




ضرورت ماموریت گرایی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

کردنمأموریّت محوربهراجعدادند،گزارشکهمحترموزیرانآقایاندوستان،•

حتماًکهمیکنمتأکیدمنراایناست؛خوبیفکربسیاراینکردند؛بحثدانشگاه ها

مأموریّت محورمیشودچه جوری.داردمقدّماتکاراینمنتها؛بگیردانجامکاراین

استان؟مرکزفالنیانزدیک،یادورشهرستانفالندررادانشگاهیککرد

:مقام معظم رهبری



ضرورت ماموریت گرایی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

:اداسنبهتوجهبادانشگاههاوظایفنمودنهدفمندجهتباالدستیاسنادبهعمل

رهبري،معظممقامابالغیسياستهاي❖

ایران،اسالمیجمهوريتوسعهششمبرنامهقانون❖

فناوري،وتحقيقاتعلوم،وزارتتشکيالتووظایفاهداف،قانون❖

عالی،آموزشحوزهدرتوسعهششمبرنامهکلیسياستهاي❖

اتی،تحقيقمراکزعالیآموزشبخشدرکشورتحقيقاتیوعلمیتوسعهورشدبراينظامکلیسياستهاي❖

کشور،علمیجامعنقشهاجرايراهبريستادآیيننامه❖

سرزمين،آمایشسند❖

.ایراناسالمیجمهوريامنيتیودفاعیحوزهدرفناوريوعلمجامعسند❖



ضرورت ماموریت گرایی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

پژوهشهايهبرناموکشورتوسعهراهبردازتابعیتکنولوژيتوسعهراهبرد

.شوندمیتنظيمملیتوسعههايبرنامهذیلدرنوآوريو

استانیمطالعاتاسناد•

مسلحنيروهايفناوريوعلمجامعنقشه•

سالهپنجتوسعهبرنامهقوانين•

مختلفموضوعاتدرنظامکالنسياستهاي•

•.......

: ملیاسناد برنامه های توسعه کشور و مطالبات توجه به 



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

در،فرصتهایاومشکالتازاعماستانهرچالشهايبرتمرکز

معموالچالشهااین.استاستانهماندانشگاههايکارياولویت

آمدهشیآمایاسنادنيزواستانیمطالعاتجملهازمختلفیاسناددر

ویبوممسایلبهخاصتوجهاستانهردانشگاههايغالباواست

ازربهتدرکوفيزیکینزدیکیاین.دارنداساندرايمنطقه

ماموریتوانبتبهترتامیکندکمکفعاليتسابقهاینومشکالت

.نمودواگذاردانشگاههاآنبهرابطهایندرملی

:محولهتوجه به چالش های استانی، منطقه ای و ملی در هدفمند نمودن ماموریت های 



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

درلیمهايشاخصوايمنطقههاينيازبهتوجهباهاپژوهشگاهوهادانشگاه

وتجهيزاتها،ساختزیرهاحوزهسایربهنسبتخاصیهايحوزه

وملیسطحدرنيزافتخاراتیبعضاًودادهگسترشراخودهايتوانمندي

فتخاراتاوهاتوانمندياینبهتوجهطبيعتا.اندآوردهدستبهالمللیبين

.رودمیشماربهآنهابهماموریتسپردنمالحظاتجزو

:پژوهشگاه های کشورو توانمندی های دانشگاه ها توجه به 



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

هشگاههاپژوودانشگاهبينرابطهتقویت

:عملساماندهی و تقویت زنجیره علم تا 

صنعتوجامعه



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

دانشجویان،کارورزیوکارآموزیدورههای-

تکمیلی،تحصیالتتقاضامحورنامههایپایان-

صنعت،وجامعهدرعلمیهیاتاعضایمطالعاتیهایفرصت-

مربوطه،خدماتوتخصصیآزمایشگاههای-

مسئله،حلفناورانهوعلمیرویدادهای-

مهارتی،وتخصصیهایدورهبرگزاری-

:افزایی آنها حول ماموریت محولهتجمیع پتانسیلهای دانشگاه و هم



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

محترماستاندارمساعدتباواستانینشستهايقالبدر

:اهدافدر جهت پژوهشگاه ها و دانشگاه ها با ...( دولتی، خصوصی ودستگاه های )هم راستاسازی ذینفعان 



