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 (1401فراخوان اول )در  تخصصیچند های پژوهشیتشکیل خوشههای حوزه

 سلولی و مولکولی پزشکیزیست -1

و  یرعفونیغای هسازی برای بیماریواکسنهای مربوط به شناسی سنتزی، توسعه تکنولوژیها، زیستسامانهمهندسی زیست توسعهدر این راستا 

 در اولویت است.  یدرمانژنو  ، تصحیح ژندرمانی )پزشکی بازساختی(جدید سلول یهاروشعفونی نوپدید، های بیماری

 پژوهی مغز -۲

های خواندن مغز و وشتوسعه رهای عصبی، دادهآوری و تحلیل کالن، جمع)(Systems Biology هاسامانهشناسی زیسته مغز از منظر مطالع

 . استهای مغزی در اولویت های بازساختی آسیبو درمان ارتباط ماشین و مغز، مهندسی عصبی، رفتار کوانتمی مغز ،نوشتن در مغز

 زیستی یهادادهتوسعه کالن -۳

  ی وشععناسععداده برای تصععمیماک کالن در زوزه زیسععتها و نتایج تحلیل ارائه الگوریتم، های زیسععتینمونه داده، ایجاد بان  هایتوسعععه بان 

های امانهسازی سسازی و شبیهجهت مدل های بیوانفورماتی مپیوتر و دادهمحاسباتی مانند ریاضی، کاهای استفاده از روش. است مدنظرپزشکی 

س، ژنومیکس، پروتئومیک یهاآوری دادهجمع .اهمیت داردهای پیچیده بیولوژی  سعععامانهبینی عملکرد زیسعععتی و  فهم د ی  و ارزیابی و پی 

 ست. ا مدنظرهای مبتنی بر هوش مصنوعی و  یادگیری ماشین های اومیکس همراه با توسعه تکنولوژیطور کلی روشهمتابولومیکس و ب

 و محاسبات م دادهوعل -4

های علمی برگرفته از علوم مختلف شامل ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر را برای استخراج ای است که روشعلم داده ی  موضوع پرکاربرد بین رشته

ریزی برای آینده دارد. گیری و برنامهبینی، تصمیم. این دان  و اطالعاک کاربردهای مهمی در پی بنددیمکار به دردادهدان  و اطالعاک نهفته 

ها رعنوانیزترین مبازث در این زوزه است. های مبتنی بر داده، از مهمها و پاسخو توسعه روش ها، تحلیل دادههادادهسازی مدلپردازش داده، 

لیمی بینی و کنترل نوساناک )مالی، ا پی ، هوش مصنوعی  ،محورهای مصنوعی، پردازش تصویر، رایان  دادهها و شبکهشبکهمانند  یشامل موارد

 باشد.میو ...( بر اساس علم داده 

م به پردازند. این علومختلف می یهازوزههای ریاضی برای زل مسائل پیچیده در ها و الگوریتمعلوم محاسباتی به طرازی، اجرا و استفاده از مدل

ها نرعنوایزها ی  ضرورک است. هستند و پرداختن به آن رشدروبه سرعتبههای مختلف علمی و کاربردهای متعدد، دلیل ایجاد پیوند بین شاخه

 است.محاسباک مالی و محاسباک زیستی ، محاسباک کوانتومی، محاسباک موازی و گرید، رمزنگاریی مانند شامل موارد

 تجدیدپذیر یهایانرژ -۵

 باد و خورشید انرژی زوزه در ویژه یران بها. است انرژی ذخیره و انتقال بهینه تولید،  یهاروش ،ه اصلیئلپذیر، سه مسدر زوزه انرژی تجدید

طب انرژی  ببخشد؛ بلکه به طمینان بیشتری ا را خود انرژی آینده تنهانه الزم، هایفناوری و دان  گسترش با تواندیم و دارد خوبی بسیار مو عیت

 د.خورشیدی منطقه نیز تبدیل شو

 اپتیک، محاسبات و اطالعات کوانتمی -۶

امروزه درک و تسلط ما بر این  وانین به زدی رسیده که آنها . شودیمبنا به دان  موجود، جهان در سطح زیرین با  وانین فیزی  کوانتمی تبیین 

