فني و فرآيندتوليد آنزيم

هاي انجام شد در حال حاضر يم نمود: با توجه به تلاشدست )فراوري آنزيم توليد شده( تقسهاي پايينفرآيند

 تامين ظرن از كشور توانمندي به  دست توسط محققين محقق شده و با نظرهاي پاييندستيابي به دانش فني فرآيند
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 در سيونفرمنتا فرآيند و ميكروبي سويه توسعه فني دانش به دستيابي براي لازم ظرفيت متخصص انساني نيروي

اندازي و كشور را از راه كشور  در كامل طور به را صنعتي هايآنزيم توليد فرآيند حمايت صورت در. دارد ودوج كشور

    نياز نمايند.ها بيواردات اين آنزيم

 

 Biomath) )  ریاضیات زیستی 

 اين در دهشانجام بنيادي  هاي پژوهش به  است كافي سازي،مدل ينظريه و زيستي رياضيات اهميت  يدرباره 

 به منجر عميق، البته كنيم. اين پژوهش ها ،  اشاره است گرفته صورت دنيا در اخير، يدهه دو يكي در كه راستا،

 هايبيماري سازي مدل. است شده  زيستي سازيمدل و پزشكي هايزمينه در پيشرفته  هاي فناوري پيدايش و كشف

 تيزيس اهميت با سوالات به پاسخ براي رياضي عميق هاي روش و يممفاه از استفاده و ها اپيدميولوژي ، العلاج صعب

 و هاي رياضيات ر زيست شناسي سامانه اي پديد مي آيد از اهميت ويژه برخوردارند. پژوهش در زمينهد آنچه مانند

 high تحليل و تجزيه براي آماري هاي روش همچنين. دارد قرار پژوهشي هايكمك اولويت در زيستي  سازيمدل

dimensional data  وhigh throughput data  برخوردارند اولويت از  . 

 

 زمین آبشناسی آبخوان ها    

  .آبخوان ها محل ذخيره آب در آبرفت و برخي از سازند هاي زمين شناسي بويژه سازندهاي كارستي اهكي ميباشند

هاي متعددي به روي سازندهاي زمين بحران آب يكي از چالش هاي مهم در اكثر آبخوان هاي ايران است. سد

اه هستند. سازند هاي كارستي مهمترين منشا آب شرب در بسياري از همر آب فرار با كه  شناسي احداث شده

 هاي آبخوان از برخي در بطوريكه شهرها هستند ولي به علت وجود مجاري از نظر زيست محيطي آسيب پذيرند 

 هاي آبخوان ويژه به ها آبخوان از بنيادين شناخت عدم مشكلات اين علل. است شده  گزارش آلاينده كارستي

 ضرايب  ي،تكتونيك ليتولوژيكي،  ي است. پژوهش هاي بنيادين براي شناخت خصوصيات فيزيكي، شيميائي،كارست

 انيجر بر حاكم قوانين و هيدروليكي رفتار ويژه، آبدهي و آبگذري ضريب قبيل از آبخوان پارامترهاي هيدروليكيٍ،
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ر آبخوان ها ضروري است. اين مطالعات در د آلودگي انتقال مكانيسم و آب جريان مسير بر موثر پارامترهاي آب،

 راستاي حل مسائل بهره برداري بهينه در آبخوان هاست.
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 کارگروه علوم پزشکی

 

 تقویت مبانی بنیادین

ه تقريبًا تمامي بيماريهاي موجود يا بر براساس پژوهش هاي جديد مشخص شده است ك :مبانی ژنتیك بیماری ها

اثر جهش ها و مشكلات ژنتيكي بوجود مي آيند و يا باعث ناهنجاريهاي ژنتيكي مي شوند. تحقيقات بنيادين كه براي 

 .بررسي اين نوع ناهنجاريها باشند، مي توانند نقشي بنيادين در تشخيص و درمان اين نوع اختلالات داشته باشند

در اين مقطع خاص از علم چشمگيرترين يافته ها در مورد درمانهاي سلولي و مولكولي اختلالات مي  :مولکولی پزشکی سلولی و

باشد كه جهش بسيار عظيمي در درمان بيماريها ايجاد نموده است. در عصر حاضر علوم پزشكي در عرصه هاي درمان، تشخيص و 

 .علوم مولكولي نياز دارندپيشگيري ، به ابزارهاي جديدي همانند: علوم سلولي و 

در دهه هاي اخير، سلولهاي بنيادي باعث تحولات زيادي در درمان بيماريهاي مزمن  :نقش سلولهای بنیادین در درمان بیماریها

و صعب العلاج شده اند تحقيقاتي از اين دست مي تواند گام مؤثري در پيشبرد اهداف علمي دنيا و نيز كشور ايران داشته باشد. در 

دنياي كنوني بسياري از روشهاي درماني بيماريها و اختلالات را نوعي سلول درماني مي دانند. بطوري كه در اكثر كتب مرجع چنين 

روشهاي درماني به صورت متداول بيان شده است. )پژوهش هاي پايه، حيواني و باليني در زمينه سلول هاي بنيادي، درمان با سلول 

 و پزشكي بازشناختيهاي ايمني، مهندسي بافت 

صنعت داروسازي يكي از صنايع پردرآمد و كارآمد هر كشوري مي باشد. با پيشرفت علم شاهد تحولاتي در داروها  :داروسازی نوین

مي باشيم كه هر چه بيشتر به سوي كاهش عوارض و افزايش اثربخشي مي باشند. استفاده از ابزاري مانند نانوفناوري و بيوتكنولوژي 

 .هش عظيمي در ساخت، نوع مصرف ، و روش اثر داروها شده استباعث ج

پيشينه پزشكي كشور ما پيوند تنگاتنگي با داروهاي گياهي دارد. در كتب اساتيد طب قديم، كه مدتها مرجع مهم  :گیاهان دارویی

ست. اكنون نيز كشورهاي صنعتي ساير كشورها بود، استفاده از انواع گياهان دارويي جهت درمان بيماريهاي مختلف رواج داشته ا

بسيار پيشرفته دنيا نظير آلمان و چين، بودجه بسيار عظيمي را جهت تحقيقات و ساخت داروهاي گياهي اختصاص داده اند. پژوهش 

ور علمي به ظه -هايي در اين زمينه مي تواند در آينده اي نه چندان دور درخشش اساتيد ايراني را بار ديگر در عرصه هاي رقابتي

 .برساند و بازار مطلوبي را با توجه به پتانسيل طبيعت كشورمان در توليد اين نوع داروها بهمراه داشته باشد
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يكي از عرصه هاي ناشناخته در زمينه علوم پزشكي است. در سالهاي اخير تقريباً تمامي كشورهايي كه از لحاظ  :علوم اعصاب

مي را جهت تحقيقات در اين زمينه لحاظ نموده اند. با تحقيقاتي در اين زمينه شايد علمي حرفي براي گفتن دارند، بودجه هاي عظي

 .بتوان در عرصه هاي تشخيصي و درماني بيماريهايي نظير پاركينسون، ام اس، آلزايمر و ... پيشرفت قابل ملاحظه اي نمود

 

 اولویت های کشوری

، بسياري  ۱۲رگ و مير در دنيا و كشورمان مي باشند. در حالي كه در قرن اين بيماريها ، اولين علت م :بیماریهای قلبی و عروقی