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

رایطیشایجادباشدهشناختهعلمیانقالببهکهدانشگاهسومماموریت

ونطقهمتوسعهافزایشوافرادسازيتوانمندوجامعهبهدانشانتقالجهت

ازازيتوانمندسایجادوجامعهنيازهايرفعدردانشگاه،افزونروزتاثير

1404افقدرفعالوپویامراکزيتشکيلوکاربرديهايآموزشطریق

.شودمیشناختهایراناسالمیجمهوري

نوآوردانشگاهسمتبهدانشگاههاحرکت•

جهاننوآوردانشگاههاي•

:کارآفرینیدر راستای ( نسل سوم و چهارم)ها توانمندسازی دانشگاه



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

ها،الهرسوهانامهپایانازحمایتدکتري،دانشجویانپذیرشتخصصی،گرانتهاينظيرمواردي

هايهمکاري،ریزساختهاتوسعهودانشگاههاتجهيزدانشگاهی،هايپروژهمطالعاتی،فرصتهاي

نامهآیندرمندرجمصادیقها،بنديرتبهوهاارزیابیملی،طرحهايپسادکتري،هايدورهخارجی،

تمکراهدانشگملیماموریتبامرتبطموضوعاتبارابطهدرهمگی...واستاندارانبارایزنیارتقاء،

.نمایندیاريمحولهماموریتانجامدررادانشگاهتایافتخواهند

:(...وگرنتها،نامهپایان)هادانشگاهماموریتیمحورهایبروزارتخانههایحمایتتمرکز



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

متخصصانسانینيرويتتربيآننتيجهالبتهوداشتهغلبهفناوريوعلمتوسعهدرمحورعرضهسياستهايگذشتهساليانطی

وفناوريولمعکاربستبرايلکن.استبودهآنهامانندوعلمیمقاالتتوسعه،وتحقيقزیرساختهايمناسب،ميزانبه

دانشخدماتیااالکتوليدباتاشوندتبدیلکاروکسببهفنودانشایناستالزمعالمانهطرقازکشورهايمسئلهحل

راحصوالتمبتوانندوگيردشکلمحصوالتاینبراياقتصاديچرخههمچنين.دهندقراراستفادهموردراآمدهدستبه

.کنندعرضهبازاربه

.استمنعکسالمللیبينگزارشاتدرکهنوآوريمدیریتدرکشورضعيفهايمولفهتقویت

:فناوریطرف تقاضای علم و سیاست های تقویت 



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

کشوربرخورددهندهنشانکار،وکسبفضايهايشاخصنظرازکشورهررتبه

يفضاسهولترتبه.استخارجازسرمایهجذبوداخلیهايسرمایهحفظدر

صرفهبمقرونراگذاريسرمایهودادهکاهشراگذاريسرمایههزینهکاروکسب

اینازفادهاستبرعالوهکشورهايپژوهشگاهوهادانشگاهتوانبهاتکابا.کندمی

يطمحدررضایتهايشاخصکاروکسبمحيطاصالحضمنتوانمیظرفيت

.دادافزایشراکاروکسب

:کاراصالح محیط کسب و 



(مالحظات و سیاست های)ماموریت گرایی 

ملیايبرنامهاساسبرماموریتیمحوردریافت•

فناوريوعلماسناداساسبرمحوريماموریتتعيين•

خارجیاداخلبامشارکتیوبزرگهايپروژه•

ايمنطقهیاملیچالشمبنايبرماموریت•

فناوريحوزهاساسبرماموریت•

•......

:نمادهای ماموریت گرایی یا تقسیم کار ملی



خالصه آمار طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری

17

تقسیم کار ملی زیست فناوری



نتایج طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری
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دانشگاه ها 

و 

مراکز

به تفکیک استان

به تفکیک موضوع

به تفکیک ارتباط با صنعت

دانشگاههایوابستهبهوزارتعلوم-1
تدانشگاههایوابستهبهوزارتبهداش-2
پژوهشگاههاومراکزتحقیقاتی-3

کشاورزی-1
صنعت-2
پزشکی-3
محیطزیست-4

کشاورزی-1
صنعت-2
پزشکی-3
محیطزیست-4

تقسیم کار ملی زیست فناوری



نتایج طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری
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دانشگاههایوابستهبهوزارتعلوم-1
تدانشگاههایوابستهبهوزارتبهداش-2
پژوهشگاههاومراکزتحقیقاتی-3

به تفکیک استان

تقسیم کار ملی زیست فناوری

دانشگاه های
وابسته به 

وزارت علوم

پژوهشگاه ها 
و مراکز 
تحقیقاتی

دانشگاه های
وابسته به 

وزارت 
بهداشت

کتابچه 
ارتقسیم ک

booklet.pdf


نتایج طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری
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کشاورزی-1
صنعت-2
پزشکی-3
محیطزیست-4

به تفکیک موضوع

تقسیم کار ملی زیست فناوری

کتابچه 
ارتقسیم ک

درختواره.xlsx
booklet.pdf


نتایج طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری
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کشاورزی-1
صنعت-2
پزشکی-3
محیطزیست-4

تقسیم کار ملی زیست فناوری

به تفکیک موضوع

کتابچه 
ارتقسیم ک

booklet.pdf


نتایج طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری
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کشاورزی-1
صنعت-2
پزشکی-3
محیط زیست-4