های پردازش، ذخیره و انتقال اطالعاک مرزهای توان کاربردهای فیزی  کوانتمی در زمینه ویژهکار بگیریم. بهها بهدر فناوری یمؤثررا به طور 

 این شتربی رشد با نزدی  ایآینده در و دارد  ایچند رشته ماهیتی و گوناگون هایجنبه زوزه این . خواهد کرد جاجابهفناوری و محاسباتی بشر را 

  بود. خواهدای از نیازهای توسعه ئیو جز گیرهمه ایواژه «کوانتمی اطالعاک علم» زوزه
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 یهوش مصنوع و های پیچیدهسامانه -۷

کردن و بررسی نظری آنها به دلیل متغیرهای بسیار زیاد، تصادفی بودن، اثر متقابل بین شود که مدلهایی اطالق میهای پیچیده به سامانهسامانه

ها ههای این سامانرفتارهای بسیار متنوع و غنی دارند. مثالها مختلف بسیار دشوار است. این سامانه یهار ابتهای درونی و بیرونی و مؤلفه

ای هها و مغز و اعصاب باشد. در این زمینه، شاخهتواند جامعه بشری، ا تصاد و بازار بورس، شبکه موبایل و اینترنت، شبکه گسترش بیماریمی

 هیکل دیرسد باینظر مهباست.  بازکردهبی جای خود را در دنیا های پیچیده و فیزی  سیستم عصنوین فیزی  ا تصاد، فیزی  جامعه، فیزی  شبکه

 ا دام کنند. ( AI)هوش مصنوعی  آموزش یبرا یدانشگاه یهارشته

 و تغییرات اقلیمی ستیزطیمح -۸

 یدنیآشام آب نیتأمگرمای  زمین و  باالخص  ،بازیافت پسماندها ،متنوع از  بیل آلودگی هوا یطیمحستیزانسان در همه جای دنیا با معضالک 

جهانی بودن این مشکالک زمایت از  لیبه دلاخیر نیز  یهاسالبرد. در از همه این معضالک رنج می  متأسفانهمواجه است و کشور ما هم  سالم

ارائه راهکارهای ست. بوده اهای مطرح دنیا های باالی بنیادهای ملی علوم کشورهای مختلف و نیز دانشگاهها در اولویتدر این زوزه هاپژوه 

توسعه مواد پیشرفته در جهت افزای   و تصفیه آب و پسآب یهاروشتوسعه  ،یطیمحستیز یهاندهیآالعلمی و خال انه جهت کاه  و زذف 

  ضروری است. بسیار  وهواآبتصفیه  یهاستمیسکارایی 

ه ها و بی  از همه آلودگی هواکرکره به انباشت انواع آلودگیزیستکره و بی  از همه کره، سنگهمچنین دخالت بشر در زمین شامل هواکره، آب

مانند سیل،  بار ، و وع زوادث فاجعهیطیمحستیززاد منجر شده است. این آلودگی به نوبه خود به بروز تغییراک شدید ای انسانبه گازهای گلخانه

و بسیاری پیامدهای دیگر انجامیده است. انجام پژوه  در آن و ارائه راهکار ، گرمای نامتعارف، تغییر زمان فصول گردوغبارهای خشکسالی، توفان

 است. برخوردارها از اولویت برای پرداختن به این چال 

 و سالمت دارو -۹

دانشمندان  از زمایتاست.  یپزشکستیزبررسی و  ییدارو لیوتحلهیتجزدارو، سنتز دارو و  یبر مطالعه طراز دیبا تأک یتخصصچندزوزه   یدارو 

تلف مخ یهایماریدرمان ب یبرا یمتنوع از نظر ساختار یداروها لیوتحلهیتجزو  یابی، ارز، سنتزیطرازرا برای  آنانتواند می فعال در زوزه دارو

 نیتأمنها منبع ت عنوانبهآمونیاک  دیدر تول هاندیاصالح فرا و ی سبزو سموم کشاورز کودهاسنتز ذای سالم غدر زوزه  .ی و زیوانی تقویت کندانسان

