به نام خدا

3

برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان
کشاورزی ،آب و منابع طبیعی

فهرست

سخن آغازین6.............................................................................................................................................................
مقدمه8.........................................................................................................................................................................
تعاریف و مفاهیم11.......................................................................................................................................................
ماموریت بخش کشاورزی و منابع طبیعی16.................................................................................................................
چشمانداز نظام علم و فناوري كشاورزی در افق  10ساله17.........................................................................................
ماموريت نظام علم و فناوري كشاورزي17.....................................................................................................................
چالشهاي کالن بخش كشاورزي18.............................................................................................................................
اهداف کالن نظام علم و فناوري كشاورزي و منابع طبیعی19.......................................................................................
سیاستهای کالن19.........................................................................................................................................................
راهبردهای کالن20........................................................................................................................................................
راهکارها و اقدامات ملی20..............................................................................................................................................
چارچوب نهادي و نظام اجرايي و نظارتی سند ملي تحول علوم و فناوريهاي بخش كشاورزي26................................

همكاران تدوين سند
 -1اعضاي اصلی تدوین پیش نویس

دکتر ارژنگ جوادی ،دكتر محمدرضا نوتاش ،دكتر اميرمسعود صابري ،دکتر طيبه شهميرزادي
 -2اعضای مشارکت کننده در ویرایش و تکمیل:

دکتر اسکندر زند ،دکتر جواد فرهودی ،دکتر بهزاد قرهیاضی ،دكتر ارژنگ جوادي ،دكتر جهانگير پرهمت ،دکتر آرش
رزمی ،دکتر سعیده منصور بهمنی ،دكتر نادرقلي ابراهيمي ،دکتر حسین کرمانیان ،دكتر محمدعلي كماليسروستاني ،دكتر
محمدرضا نوتاش ،دكتر اميرمسعود صابري ،دكتر مصطفي بستاكي ،دكتر سيد جاللالدين بصام ،دكتر مجتبي رجب
بيگي ،دكتر حسن ركني ،دكتر ضياءالدين شعاعي ،دكتر پيمان فلسفي ،دکتر سيدجواد قريشي ابهري ،مهندس عبدا...
مخبردزفولي ،دکتر سيدجواد مير ،دكتر مجيد ولدان ،مهندس طباطبايي و دكتر محمدحسين مهديان ،دکتر لقمان قهرمانی،
دکتر کیومرث محمدی ،دکتر احمد ولی پور ،دکتر هدایت غضنفری ،دکتر وحید حسینی ،دکتر مهتاب پیر باوقار و دکتر
نقی شهبانیان
 -3اعضای دو دوره کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی (ویرایش و مصوب)

رئیس :دکتر کاظم خاوازی /دکتر اسکندر زند
دبیر :دکتر بهزاد قرهیاضی
دکتراسکندر زند ،دکتر کاظم خاوازی ،دکتر جواد فرهودی ،دكتر ارژنگ جوادي ،مهندس اسمعیل درویشی ،دکتر رسول
یار احمدی ،دکتر خسرو صادق نیت ،دکتر فرزانه انصاری ،دکتر عبدالرضا باقری ،دکتر سید جواد ساداتی نژاد ،دکتر هومان
لیاقتی ،دکتر محمد ریاحی ،دکتر محمد مقدم واحد ،دکتر علی سالجقه ،دکتر ابوالقاسم محمدی ،دكتر اسکندر امیدی نیا،
دکتر کاوه مدنی ،دکترحمیدرضا تشیعی ،دکتر سعیده منصور بهمنی ،دکتر حسین کرمانیان ،دکتر بهزاد قره یاضی ،دکتر
فتاحی اردکانی  ،دکتر آرش رزمی ،دکتر امیدبزرگ حداد ،دکتر کتایون نعمت پور ،مهندس غالمرضا شقاقی ،دکتر کامران
داوری ،دکتر مختار جاللی جواران ،دکتر باقر محمودی ،دکتر مرتضی افتخاری ،مهندس ایوب غفوری
 -4اعضای شرکت کننده در هم اندیشی:

به شرح پیوست ( )1آمده است.
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سخن آغازین