 با . است شده وعروقي قلبي بيماريهاي درگير بشر  ، باشند مي درمان قابل و كنترل ، ميكروبي هاي بيماري از بيماريها همچون 

 هزمين اين در پژوهش. است كرده اندازي دست نيز نپايي سنين به ، ها بيماري اين رشد نرخ  آمده، دست به دنيا جوامع از كه آماري

 .داشت خواهد اين بيماريها در كشورمان  مگيري در جلوگيري از رشد چش كاهش باعث مطمئنا

اولين دليل مرگ و مير در كشور ماست. جمهوري اسلامي ايران از نظر تعداد بيماران ترومايي در خاورميانه ، اين بيماري ،    :تروما

ست را داراست. درصد قابل توجهي از اين ميزان را مي توان با علت يابي و پيشگيري كاهش داد كه اين امر خود نيازمند رتبه نخ

پژوهش در اين زمينه مي باشد. از سويي ميزان صدمات و لطماتي كه جامعه از عوارض حوادث متحمل مي شود، طيف وسيعي دارد. 

ر، مشكلات روان تني را شامل مي شود. اميد است با تلاش محققان در اين زمينه بتوان كه از يك سو، مشكلات جسمي و از سوي ديگ

 .جهش عظيمي در رفع اين گروه از مشكلات برداشت

دومين دليل مرگ و مير در دنياي كنوني و پر هزينه ترين آنهاست و سومين علت مرگ و مير دركشور مان است. درسال  : سرطان

هزار ايراني مي شود. افزايش در  93ورد سرطان در كشورمان ثبت شده است كه سالانه باعث مرگ و مير هزار م 58به ميزان  ۲93۱

پايه  6لازم صورت پذيرد. كنترل سرطان بر ريزيگير است و متناسب با اين زمينه بايد برنامهتعداد مبتلايان به سرطان كاملا چشم

هاي هايپ انجام پژوهش، ثبت سرطان و مراقبت از بيماران مبتلا به سرطان، ري،استوار است: تشخيص زودرس، درمان به موقع، پيشگي

  .شوند، كه قطعا جايگاه پژوهش غيرقابل اغماض خواهد بود و به بهبود كيفيت اين امر كمك خواهد كردكنترل سرطان محسوب مي

د و باعث به وجود آمدن هزينه هاي بسيار همراه با ضربه مشكلي است كه اكثر كشورهاي دنيا به آن گرفتارن :اختلالات رواني و اعتياد

 .هاي جبران ناپذير به انسانهاي گرفتار به اين نوع اختلالات مي شود

 به  ، رشد اختلالات و   بدن با غدد كاركرد كننده ناهماهنگ اين بيماريها ، نظير ديابت، پوكي استخوان،   ی: بیماریهای متابولیک

 وريهاي نوين ، گام مؤثري در درمانفنا  از استفاده با توان مي كه هستند مطرح بشر كننده ناتوان معضلات رينبزرگت از  يكي عنوان

 .اين نوع مشكلات برداشت تا حداقل ، به كاهش عوارض اين بيماريها منجر شود 
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و پنجه نرم مي كند پيچيده تر مي  هرچه زندگي انسان پيشرفته تر مي شود بيماريهايي كه بشر با آنها دست :بیماریهای نوظهور

 مورد در تحقيقات. رنجند در ، ولي اكنون بسياري از اين بيماران  " ري ام اس چيستبيما " دانست نمي كسي پيش ساليان شود. 

 .نمايد بيماران به عظيمي كمك تواند مي جديد بيماريهاي

 ريز نكرد پيدا براي بسياري تلاش دانشمندان يه مي باشد. بسياري معتقدند كه پايه تمامي مشكلات جسمي بشر، تغذ  :تغذیه

د كه با حذف يا مصرف آنها بتوان بيماريهاي مختلفي را از بين برد. حال مي توان با پژوهش هايي در اين موضوع، نمودن هايي مغذي

 .گام مؤثري در اثبات يا رد اين فرضيه برداشت

اخلاق پزشكي پر رنگتر مي شود، چرا كه نتايج تحقيقات موجود ابتدا روي هر چه علم پيشرفت مي كند بحث  :اخلاق پزشکی

با بسط اين مسائل مي توان دامنه بسياري از آسيب هاي غير قابل انكار را  .حيوانات متفاوت ،و سپس روي انسانها آزمايش مي شود

 .كاهش داد

 

 گرایش دامپزشکی:

 ني و تشخيصي نوين دامپزشكيتوليد و توسعه دانش فني واكسن ها و تركيبات درما 

 شناسايي مولكولي و مولكولار اپيدميولوژي بيماري هاي دام ، طيور ، آبزيان و مشترك انسان و دام 

 شناسايي و حذف فاكتورهاي خطر مرتبط با عوامل بيماريزا در صنعت دام، طيور و آبزيان كشور 
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 گروهیکارگروه میان  

 

 ي ترميم غضروف و استخواناستفاده از مهندسي بافت برا 

  تدوين دانش فني بازيافتPET 

 طراحي و تدوين دانش فني پروتز زانو 

 تهيه دانش فني و طراحي ترموگراف با استفاده از دستگاه موبايل براي خود تشخيصي سرطان پستان 

  توسعه دانش فنيlab on Disc 

 طرح توليد نانو كامپوزيت هاي دنداني 

  هاي روزانه سامانه پشتيبان فعاليت (ADLمعلولين حركتي ) 

 تهيه مواد اوليه داروهاي موثر در درمان سرطان 

 تدوين دانش فني توليد پليمرهاي زيست سازگار و تجديد پذير 

 توليد سلولهاي مهندسي شده مورد نياز در توليد صنعتي داروها و فرآورده هاي بيولوژيك 

 يه داروها و افزودني هاطراحي و توليد در زمينه ملكولهاي واسطه براي ته 
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 کارگروه هنر و معماری

 

 توجه به نسبت ميان هنر ، معماري و شهرسازي با محيط زيست و تاثيرات آن بر زندگي در طول زمان 

 ارتقاء و گسترش مرزهاي دانش با هدف رسيدن به خود كفايي در حوزه هنر و معماري و شهرسازي 

  اسلامي  –ميراث فرهنگي ايراني حفظ و گسترش وباز آفريني هنر و 

  ارتقاء خلاقيت هنري و ايجاد بسترهاي لازم در جهت رسيدن به ابداع و نوآوري و رشد و شكوفايي استعدادهاي كشور

 ملي هنرهاي  به ويژه در حوزه

  جهان ضرورت توجه به شناخت و اهميت مواريث فرهنگي و هنري ايران با تاكيد بر احياء ، حفظ و معرفي آنها به 

 تعيين و تعيّن مكانت و جايگاه ارزشي هنر در تعالي و ارتقاء فرهنگي كشور 

  آسيب شناسي جايگاه و مسائل هنر، معماري و شهرسازي در نظام فرهنگي و ساختاري كشور و لزوم ارائه راهكارهاي

 موثر براي ارتقاي نظام و فرهنگ هنري ، معماري و شهرسازي

 بايي شناختي و تاثير آن در زندگي فردي و اجتماعي انساني ايرانيارتقاء بينش هنري و نگرش زي 