 است. موردتوجهتصنعی  دارتروژنینترکیباک 

 های سریعحسگرها و تست -10

گذاری برروی تقویت شود و ضرورک سرمایههای تشخیص طبی انجام میزوزه سالمت در آزمایشگاهها تست مرتبط با اگرچه روزانه میلیون 

ورهایی در مسئله پاندمی کرونا کش .ها بر کسی پوشیده نیستتوسعه و نوآوری در این روش توانمندی محققین زوزه زسگرها و بیوزسگرها برای

یار ای و بسعنوان ی  زوزه بین رشتههنگاه ویژه به این زوزه ب ؛ لذابیماری عمل کردند در مهارتر های بیشتری انجام دادند موف که تست

 توانمند خواهد کرد. هاکنترل بیماریهم در راستای خودکفایی کشور اهمیت دارد و هم کشور را در  ،استراتژی 

 آنزیم و ستیکاتالویب ،ستیکاتال -۱۱

. شودیاستفاده م گازی/نفت ومیمختلف از جمله پتروش عیدر صنا یستیکاتال یندهایو فرا ستیکشور در ساخت کاتال یهادانشگاه یبالقوه فعل توان

آنزیمی  ژهیوبهکاتالیزوری و های زیستکاتالیزوری به واکن  یهاواکن نیاز است که  وهواآبی هایآلودگزذف های روشبیشتر یی اکاربرای 

 اند. یافتهولویت به دلیل تحمل شرایط سخت صنعتی ا شوندیمنامیده  Synzyme  اختصاربههای مصنوعی  نیز که نزیمآتبدیل شود. امروزه 
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 حفظ تنوع زیستی  و ذخایر ژنتیکی -۲1

های انسان در طبیعت تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی را به خطر انداخته است. مطالعه و ارائه راهکار برای زفاظت از تنوع تغییراک ا لیمی و دخالت 

کشور خواهد بود. از موضوعاک دیگر مرتبط با این زوزه مطالعه اثراک تغییراک  بومستیزالزمه توسعه پایدار و بقای  هااندامگانموجوداک زنده و 

 باشد.میها سازگانبوما لیمی بر تنوع زیستی و فرایندهای مختلف زیستی در سطح 

 اقتصادی، نفت و گاز یشناسنیزم -۳1

انواع ذخایر فلزی شامل مس، سرب و روی، آهن، منگنز، و منابع ها نفت و گاز و گونه ماده معدنی و در رأس آن 68بی  از  دارابودنایران با 

های ساختمانی، شن و ماسه، گوگرد و بسیاری مواد معدنی ارزشمند دیگر جایگاه و رتبه خاصی در بین غیرفلزی شامل استرانسیم، گچ، انواع سنگ

گرفته های معدنی صورک نمفیدی به دالیل مختلف از این سرمایه برداری سامانمند وبهره گونه که شایسته استآنکشورهای منطقه و جهان دارد. 

است و زتی نیازهای داخلی به این مواد نیز برطرف نشده است. انجام پژوه  و تهیه نقشه توزیع ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی و توسعه 

 های این فراخوان است.های مربوطه از اولویتفناوری

 خطر زلزلهبندی و پهنه ساختنیزم -14

نام دارد، قرار گرفته است.  "خیزی جهانکمربند لرزه"دهد که سرزمین ایران نیز بر روی آن چه که خیزی جهان نشان مینقشه لرزه 

در پهنه کشور، و نیز وقوع  "ریزقاره"ایران شامل زون فرورانش فعال مکران و نیز حضور و همجواری چند  یشناختنیزمجایگاه 

های قائن، الر، رودبار، بم و بسیاری دیگر شاهدی بر این درجه ریشتر مانند زلزله 5/6و ویرانگر با بزرگای بیش از  های بزرگزلزله

خیز و رزههای لبندی زلزله و تعیین ارتباط فعالیت گسلهای زیادی در ارتباط با پهنهواقعیت هستند که کشور نیازمند انجام پژوهش

 ت.اس مدیریت زلزلهفعال کشور و 

 (سازیو خالصه )ا تباس با اندکی تغییر وزارک عتف -علوم پایه اعتالی مرجع: کارگروه تخصصی 

 