پیشرفت های علم و فناوري از نشانههاي بارز توسعه يافتگي يك كشور است که در موفقيت جوامع بشری نقش اساسي دارد و اهمیت آن
بهعنوان زیربنای توسعه در همه ابعاد بر کسی پوشیده نیست .اما تجربه نشان داده كه بدون برخورداري از نقشه راه و سياستگذاري براي
علم و فناوري و به تعبير روشنتر بدون تنظيم ،تدوين و اجراي درست و دقيق سياستها و راهبردها ،دستيابي به مزيت رقابتي نه تنها
ناممكن است بلكه از دست دادن امكانات جامعه را نيز در پي خواهد داشت .شوراي عالي علوم ،تحقيقات و ف ّناوري (عتف) به عنوان نهاد
فرابخشی سیاستگذار علوم ،تحقیقات و فناوری کشور براساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه کشور و ماده  3قانون اهداف ،وظايف
و تشکيالت وزارت علوم ،تحقيقات و ف ّناوري (مصوب  83/5/18مجلس شوراي اسالمي) به منظور راهبري و توسعه علمي و ف ّناورانه
كشور و با رسالت سياستگذاري و نظارت فرابخشي و هماهنگي بين بخشي در حوزه هاي علمي ،ف ّناوري و تحقيقاتي كشور تشکيل
گرديد .در حال حاضر دبیرخانه شورای عالی برای انجام امور خود از توان تخصصی کمیسیونهای نهگانه در حوزههای مختلف و یک
کمیسیون هماهنگی امور علمی ،فناوری و نوآوری بهره میبرد .کمیسیونهای تخصصی براي ارائه مشاوره تخصصي در حوزه موضوعات
مربوط به كميسيون دائمي از طريق واكاوي و ارائه توصیههای سياستي مناسب يا گزینههای تصمیمگیری براي توانمندسازی آن تشكيل
شدهاند .کمیسیون دائمی متشکل از معاونین پژوهش و فناوری وزیران ،برخی از روسای دانشگاههای منتخب ،نمایندگان فرهنگستانها
و انجمنها و بسیاری از افراد حقوقی و حقیقی است که برای تصميمگيري در مواردي از كه از طرف شورا تفويض اختيار شده است یا
ارجاع شده است تشکیل میشود.
پیرو مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) مورخ  1396/3/10دبیرخانه شورا موظف شد با همکاری
دستگاههای اجرایی برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانشبنیان را در حوزه های مرتبط با کمیسیونهای تخصصی تدوین و برای
تصویب به شورای عالی ارائه نماید .با استناد به مصوبه فوق تدوین برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی در دستور کار کمیسیون تخصصی کشاورزی ،آب و منابع طبیعی قرار گرفت .بر این اساس آنچه که در دستگاههای مختلف پیش
از این انجام شده بود در جلسات مختلف کمیسیون تخصصی مطرح و در نهایت پیش نویس سندی تحت عنوان «سند ملي تحول علوم
و فناوريهاي بخش كشاورزي» که توسط وزارت جهاد کشاورزی و با محوريت نهاد علمي آن يعني سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج
كشاورزي (تات) و با كمك خرد جمعي صاحبنظران و انديشمندان عرصه علم و فناوري و اجرایی كشاورزي تهیه شده بود ،انتخاب شد.
پیش نویس این سند در راستای پاسخگویی به این سوال که جايگاه بخش کشاورزی در سند نقشه جامع علمي كشور کجاست و رويكرد
و نحوه تعامالت این بخش با ساير عرصههاي علم و فناوري و در چارچوب نقشه جامع علمي كشور چگونه باید باشد تدوین شده بود.
بديهي است ساختار و محتواي نقشه جامع علمي كشور در برگيرنده جهتگيريها ،سياستها ،الزامات كلي و عمومي براي تحول علم
و فناوري و نوآوري در همه بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور ميباشد و شايد فرصت كافي و يا ضرورت چنداني براي
تشريح دقيقتر اهداف ،راهبردها و سياستهاي مورد نياز تكتك بخشهاي مهم اقتصادي كشور ،از جمله بخش بسيار مهم ،محوري
و راهبردي كشاورزي در اين سند وجود نداشته است .عالوه بر پاسخ به سوال فوق تدوين اسناد تحول علم و فناوري در بخشهاي