  تعيين مختصات و الزامات هنر و معماري در فرآيند جهاني شدن 

  ايران معاصر هنر ارزيابي و شناخت، نقد 

 نقش و جايگاه هنر ، معماري و شهرسازي در ارتقاء و تعالي فرهنگ جامعه 

 

، معماری و شهرسازی با محیط زیست و تاثیرات آن بر زندگی در  توجه به نسبت میان هنر :اولویت اول

 طول زمان

 نقش هنر، معماري و شهر سازي اسلامي در تحقق زندگي منطبق بر اصول و بنيادهاي زيست محيطي 
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 انجام مطالعات ديرين اقليم شناسي با هدف بازسازي شرايط اقليمي ايران در گذشته 

 طرات و آسيب هاي زلزلهنقش معماري و شهرسازي در كاهش خ 

  نقش معماري و شهرسازي در كاهش مصرف انرژي 

  نقش معماري و شهرسازي در كاهش مصرف اب 

  نقش معماري و شهرسازي در كاهش آلودگي ها 

  نقش معماري و شهرسازي در پدافند غير عامل 

  ارزيابي طرح هاي توسعه شهري بر اساس معيارهاي پايداري 

  ارزيابي طرح ها و اقدامات توسعه شهريپژوهش در خصوص نقد و 

 تدوين مكانيزم هاي اجرا و تحقق پذيري طرح هاي توسعه شهري در ايران 

 هاي عموميكردن فضاي صوتي در مكان ي راهكارهايي براي موسيقايي ارائه 

 

 ارتقاء و گسترش مرزهای دانش با هدف رسیدن به خود کفایی در حوزه هنر و معماری و :اولویت دوم 

 شهرسازی

 پژوهش در سبك ها و مكاتب هنر، معماري و شهرسازي ايران 

  ايران ملي و ديني هنرهاي مكانت و ارتقا تبيين كيفيت  

 تدوين و تاليف دانشنامه جامع هنرهاي ايراني 

 تدوين و تاليف دانشنامه جامع معماري و شهرسازي ايراني 

 ايران بررسي ساختار مطلوب هنري و معماري براي كلان شهرهاي   

  نقشICT در شهرسازي نوين 

  مديريت شهري و خودكفايي شهرداري ها 

 هاي مختلفِ مُدال،  شناخت نظام هنر و معماري در ايران به عنوان مثال شناخت نظام موسيقي سنتي ايران )از جنبه

 موسيقيِ جامع ريختا تئوري تدوين منظور به اسناد جستجوي و ريتميك، فُرمال و غيره(، و سير تحولِ تاريخيِ 

 ايراني
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 ي آن با ديگر  ي اصح و مقايسه تصحيح و تفسير كتب و رسالات قديم هنري و معماري در ايران بر اساس نسخه

 نسخه ها

  هاي موسيقي شناخت انواع مختلف هنرهاي سنتي و مردمي )شهري و روستايي(، در سرتاسر ايران )به عنوان مثال 

 ، غزلزورخانه موسيقي مثل شهري، هاي موسيقي و آذري گيلكي، بختياري، يي،قشقا بلوچي، كردي، خراساني،

 خواني

 

     اسلامی –اولویت سوم: حفظ و گسترش وباز آفرینی هنر و میراث فرهنگی ایرانی 

 تحقيق در باب مباني ديني و ملي هنر اسلامي ايراني 

  مواريث ملي ايرانشناخت دقيق نسبت ميان هويت، هنر و صناعت در عرصه هنرها و 

 ترسيم گاه نگاري ايران از آغاز تا عصر حاضر بر اساس موازين مطلق و نسبي 

 انجام مطالعات هنري ، معماري و باستان شناسي در كشورهاي حوزه ايران فرهنگي 

 ي سانجام كاوشهاي باستان شناسي در نقاط مختلف ايران با تاكيد بر لايه نگاري با هدف تكميل نقشه باستان شنا

 كشور

 مطالعه تاريخ اجتماعي ايران باتكيه بر داده هاي باستان شناسي 

 شناسي باستان كاوشهاي اساس بر اسلام از پس  مطالعه معماري، سازه و ساختار شهر هاي ايران در دوران پيش و 

 شاخص باستاني هاي محوطه در

 يتهيه اطلس باستان شناسي ايران از طريق انجام بررسيهاي باستان شناس 

  مطالعه چگونگي حفظ، مرمت و بهره برداري از محوطه ها و امكان باستاني در زمينه توسعه صنعت گردشگري 

  مطالعات نظري و كاربردي در باب هنرها مختلف 

 تحقق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقاي كيفيت توليد فرش دستباف 

 رويكرد علمي، در سطح ملي صوتي و تصويري هنرهاي بومي و سنتي ايران با هاي ضبطِپروژهش. 

 هاي هنري مناطق مختلف كشوربخشيدن به خلاقيتِ هنري و معماري در فرهنگ ي راهكارهايي براي تداوم ارائه. 

 ي راهكارهاي جديد براي آموزش هنر به عنوان مثال موسيقي به كودكان با تكيه بر مباني موسيقي ايراني ارائه 
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هنری و ایجاد بسترهای لازم در جهت رسیدن به ابداع و نوآوری و رشد و اولویت چهارم: ارتقاء خلاقیت 

 ملی هنرهای  شکوفایی استعدادهای کشور به ویژه در حوزه

 تاملات فلسفي و روان شناختي در تبيين و تحقيق خلاقيت به ويژه خلاقيت هنري 

 ارتقاي كيفيت زيست و حيات انسان نقش خلاقيت در آزاد سازي استعدادهاي نهفته در جان انسان در جهت بهبود و 

 تبيين جايگاه دانش آموختگان هنري و معماري و شهرسازي در جامعه ايراني    

  زمينه هاي ارتقاء خلاقيت ها در نوآوري و رشد استعدادها در هنر، معماري و شهرسازي ايراني 

 رش دستبافتحقق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقاي كيفيت توليدات هنري ملي از جمله ف 

 آموزش معاصر هنر با تاكيد بر آموزش هاي موضوع محور 

 هاي قديم خلق  براي خلق هنرهاي ملي در چارچوب نظام هنري ايراني اسلامي با استفاد از شيوه كشف امكانات تازه

 هنر در فرهنگ ايراني

اکید بر احیاء ، حفظ اولویت پنجم: ضرورت توجه به شناخت و اهمیت مواریث فرهنگی و هنری ایران با ت

 و معرفی آنها به جهان

 تحقيق در باب نسبت ميان هنر، معماري، فرهنگ و هويت 

 تدوين و تاليف دانشنامه جامع مواريث هنري و معماري ايران 

  تحقيق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقاي كيفيت هنرهايي كه ايران بواسطه آنها در جهان شناخته مي شود

 دستباف فرش همچون 

 تحقيق در باب روشهاي جهاني شدن ارزشهاي هنري و معماري ايراني 

 

  یگاه ارزشی هنر در تعالی و ارتقاء فرهنگی کشور جا و مکانت تعین و تعیین: ششم اولویت 

 ايراني -تبيين حكمت و فلسفه هنر و معماري در انديشه اسلامي 
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 اسلامي تبيين مكاتب زيبايي شناختي به ويژه زيبايي شناسي در انديشه 