تقسیم کار ملی زیست فناوری

به تفکیک موضوع

کتابچه 
ارتقسیم ک

booklet.pdf


نتایج طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری

(سهامی خاص)زیست تخمیر 

تالی ژن پارس

پارسیان آنزیم ایرانیان

گز سکه

23

کشاورزی-1
صنعت-2
پزشکی-3
محیطزیست-4

به تفکیک ارتباط با صنعت

تقسیم کار ملی زیست فناوری

دانشگاه 

(س)الزاهرا

توسعه سویه ها و 

گونه های صنعتی 

تپشتیبان محیط زیس

تجزیه پسابهای حاوی 

ترکیبات آروماتیک

غیر نفتی و پسماند

صنایع غذایی

تجزیه زیستی 

پالستیک و تولید 

ترکیبات مفید

ریز جلبکی پارسیان

پاالیش پالسما صنعت

تعاونی دانش بنیان آبزیان کاسپین

زیست پاالیشگاه ریز جلبک قشم

زیست دریا پروران آناهیتا

پیام آبزیان اروند

توسعه فناوری جلبک های خلیج فارس

(سهامی خاص)آریا فزان خلیج فارس 

ستاره آریا نوین آیلین

نانو شیمی یاخته

نام آوران جوان زیست فن گستر اسپوتا

زیست فناوری ریزاندامگان کارآ

محیط پاالیش آریا

زیست فناوران صدرای طبیعت

زیست فناوران شهر آوان

فراورده های طبیعت دوست نیکان

(ودبامسئولیت محد)دانش محور زیست فناوری کشاورزی پایدار 

(با مسئولیت محدود) عوامل مهار زیستی هکمتانه

روماک گستر غرب

سبز آرون کشت و محیط پارس



دانشگاه صنعتی 
شریف

و بهینه سازی و نوآوری بیوراکتورها به منظور تصفیه توام زیستی
شیمیایی پساب های صنعتی با هدف بازیابی مواد اولیه و دور ریز و

استفاده مجدد از پساب های تصفیه شده

نوین کاوان 
محیط زیست

پارس آب 
فناوران

مصون دارو
فرآورده های 

پویش دارو 
آریا تینا ژن

واریان فارمد

کیفیت تولید 
تکاپو

آریو ژن 
زیست دارو

گروه صنایع 
شفا فارمد

نوآوری 
زیستی گویا

نانو حیات 
دارو

پایا قصد دارو

توفیق دارو

روناک دارو

لیوژن فارمد نوآوری 
زیستی گویا

فناوری بن 
یاخته

ریز پادتن 
پارسه

ستاره فیلتر سلول بافت 
زیست

پویا ژن آزما

نوریاخته فن

روژان آزما

شرکت های متناظر با دانشگاه ها

شرکت های متناظر با درختواره.xlsx
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اهداف
ملیآمایشبراساسمنطقههرواستانهربرایملیکارتقسیمتشریحوتحلیل•
وعفضنقاطبرمبتنیفناوریزیستحوزهدراستانهرضروریهایاولویتتعیین•

استانهایتهدیدوهافرصتوقوت
منطقههردرالمللیبینوایمنطقهملی،موفقهاینمونهمعرفی•
رایطشبامتناسبفناوریزیستمحصوالتتجاریتولیدومعرفیمسیرهموارسازی•

استان
نطقهمهردرزیستفناوریحوزهدرفعاالنشبکهسازیبسترمنظوربهنظرتبادل•
همنطقهرزیستفناوریحوزهدرنگاریآیندهودانشرصدخصوصدرنظرتبادل•
راهبردیوباالدستیاسنادبهتوجهباشدهانجاماقداماتوهاقابلیتتناسببررسی•

مصوبمقرراتوقوانینو
مرتبطاخالقیوحقوقینکاتبررسیوارائه•

برگزاری نشست های استانی در راستای طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری

تقسیم کار ملی زیست فناوری



فرآیند ماموریت گرایی

بررسی اسناد باالدستی

ی، اسناد کالن دفاعی و امنیت)
..(اسناد آمایش سرزمین و

ها و شناسایی ظرفیت
-اههای محوری دانشگشایستگی

هاها و پژوهشگاه

ها و نیازهایشناسایی اولویت
اساسی ملی

ها و شناسایی ظرفیت
ها و های دانشگاهتوانمندی

ها پژوهشگاه

شناسایی محورهای کالن 
برای ماموریت محوری 

هاها و پژوهشگاهدانشگاه

های شناسایی کمیته
تخصصی در محورهای 

شناسایی توسعه

اختصاص ماموریت به هر 
دانشگاه

تدوین نقشه اجرایی در 
محورهای ماموریتی