اساسي اقتصاد كشور ،مشاركت در تكميل اليههاي تخصصيتر نقشه جامع علمي و پاسخگويي به ماموريتهاي اساسي بخش كشاورزي
با رويكرد دانش بنیان ،ضرورت تدوین سند فوق را دوچندان کرده بود .در تدوین برنامه علم و فناوریو اقتصاد دانش بنیان ذکر این نکته
حائز اهمیت است که با توجه به رسالت شورای عالی عتف و دبیرخانه آن در راستای هماهنگي بين بخشي در حوزه هاي علمي ،ف ّناوري
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و تحقيقاتي كشور بایستی برنامه تهیه شده حاصل تعامل همه بازیگران علم و فناوری بخش باشد تا بتواند از فعالیتهای جزیرهای
و موازی کاریها جلوگیری کند و مطابق با مصوبه بیستمین جلسه شورا این برنامه باید با همکاری دستگاههای اجرایی تدوین شود
تا در نهایت توسط همین دستگاهها قابل اجرا باشد.
پیش نویس مذکور بعد از اعمال نظرات اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی ،آب و منابع طبیعی در جلسه  160مورخ 1396/07/26
کمیسیون دائمی شورا ارائه و متعاقبا برای تکمیل هرچه بهتر و استفاده حداکثری از نظرات متخصصین و خبرگان بخش ،به کمیسیون
تخصصی ارجاع شد .در این راستا برای مشارکت بیشتر و استفاده از نظرات نقش آفرینان مختلف علم و فناوری بخش ،پیش نویس
سند در جلسه هم اندیشی روز چهارشنبه نهم اسفند  1396که با مشارکت دبیرخانه شورای عالی عتف و سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی (تات) و با حضور جمع کثیری از دستگاهها در محل سازمان تات برگزار شد در معرض بررسی و اصالح حاضرین
قرار گرفت .در این نشست حدود  200نفر از متخصصین ،صاحبنظران و خبرگان بخش از روسای دانشکدههای کشاورزی و منابع
طبیعی کشور؛ روسای موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی؛ مدیران اجرایی سازمان و وزارت جهاد
کشاورزی؛ روسای تمامی انجمنهای مرتبط با کشاورزی ،آب و منابع طبیعی؛ مدیران و صاحبنظران بخشهای مختلف از وزارت
نیرو ،سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط مشارکت داشتند .این هماندیشی با ارائه پیش نویس سند توسط
دبیر علمی هم اندیشی در مجمع عمومی آغاز شد و سپس در قالب چهار پنل تخصصی امنیت غذایی؛ مدیریت آب و آبخیزداری؛
منابع طبیعی و تغییر اقلیم؛ مدیریت ،اقتصادی و اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شد .با بررسی که از نتایج حاصل از پنلها در
کمیسیون تخصصی گردید ،مشخص شد که در بخش منابع طبیعی کاستی های احساس می شود بنابراین الزم بود تا تمامی نتایج
حاصله مجددا توسط خبرگان این بخش نیز ویرایش گردد .در ادامه مجددا نتایج حاصل از پنلها در کمیسیون تخصصی و سپس
در جلسات تخصصی با حضور روسای پنلها و حدود  20نفر از متخصصین دیگر در مورخ  1397/5/27در محل سالنهای همایش
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و سپس در جلسهی دیگری در مورخ  1397/7/11مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا
در نهایت پیش نویس سند در جلسه مورخ  1398/7 /3کمیسیون تخصصی نهایی گردید و در جلسه شماره  186مورخ 1398/10/4
در کمیسیون دائمی ارائه گردید.
بدینوسیله از ارکان هم اندیشی شامل آقایان دکتر اسکندر زند ،معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب
و منابع طبیعی و رئیس هماندیشی؛ دکتر بهزاد قرهیاضی ،دبیر کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی؛ دکتر ارژنگ جوادی ،دبیر
علمی هماندیشی و دکتر آرش رزمی دبیر اجرایی هماندیشی قدردانی می شود.
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مقدمه