  اخلاق در هنر، معماري و شهرسازي 

  اسلامي-ايراني فرهنگ در در هنرها  ارزشي جايگاه و مكانت يدرباره پژوهش تاريخي و تحليلي 

 جامعه شناسي اي در ابعاد مختلف هنري و معماري به عنوان مثال موسيقيهاي با رويكردِ بينارشته طرح 

 شناسي، متمركز بر اين موضوع شناسيي مردم گي، موسيقيشناسي مطالعات فرهن شناسي، موسيقي

آسیب شناسی جایگاه و مسائل هنر، معماری و شهرسازی در نظام فرهنگی و ساختاری  :اولویت هفتم

 کشور و لزوم ارائه راهکارهای موثر برای ارتقای نظام و فرهنگ هنری ، معماری و شهرسازی

 ي و شهرسازي كشورتحقيق در قوانين و مقررات هنر، معمار 

 سبك زندگي ايراني و جايگاه هنر، معماري و شهرسازي در آن 

  شهرسازي بومي ايران : فرهنگ و تمدن ايران در شهرسازي 

 پژوهش در سبك ها و مكاتب هنر، معماري و شهرسازي ايران 

 تحولات نظري در زمينه توسعه شهري و منطقه اي و انطباق آن با شرايط ايران 

 ات محتوايي و فرايندي برنامه ريزي دموكراتيك با توجه به شرايط اقتصادي سياسي و بررسي الزام

 اجتماعي ايران

 نقاط قوت و ضعف آموزش هنر در ايران پس از انقلاب اسلامي 

  تعيين شاخص هاي آموزشي و پژوهشي براي ارزيابي و سنجش دانشگاهها، گروهها و رشته هاي

 هنري ايران

 مقررات طرح هاي شهرسازي ارزيابي اجراي ضوابط و 

 و بعضا مذهبي به موسيقي هاي منفيِ عرفيشناسيِ نگاه آسيب 

 هاي موسيقيِشناسيِ آموزش موسيقي براساس تئوري موسيقي غربي به كودكان در آموزشگاهآسيب 

 كشور

 هاي مربوط به برخي محدوديتهاي موسيقايي ي آسيبدرباره پژوهش 
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 و نشاط عمومي با كاهش حضور موسيقي در زندگيِ  رده بر روحيههاي واي آسيبپژوهش درباره

 فرهنگيِ شهروندان

 

 اجتماعی و فردی زندگی در آن تاثیر و شناختی زیبایی نگرش و هنری بینش ارتقاء: هشتم اولویت 

 ایرانی انسانی

 جامعه  و تحقيق در مفهوم زيبايي و مكاتب زيبايي شناختي با تاكيد بر تاثيرات عميق روان شناختي

 شناختي آن

 سبك زندگي ايراني و جايگاه شهرسازي در آن 

  جايگاه دانش آموختگان شهرسازي در جامعه و حرفه 

 هنرهاي شهري و گرافيك محيطي و تاثيرات روحي و رواني آنها 

 تحقيق در قوانين و مقررات شهرسازي كشور 

 بررسي تاثير هنرهاي عمومي بر ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري 

  متقابل هنرهاي شهري و شهرسازينقش 

 تاثير هنرهاي تجسمي در ارتقاي روحيه و نشاط عمومي 

 اولویت نهم: تعیین مختصات و الزامات هنر و معماری در فرآیند جهانی شدن

  اسلامي –تحقيق در باب استعدادها و قابليتهاي جهاني هنر، معماري و شهرسازي ايراني 

 كلان شهرهاي ايران در عصر جهاني شدن بررسي آسيب ها و چالش هاي پيش روي 

 مديريت و سياست گذاري هنري در عصر جهاني شدن 

 تبيين و تحقيق مختصات و شاخصهاي جهاني هنر، معماري و شهرسازي ايراني اسلامي 
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 ایران معاصر هنر ارزیابی و  شناخت، نقد :اولویت دهم

 ه شناختيشناخت و نقد هنر در ايران از منظر فلسفي، تاريخي و جامع 

 ارتقا قدرت نقد و سواد بصري جامعه ايراني 

 ارزيابي عملكرد كميسيون هاي مختلف هنري در ايران 

  شناسايي عوامل و اثرات آسيبهاي ناشي از عدم كاركرد صحيح آثار هنري، معماري و به ويژه تخلفات

 شهرسازي

 ارزيابي اجراي ضوابط و مقررات طرح هاي شهرسازي 

 زش هنر در ايران پس از انقلاب اسلامينقاط قوت و ضعف آمو 

  گونه شناسي روشهاي ارزيابي برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري و كاربري زمين 

 رويه هاي تازه در طراحي معاصر ايران 

 نقد زيباشناسي زندگي روزمره در هنر معاصر 

 اثر هنري به مثابه ي پژوهش 

 يقي ايراني و شناخت معضلات آنتبيين اصول نقد هنرهاي ايراني به عنوان مثال موس 

 ي خاصي از موسيقي ايراني، يا آثارِ يك موسيقيدان، با رويكرد  هاي مربوط به نقد سبك يا دورهطرح

 هاي سبكي و فني مربوط به آنهامنظور استخراج ويژگيعلمي، به 

 

 

 

 

 

 کارگروه معارف و علوم اسلامی
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 نسان معاصرضرورت وکارکردهای دین در زندگی ا

تكنولوژي خود ساخته و عوامل متعددي از اين  با بشر زندگي آميختگي گرايي، مادي بنياد، خود عقل حاكميت در جهان امروز 

دست موجب فاصله گرفتن هرچه بيشتر انسانها از معنويت و مفاهيم ديني شده است، اين بيگانگي روز افزون موجب گرديده تا 

رورت وجود دين و باورهاي ديني در دنياي پست مدرن و مفهوم و كاركرد آن در زندگي انسان انديشه هاي طغيانگر،اصل ض

معاصر را به چالش بكشند و به استناد توانايي ها و تغييرات پرشتاب جامعه بشري از يك سو و تعلق مفاهيم ديني به گذشته و 

 .ترديد ايجاد نمايند شرايط منقضي شده از سوي ديگر،در كارآمدي، روزآمدي و اثر بخشي آن

پاسخ قاطع به اين دست شبهات فكري به شكل كلي و تفصيلي و يا جزئي و موضوعي به همراه بررسي ابعاد مختلف ضرورت، 

  .جايگاه و كاركرد دين در هر لحظه از زندگي مي تواند موضوع انجام كار پژوهشي قرارگيرد

 :بارتند ازمهمترین محورهای پژوهش در این حوزه ع            

 دين و دلايل ضرورت آن در زندگي انسان  

 كاركردهاي فردي و اجتماعي دين 

 كاركرد هاي دين در جامعه سنتي و مدرن  

 كاركردهاي روان شناختي دين در زندگي  

 دين و آينده بشر  

 دين و زندگي  

 دين و دانش  

 دين و توليد كار و كار آفريني  

 دين و نظام خانواده  

 ربيتدين و تعليم وت  

 دين و همزيستي مسالمت آميز  

 دين و خرافات  

 دين و مديرت زنان  
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 دين و فعاليت اجتماعي زنان  

 دين و بانكداري  

 دين و موسيقي  

 دين و هنر  

 دين و رسانه  

 دين و روابط بين الملل  

 دين و فرهنگ سازي  

  سازي دين و تمدن  

 دين و الگوهاي معماري  

 دين و روش هاي تبليغ 

 ذبه هاي عرفانيدين و جا  

 دين و جاذبه هاي اخلاقي   

 زيبايي هاي آيين اسلام در مقايسه با ساير اديان توحيدي  

 زيبايي ها و جاذبه هاي دين در زندگي براي كودكان  

 زيبايي ها و جاذبه هاي دين در زندگي براي نوجوانان  

 زيبايي ها و جاذبه هاي دين در زندگي براي جوانان 

 ه هاي دين در زندگي براي دخترانزيبايي ها و جاذب  

 دين و بحران هاي معرفتي، رواني، عقلي و..... 

 ) دلايل دين گرايي و دين گريزي ) ميداني و كتابخانه اي 

 )سيره و روش هاي تبليغي و تربيتي رسول خدا )ص( و ساير پيشوايان معصوم )ع 

 )جاذبه هاي رفتاري پيامبر)ص( و ساير پيشوايان معصوم )ع  

 ي، اصول و روش هاي قرآن كريم و اهل بيت )ع( در پاسخ به شبهات دينيمبان  

 و...  
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 آسیب شناسی دینداری در عصر جدید

همواره آنچه درك حقيقت و انتخاب صحيح را دشوار مي سازد،التقاط حق و باطل است، اين واقعيت گوياي آن است كه بيش 

نسل جوان راآشفته وهدايت ايشان به سمت حق را تهديد نمايد، برداشتها،  از اينكه بي ديني ها و انكار والحاد فضاي ذهني

تفسير هاو عملكرد هاي نادرست درون ديني چنين پيامدهايي دارد. خصوصا اينكه دشمنان نيز راه مبارزه با مفاهيم ناب دين را 

، همه ... كاذب، قرائت هاي مدرن ودر اصالت زدايي و تخريب دروني آن جستجو مي كنند. كثرت فرقه سازي ها، عرفانهاي 

انحرافات مرهون شناخت دقيق و روزآمد اين آسيب  اين از جامعه اعتقادات پالايش نشانه هاي اين استراتژي مبارزاتي هستند. 

ها و پاسخگويي سريع و شفاف سازي به موقع مي باشد. بديهي است كه مجموعه اين فعاليت ها بايستي با پشتوانه تحقيقات 

  .ي گسترده و دقيق در اين موضوع انجام پذيردعلم

 :مهمترين محورهاي پژوهش در اين حوزه عبارتند از

 آسيب شناسي دينداري در حيطه هاي معرفتي، شناختي، رواني و ...    

 آسيب شناسي جامعه ديني  

 آسيب شناسي روشنفكران ديني  

 آسيب شناسي روش هاي تبليغ ديني در عصر جديد  

 ربيت ديني در عصر جديدآسيب شناسي ت  

 )آسيب شناسي تربيت ديني در مدارس كشور ) تحقيقي و ميداني 

 )پژوهش هاي معطوف به حوزه مردم سالاري ديني و بيداري اسلامي ) نظام سازي در حوزه مردم سالاري ديني 

ي ايجاد دمكراسي و دخالت آراء به اعتقاد صاحبنظران آنچه در خيزش هاي اخير كشورهاي اسلامي اتفاق افتاد، صرفا تلاش برا

مردم در حكومت نبوده است، بلكه غالب مولفه ها و مظاهر اين قيام ها حكايت از رويكرد ديني و مطالبه تحقق آرمانهاي 

 .اجتماعي از جمله آزادي، عدالت، رشد و توسعه در پرتو شريعت اسلامي داشته اند

داعيه دار انحصاري ايجاد حكومت مردمي براساس مباني ديني بوده است،  از آنجاييكه جمهوري اسلامي ايران در زمان معاصر

بديهي است كه فرهيختگان و تئوريسين هاي انقلابي بيداري اسلامي، مشتاق مطالعه و استفاده از تجربه برپايي نظام هاي 

ادگي مردم ايران مي باشند. سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... با صبغه آموزه هاي اسلامي، در طول سه دهه ايست
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تدوين و ارائه اين تجربيات در بسته هاي جامعي كه از مباني نظري تا مراحل عملياتي و سعي و خطاي طراحي مدل و ايجاد 

سيستم ها و زير سيستم هاي مربوطه و حتي ارزيابي تطبيقي نتايج حاصله با ساير نظام ها را در بر بگيرد، موضوع پژوهش هاي 

 .ي خواهد بودذي قيمت

 

 :مهمترین محورهای پژوهش در این حوزه عبارتند از

 مباني و كاركردهاي مردم سالاري ديني  

 ولايت فقيه و مردم سالاري ديني  

 جهاني سازي و مردم سازي ديني  

 )مردم سالاري ديني و فقه اهل بيت )ع  

  كراسيمقايسه مردم سالاري ديني و ساير نظام هاي سياسي همانند ليبرال دمو  

 حقوق شهروندان و ولايت فقيه در مردم سالاري ديني  

 آسيب شناسي نظام مردم سالاري ديني  

 بررسي تطبيقي عدالت در مردم سالاري ديني و دموكراسي ليبرال  

 تاريخ تحولات و فلسفه بيداري اسلامي  

 مباني بيداري اسلامي و دلايل آن  

 بيداري اسلامي و تعاملات جهاني  

 امي ايران و بيداري اسلاميانقلاب اسل  

 )بيداري اسلامي در انديشه هاي امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري )مد ظَله عالي 

 بيداري اسلامي و مدل نظام سازي  

 آسيب شناسي بيداري اسلامي 

 

بری حضرت آیت الله )ره( و مقام معظم ره خمینی امام... و تبیین ابعاد فقهی ، اصولی ، کلامی ، اخلاقی ، عرفانی ، سیاسی 

  ای خامنه العظمی 
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در نظام اسلامي، جايگاه رهبري و ولي فقيه داراي تعريف و اختيارات ساختاري معيني است، ليكن شخصيت، روش و منش كسي كه به 

اد گويي ذو ابعواسطه تجميع ارزشهاي متعالي علمي، اخلاقي و معنوي و عنايت الهي در اين مسند قرارگرفته است، بايستي به عنوان ال

  .مورد مطالعه و الگوسازي قرار بگيرد

هاي حكومت ديني را تقويت و پشتيباني  تئوري علمي جنبه از تنها نه رهبري، و امام تدوين اين ابعاد فكري در شخصيت هاي 

جامعه به ويژه  مي كند، بلكه بهترين روش براي معرفي و برقراري علقه و ارتباط معني دار و بر مبناي بصيرت بين افراد

 .فرهيختگان و جوانان با مقام ولايت است

 :مهمترین محورهای پژوهش در این حوزه عبارتند از

 )اجتهاد و نو آوري از منظر امام خميني )ره 

 )مباني و روش هاي اجتهادي امام خميني در استنباط احكام فقهي )ره 

 مباني و روش هاي تفسيري امام خميني  

 و اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه امام خميني )ره( مباني، اصول، روش ها 