بخش كشاورزي در اغلب كشورها با مقولههاي مهم و راهبردي همچون امنيت غذايي ،حفظ محيط زيست و منابع پايه سر و كار
داشته و با توجه به تجربه اكثر كشورهاي توسعه يافته ،به «داليل اقتصادي» مثل تأمین منابع مالي و ارزي و تأمین مواد اوليه بخش
صنعت« ،داليل سياسي» مثل كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي و خنثي كردن فشارهاي سياسي« ،داليل اجتماعي» مثل
امنيت غذايي ،ايجاد اشتغال و باال بردن سطح زندگي شاغلين بخش كشاورزي و همچنين بهدليل شاغل بودن بخش چشمگيري از
جمعيت كشورها در این بخش ،هميشه بهطور مستقيم و غيرمستقيم مورد توجه دولتها قرار گرفته است.
بخش کشاورزي در نظام جمهوري اسالمي ايران وظيفه تأمین امنيت غذائي متكي برتوليد ملي ،حفاظت از محيط زيست و منابع
طبيعي را بهعهده دارد و ضمن برخورداري از شرايط استراتژيك و دارا بودن مزيت نسبي در توسعه ،نقش مؤثري در محروميتزدايي
و تأمین عدالت اجتماعي نيز بهعهده دارد.
تنوع آب و هوایی کشور و گستردگی عرصه کشور یک امتیاز مهم است که شرایط مناسبی را برای تولید انواع محصول در فصول
مختلف فراهم آورده است 18/5 .میلیون هکتار از اراضی (با احتساب آیش) در چرخه تولید محصوالت کشاورزی قرار دارد  .از
مجموع عرصه های کشور ،جنگلها  14/2میلیون هکتار ،بیشهزارها و درختچهها حدود  2/5میلیون هکتار ،اراضی بیابانی بالغ بر
 32/5میلیون هکتار و مراتع حدود  86میلیون هکتار برآورد شده است.
ايران از نظر تنوع محصوالت زراعي و باغباني در سطح جهان از جايگاه مناسبي بر خوردار است ،به گونهاي که هماکنون بيش
از  200نوع محصوالت شامل  56محصول سبزي و صيفي 41 ،محصول دانهاي ،غالت و حبوبات 29 ،محصول علوفهاي10 ،
محصول صنعتي 15 ،محصول روغني و  52محصول دارويي در کشور توليد ميشود .ايران در توليد هفت محصول از  41محصول
اصلي زراعي جهان در مقام اول تا دهم قرار دارد .اين کشور از نظر تنوع توليدات محصوالت زراعي در جهان مقام هیجدهم را به
خود اختصاص داده است .از نظر محصوالت باغباني ايران جزء  10کشور توليدکننده محصول عمده باغباني جهان به شمار ميآيد.
بخش کشاورزی ايران در حال حاضر با چالشهای فراوانی از جمله ضريب پايين خوداتکایی در برخی محصوالت اساسي ،وابستگی
تولیدات بخش به برخی از فناوریها و نهادههای وارداتی ،پايين بودن سالمت برخی توليدات كشاورزي ،تخريب جنگلها و مراتع،
فرسايش و تخریب خاك ،بيابانزایي ،پائین بودن بهرهوری آب ،پائین بودن راندمان توليد محصوالت كشاورزي ،سهم باالی ضايعات
نهاده ها و محصوالت در زنجیره توليد تا مصرف ،پايين بودن بهرهوري استفاده از منابع و عوامل توليد ،پایین بودن ضریب نفوذ
مکانیزاسیون و فناوری ،پايين بودن سهم فرآوري محصوالت کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده بخش ،ضعف در مديريت یکپارچه
دانش و اطالعات بخش كشاورزي ،ضعف در تناسب نظام آموزش کشاورزی با نيازهاي بخش ،نرخ باالي بیکاری دانشآموختگان
كشاورزي و پايين بودن تحصیالت بهرهبرداران بخش ،کمبود نسبي مهارت فارغالتحصیالن ،سهم پائین انتقال دانش به عرصه
تولید و ضعف در تناسب برخی از خروجیهای تحقیقات برای توسعه بخش ،تنها برخي از چالشهاي بخش كشاورزي هستند كه از