 مقايسه آراي فقهي امام خميني )ره( با ساير فقها  

 مقايسه آراي اصولي امام خميني )ره( با ساير اصوليون  

 مقايسه آراي كلامي امام خميني )ره( با ساير متكلمان  

 مقايسه آراي اخلاقي وعرفاني امام خميني )ره( با ديگران  

 ديگران با( ره) خميني امام سه آراي سياسي مقاي  

 (ره)  خميني امام فقهي _انديشه هاي سياسي 

  (ره) سير تطور تفكر سياسي امام خميني 

 )فرهنگ و تمدن اسلامي از ديدگاه امام خميني )ره 

 )سيماي معصومين )ع( در انديشه امام خميني )ره 

 )معنويت اسلامي در انديشه امام خميني )ره 

 (اركان مردم سالاري ديني از ديد گاه مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي مباني و 

 ( در استباط احكام فقهيمباني و روش هاي اجتهادي مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي  

 ( با ساير فقهامقايسه آراي فقهي مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي  
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  اصوليون ساير با( العالي هظلَ مد) مقايسه آراي اصولي مقام معظم رهبري  

 ( با ساير متكلمانمقايسه آراي كلامي مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي  

 (الگوي جهان گرايي اسلامي در انديشه مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي 

 (آزادي و دموكراسي در انديشه سياسي مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي 

 (م رهبري )مد ظلَه العاليفلسفه در انديشه مقام معظ 

 (اقتصاد در كلام و انديشه مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي 

  (العالي ظلَه مد) رهبري معظم مقام ديدگاه از فرهنگ و تمدّن اسلامي 

 (علم و علم ديني از ديدگاه مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي 

 ( مد ظلَه العاليدين و كاركردهاي آن از ديدگاه مقام معظم رهبري) 

 (منطق فهم دين از ديدگاه مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي 

 (ولايت در كلام و انديشه مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي 

 (فقهي مقام معظم رهبري )مد ظلَه العالي -انديشه هاي سياسي 

 (عاليمباني و اركان مردم سالاري ديني از ديدگاه مقام معظم رهبري )مد ظلَه ال 

  (العالي ظلَه مد) مباني، اصول، روش ها و اهداف تعليم و تربيت از ديد گاه مقام معظم رهبري 

 راه کارهای انتقال مؤثر معارف دینی به مخاطبان ) کودکان ، نوجوانان و جوانان (        

به آحاد جامعه از مهمترين تكاليف حاكم طبق فرمايش اميرالمومنين)ع( در نهج البلاغه، تعليم و تربيت و آموزش مفاهيم ديني 

و حقوق رعيت است . در واقع در جامعه ديني آنچه ضامن بقاء فرهنگ و ارزشها و مانع سقوط وانحطاط مي باشد، انتقال اين 

در معارف به شكل موثر به نسل هاي بعد است. اهميت اين امر در كنار گسترش روشها , ابزارها و دامنه اطلاعات و ارتباطات 

مي كند كه با تكيه براصول علمي، كارآمد ترين اسلوب هاي ارائه آموزه هاي ديني براساس نيازهاي مخاطب  اقتضا دنياي امروز 

در دوره هاي مختلف سني طراحي گرديده و در اختيار مربيان و اساتيد قرارگيرد. تا متعلمان به تدريج و متناسب با فضاي 

 .باور قلبي و تثبيت عملي اين آموزه ها قرار گيرندذهني خود در معرض اقناع عقلي، 

بديهي است كه اين مهم با انجام بررسي ها و پژوهش هاي هدفمند و همسويي كه يكديگر را تكميل نمايند، قابل حصول 

 .خواهد بود

 :مهمترین محورهای پژوهش در این حوزه عبارتند از
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 اصول و روش هاي انتقال مفاهيم ديني به كودكان  

 ول و روش هاي انتقال مفاهيم ديني به نوجواناناص  

 اصول و روش هاي انتقال مفاهيم ديني به جوانان  

 نقش و تآثير خانواده در انتقال مفاهيم ديني به فرزندان  

 نقش و تأثير رسانه ها در انتقال مفاهيم ديني  

 نقش و تأثير هنر، شعر و ادبيات در انتقال مفاهيم ديني   

 دبيرستان و راهنمايي ابتدايي،) ش هاي انتقال مفاهيم ديني در مدارس كشور آسيب شناسي رو 

 ( ميداني -تحقيقي()

 )آسيب شناسي انتقال مفاهيم ديني در دانشگاه ها ) دانشجويان و اساتيد  

  ،آسيب شناسي روش هاي انتقال مفاهيم ديني در كتاب هاي درسي دانش آموزان ابتدايي، راهنمايي

  دانشگاهي و دانشگاهيدبيرستان، پيش 

  ديني مفاهيم انتقال در تلويزيون مخصوصاً ها رسانه عملكرد شناسي آسيب  

 

 ...و سیاسی اخلاقی، اجتماعی، کلامی، ابعاد بررسی میدانی و محتوایی شبهات دینی و پاسخ به آنها در 

كري است. با گسترش ابزارهاي ديجيتال و فضاي طرح شبهه و سئوال از ابزار هاي ايجاد ترديد و سياه نمايي در ميدان مبارزه ف

مجازي از يك سو، تنوع و كثرت سئوالات و شبهات و از سوي ديگر سرعت فراگير شدن و ضريب نفوذ آنها، افزايش چشمگيري 

 سهمگين فضاي ذهني جامعه را به تلاطم در مي آورد. رصد مستمر، جمع بندي و امواج داشته است. بطوريكه به سهولت اين 

ريشه يابي و سپس پاسخ گويي و رفع ابهام و نهايتا برخورد فعالانه و طرح سئوالات متقابل از ضرورت هاي جدي در مديريت 

 .فرهنگي جامعه است كه خود بايستي بر مبناي فعاليت هاي پژوهشي گسترده و مستمر در اين حوزه سامان يابد

 :مهمترين محورهاي پژوهش در اين حوزه عبارتند از

 نخبگان و ها دانشگاه اساتيد سخ به شبهات كلامي در ابعاد توحيد، وحي، نبوت، امامت، معاد در سطح پا 

 پاسخ به شبهات معرفت شناسي، انسان شناسي در سطح اساتيد دانشگاه ها و نخبگان  

 پاسخ به شبهات سياسي، اجتماعي  

 پاسخ به شبهات اخلاقي و تربيتي  
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 پاسخ به شبهات فقهي و حقوق 

 

  سبك زندگی در آموزه های اسلامی        

دوري انسان مدرن از آموزه هاي وحياني و برنامه ريزي مستقل براي روش زندگي موجب پديد آمدن مجموعه اي از رفتارها 

ناميده مي شود و از سوي طراحان آن به دليل همراه آوردن سلطه و حاكميت فرهنگي و  "سبك زندگي"گرديده كه امروزه 

 .مصرفي و سودآوري اقتصادي به شدت تبليغ و ترويج مي شود جهت دهي

در حاليكه آموزه هاي شريعت چيزي جز سبك و روش زندگي نيست كه با ظرافت از جزئي ترين تا كلي ترين ابعاد حيات 

ه برآنك علاوه ديد،ج قالبهاي و ادبيات با  مفاهيم اين بازخواني و انسان را با دستورالعمل هاي دقيق پوشش مي دهد. استخراج 

راه و رسم زندگي ديني را در دنياي معاصر تصوير مي نمايد، امكان تطبيق و مقايسه و تقابل با خطاها و حتي پيشگيري 

  .آفرين سبك هاي غربي و اومانيستي به فضاي جامعه ديني را فراهم مي سازد خطر و محسوس نا ورود از 

 :تند ازمهمترین محورهای پژوهش در این حوزه عبار

 سبك زندگي در مقياس فردي در آموزه هاي اسلامي  

 سبك زندگي در مقياس اجتماعي در آموزه هاي اسلامي  

 سبك زندگي در مقياس خانواده در آموزه هاي اسلامي  

 سبك زندگي در مقياس بين المللي در آموزه هاي اسلامي  

 مقايسه سبك هاي زندگي سنتي، مدرن و ديني  

 ربيت اخلاقي، عقلاني، عاطفي فرزندان در آموزه هاي اسلامياصول و روش هاي ت  

  اسلامي هاي اصول و روش هاي تربيت جسماني در آموزه  

 مهارت هاي زندگي فردي و اجتماعي در آموزه هاي اسلامي 
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 کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی

 

 ت طرح تحقیقاتی ارایه کنندقابل توجه محققان محترم که می خواهند در زمینه اقتصاد ومدیری
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 بتنس بیشتری اولویت و است مدیریت و اقتصاد  موضوعات زیر زمینه هایی است که مورد تایید کارگروه

توسعه و پیشرفت کشور موثر تر بوده و  در که است موضوعاتی از حمایت  هدف،. دارد دیگر موضوعات به

 یا در مرزهای دانش جایگاه علمی خاص داشته باشند.

 مالي نهادهاي كاركردي اصلاح گونگيچ 

 (فاينانس و خارجي گذاري سرمايه) فراسرزميني مالي تامين گسترش راهكارهاي 

 پولي سياست كارايي بهبود و پول بازار ارتقاء راهكارهاي 

 آسيب شناسي نظام بانكي كشور و برنامه تحول و اصلاح نظام بانكي 

 گاز و نفت از ناشي منابع بهينه تخصيص و دولت پايدار مالي تامين راهكارهاي 

 ارزيابي نظام مالياتي كشور و آسيب شناسي و اصلاح آن 

 ملي توسعه صندوق كاركردهاي اصلاح راهكارهاي 

 ترانزيتي و تجاري هاب به ايران تبديل راهكارهاي 

 فرامرزي تجارت فرايندهاي و قوانين اصلاح چگونگي 

 گرايي صادرات متس به ويژه و آزاد مناطق رويكرد تغيير چگونگي 

 ري ظرفيت ديپلماسي كشور براي وضعيت اقتصادي بهتربكارگي و تقويت چگونگي 

  دانش و چگونگي اصلاح نظام آموزشي در جهت خلق ثروت از علم 

 ملي اقتصاد از ارتباطات و اطلاعات فناوري سهم افزايش چگونگي 

 توليدي واحدهاي بهتر آينده درجهت بنيان دانش وري بهره ارتقاء چگونگي 

 ارتقاء بهره وري در بخش عمومي چگونگي 

 و اقتصادي فساد بر موثر عوامل اقتصادي نظام كارايي افزايش و كشور تدبير نظام مجدد ساماندهي چگونگي 

 آن با مقابله راهكارهاي

 (تعاوني و خصوصي) دولتي غير هاي بخش وري بهره ارتقاء چگونگي 

 سعه پايدار و بهره وري سبزر توب متكي وري بهره گسترش راهكارهاي 

 كوچك و خرد ويژه به موجود هاي بنگاه سازي پايدار راهكارهاي 
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 كار نيروي تقاضاي در انبساط راهكارهاي 

 نقش سرمايه گذاري هاي خارجي در افزايش اشتغال 

 كار نيروي عرضه ساماندهي چگونگي 

 شغلي هاي فرصت بازار ساماندهي نگي چگو 

 كار ازارب در انعطاف ايجاد چگونگي 

 اقتصاد مردمي بخش فعاليت براي مشوق انگيزشي نظام و جذاب هاي فرصت 

 چگونگي بازمهندسي نظام تدبير و متناسب سازي و چابك سازي دولت 

 آسيب شناسي نظام برنامه ريزي و بودجه بندي و اصلاح آن 

 ملي اقتصاد در مردم نقش گسترش هدف با عدالت سهام طرح دهي سامان چگونگي 

 ملي اقتصاد از تر گسترده سهم كسب براي مردمي نهادهاي قدرت افزايش يچگونگ 

 مقررات و قوانين كيفيت بهبود چگونگي 

 بهبود فرايندهاي ارائه خدمات در بخش عمومي )مجوز و خدمت( چگونگي 

 كار و كسب جهاني هاي شاخص در كشور المللي بين جايگاه بهبود چگونگي 

 و كار و گسترش نقش و مشاركت قابليت هاي مردم در فعاليت هاي اقتصادي تبديل راهكارهاي بهبود محيط كسب

 مدیریت  

 الف ( مدیریت استراتژیك و سیاست گذاری

  راهكارهاي ارتقاء توان رقابتي و رقابت پذيري در سطوح بنگاه و صنعت 

 بررسي الگوهاي تصميم گيري و تفكر استراتژيك ، برنامه ريزي سناريو و آينده نگاري 

 سعه الگوهاي سياست گذاري و خط مشي گذاري در سازمان هاي بخش عموميتو 

 بررسي الگوهاي حاكميت شركتي ، مسئوليت اجتماعي شركت ها و اخلاق كسب و كار 

 سياست هاي مديريت فناوري و نوآوري و توسعه كارآفريني در سطوح بنگاه و صنعت 
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  با تاكيد بر كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان و راهكارهاي بهبود فضاي كسب و كار و توسعه كارآفريني

 خدمات نوين

 ب ( مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

 اسلامي و كرامت انساني  -نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي ايراني 

  نظام هاي جبران خدمات مبتني بر عملكرد ، توانمندي ، و عدالت محوريآسيب شناسي 

 كارهاي بهبود كيفيت زندگي كاري و تعادل بين كار و زندگي در نظام هاي اداري و سازمانيراه 

 ارتقاء سلامت نظام هاي اداري و سازماني با تمركز بر ارزش هاي اخلاقي ، مسئوليت پذيري و پاسخگوئي 

 پذيري و ارتقاء اثربخشي و  اصلاح ساختارها و بازمهندسي و بهبود نظام هاي اداري با تاكيد بر منطقي سازي ، انعطاف

 كارايي

  كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام هاي اداري و سازماني و يكپارچه سازي

 اطلاعات

 راهكارهاي ارتقاء اثربخشي و كارايي حاكميت اسلامي در مواجهه با شرايط ويژه مديريتي  آسيب شناسي و ارائه

 عوارض محيط طبيعي و . . . همچون بحران ها ، 

 

 ج ( مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

 راهكارهاي توسعه دولت الكترونيك و نظام هاي اداري پيشرفته و الزامات آن 

 توسعه سيستم هاي مديريت داده و اطلاعات در نظام هاي اداري و سازماني 

 توسعه استانداردهاي فناوري اطلاعات در نظام اداري 

 ي مديريت دانش و بكارگيري سيستم هاي خبره و سيستم هاي پشتيبان تصميمتوسعه نظام ها 

 راهكارهاي توسعه كسب و كارهاي الكترونيك و مدل هاي نوين كسب و كار 

 راهكارهاي مديريت امنيت شبكه و نگهداري و حفاظت از اطلاعات اداري و سازماني 
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 ( رايانش ابريCloud Computing  و ابر داده ها ) )Big Data ) 

 د ( مدیریت بازاریابی

 توسعه طرح بازاريابي و استراتژيهاي بازاريابي با تاكيد بر مشتري مداري 

  توسعه بازاريابي اجتماعي 

 الگوهاي توسعه برند و ارتقاء جايگاه محصول / خدمت در بازار 

 فروش پيشبرد هاي مهارت ارتقاء و بازاريابي تبليغات راهكارهاي توسعه 

 توزيع و خدمات پس از فروش با تاكيد بر ارتقاء ارزش مشتري توسعه نظام هاي 

  توسعه نظام هاي ارتباط با مشتري 

 توسعه نظام ها و راهكارهاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان 

  توسعه نظام هاي بازاريابي و بازرگاني بين الملل با تاكيد بر پشتيباني از توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش

 بنيان

 مدل هاي بازار يابي مستقيم توسعه 

 ه ( مدیریت عملیات و علوم تصمیم مدیریت

 توسعه نظام هاي برنامه ريزي و كنترل عمليات و ظرفيت در سيستم هاي صنعتي و خدماتي 

 توسعه الگوهاي طراحي و توسعه محصول / خدمت جديد در سيستم هاي صنعتي و خدماتي 

 يندهاي كسب و كار و بهبود سيستم هاي كار و زمانراهكارهاي مديريت فرايند و بازمهندسي فرا 

 توسعه نظام هاي مديريت بهره وري و عملكرد با تاكيد بر كيفيت ، نوآوري و تعالي سازماني 

  توسعه الگوهاي نوين مديريت پروژه 

 نعتي و ص توسعه فناوريهاي توليد و عمليات با تاكيد بر بكارگيري سيستم هاي پيشرفته و اتوماسيون در سيستم هاي

 خدماتي

 مديريت زنجيره هاي تامين تاب آور 

  طراحي مدل مديريت زنجيره تامين خدمات 
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  مديريت زنجيره تامين پايدار 

 مديريت زنجيره تامين امدادي و بشر دوستانه 

 و ( مدیریت مالی و حسابداری

 توسعه نظام هاي هزينه يابي فعاليت براي سيستم هاي صنعتي و خدماتي 

 اي بودجه بندي و كنترل عملكرد براي سيستم هاي اداري و كسب و كارتوسعه الگوه 

 توسعه نظام هاي حسابرسي و سنجش مسئوليت 

 توسعه روش هاي تحليل و ارزيابي عملكرد مالي در سازمان هاي دولتي و شركت هاي تجاري 

 روش هاي مديريت سرمايه گذاري و مديريت ريسك كسب و كار 

 ادها و موسسات مالي با تاكيد بر ارتقاء كارايي و اثربخشي بازار سرمايهراهكارهاي تحول و توسعه نه 

 توسعه روش هاي ارزش گذاري كسب و كار با تاكيد بر كسب و كارهاي دانش بنيان و دارائي هاي نامشهود 

 ز( مدیریت تکنولوژی

  طراحي الگوي توسعه يR&D مناسب با شرايط بومي ايران 

 فناورانه ينوآور توسعه براي مدلي ارائه ( در سطح كشورNIS ) 

 ( ارائه مدل بومي براي توسعه نوآوري منطقه ايRIS ) 

  (ارائه مدل براي توسعه نوآوري در سطح بخشيSIS ) 

  ارائه مدل نوآوري فناورانه در سطح صنعت و بنگاه 

 اكوسيستم نوآوري در سطح ملي ،دانشگاه و كسب وكار 

 

 قلیم و سلامتمحیط زیست ، تغییرات اروه کارگ

 حیطه های فعالیت:
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 الف(سلامت:

 مديريت خدمات بهداشتي 

 بهداشت محيط 

 بهداشت حرفه اي 

 بهداشت و ايمني مواد غذايي 

  اثرات آلاينده هاي محيط بر سلامت مردم 

  حوادث و بلاياي طبيعي و انسان ساخت )سيل، زلزله، آتش سوزي، جاده اي، شهري، حوادث صنعتي

)....، 

 متاخلاق در سلا 

  ارتباط محيط زيست و سلامت رواني جامعه 

 )مديريت پيشگيري بيماريها )واگير و غيرواگير 

 آموزش و ارتقاي سلامت 

 اقتصاد سلامت 

  بهداشت سواحل 

 ب(محیط زیست:

 شناخت آلاينده هاي محيط زيست 

 روش ها و فناوري هاي پايش آلاينده ها 

 روش ها و فناوري هاي كنترل آلاينده ها 

 ده ها بر محيط زيستآثار آلاين 

 حقوق محيط زيست 

  اخلاق و محيط زيست 

 آثار اقتصادي ناشي از آلاينده ها 

 انرژي هاي پاك 

  مديريت و اقتصاد انرژي 

 مديريت منابع آب 

 نقش آموزش و آگاهي رساني براي حفاظت از محيط زيست 

 نقش مشاركت مردمي در حفاظت از محيط زيست 
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  براي حفاظت از محيط زيستتعاملات بين بخشي و بين سازماني 

 حفاظت از اكوسيستم هاي طبيعي 

  اقتصادي و محيط زيست -تاثيرات متقابل عوامل اجتماعي 

 محيط زيست دريايي 

 توسعه آب شيرين كن ها به تناسب نياز كشور و حفظ تعادل و اكوسيستم سواحل خليج فارس 

 

 ج(تغییرات اقلیم

 یستی )آب، هوا، منابع طبیعی، تنوع زیستی( و منابع انرژیبررسی تاثیر متقابل منابع ز-تغییرات اقلیم 

 آموزش دانشگاهی، دبیرستانی و دبستانی -تغییرات اقلیم 

 آموزش همگانی و ترویجی و مجازی-تغییرات اقلیم 

 سلامت و بیماریهای نوظهور-تغییرات اقلیم 

 )تغییرات اقلیم و ریزگردها )پیش بینی، پایش، چگونگی مقابله و مدل سازی 

 پایش انتشار گازهای گلخانه ای و راهکارهای کاهش آن-تغییرات اقلیم 

 پایش ترسیب کربن و توانمند سازی جامعه در خصوص آن 

 تغییرات اقلیم و فناوری های موردنیاز برای کاهش اثر آن و سازگاری جامعه با آن 

  جمع بندی و آنالیز داده های گذشته در خصوص تغییرات اقلیم 

 پایش تغییرات خاك و روشهای به روز آوری نقشه ها و داده های خاك-تغییرات اقلیم 

 تغییر اقلیم و اثرات آن بر جوامع انسانی، حیات وحش و فلور طبیعی گیاهی 

  پیش بینی تغییر اقلیم در سالهای آینده با استفاده از اطلاعات و داده های سالهای گذشته و اطلاعاتی که از

 خراج کردپدیده های طبیعی می توان است

 چگونگی ایجاد شرایط سازگاری جوامع با تغییرات اقلیمی 

  پیش بینی سرمایه گذاریها و انجام پروژه های لازم برای سازگاری با تغییر اقلیم و با توجه به اهمیت باقی

 ماندن جوامع انسانی در برخی از نقاط خشك کشور

 