طريق توسعه علم و فناوري و سیاستگذاری صحیح ميتوان بر بخش قابل توجهی از آنها فائق آمد.
بر اساس مطالعات بهعمل آمده ،کشاورزان در آینده با موضوعاتی همچون رقابت در بازار ،کاهش بودجهها ،مدیریت ریسک ،مبارزه با
تغییرات آب و هوایی ،مدیریت آب و استفاده از فرصتهای بهوجود آمده نسبت به وجود تقاضا در زمینه انرژیهای زیستی به همراه
حفظ تنوع گونهها مواجه خواهند شد .دگرگوني و تنوع توليدات كشاورزي ،تغيير ساليق مصرف كنندگان ،لزوم افزايش كارآيي،
جهاني شدن اقتصاد و شدت يافتن رقابت جهاني از جمله عواملي هستند كه باعث تاكيد بيش از پيش به كشاورزي دانشبنيان
شده است.
بدون شک توسعه بخش کشاورزی ایران نیازمند توجه ویژه و عزم ملی خواهد بود و این مهم با توجه به جمیع شرایط موجود جز از
طریق رشد و ارتقاء کشاورزی دانشبنیان میسر نخواهد بود .نتایج مطالعات نشان ميدهد در اقتصاد امروز جهانى ،ايجاد دانش جديد
و بهرهبردارى مطلوب از آن شرط حيات نظامهای اقتصادى و اجتماعى است و سياستگذاري در بخشهاي اقتصادي (از جمله در
بخش كشاورزي) بدون توجه به سياستگذاري در حوزه علم ،فناوري و نوآوري معنا و مفهومي ندارد.
با توجه به چالشهاي آتي و نيز نقش مؤثر بخش كشاورزي در توسعه پايدار اقتصادي و زيستمحيطي كشور ،آنچه كه وظيفه همه
سياستگذاران و برنامهريزان بخش در تمامي حوزه ها اعم از حوزه هاي اجرايي ،آموزشي ،تحقيقاتي ،سياستگذاري و  ...ميباشد.
هدايت این بخش بهطرف « نظام كشاورزي دانش بنيان» است ،زيرا او ًال عليرغم وسعت قابل توجه كشور متأسفانه با محدوديت
شديد زمينهاي مستعد كشاورزي که دارای منابع آبي کافی باشند مواجه ميباشيم ،لذا توسعه سطحي كشاورزي عملي نبوده و بايد
از طريق افزايش بازده محصول در واحد سطح و افزايش كارآيي مصرف آب و سایر نهادههای تولید به افزايش توليد مواد غذايي
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دست يابيم .ثانی ًا منابع طبيعي تجديدشونده و زيستمحيطي كشور نيز محدود بوده و نميتوانيم براي افزايش توليد محصوالت
كشاورزي روي اين منابع فشار وارد نمائيم و حيات طبيعي كشور را با مخاطره مواجه نمائيم .ثالث ًا براي توسعه فعاليتهاي صنعتي
شايد بتوان با سهولت بيشتري از نتايج تحقيقات ديگر كشورها استفاده نمود ولي در بخش كشاورزي كه با گياه و حيوان به عنوان
موجودات زنده و شرايط اقليمي و عوامل متغير ديگر سر و كار داريم ،اين امر كمتر امكانپذير ميباشد ،لذا الزم است هر كشوري
بر اساس شرايط اقليمي خود به توسعه تحقيقات كشاورزي براي رشد اين بخش بپردازد.
بديهي است دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي و آرمانهاي ارزشمند نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ،بهويژه اهداف سند
چشمانداز نظام در افق  1404مستلزم حركتي مستمر و تالشي وافر و همهجانبه در تمام ابعاد اقتصادي؛ اجتماعي؛ فرهنگي و بهويژه
در عرصه علم و فناوري و نوآوري ميباشد .بر اساس سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404ايران كشوري خواهد
بود ،توسعهيافته ،در جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوبغربي و نيز برخوردار از دانش پيشرفته،
توانا در توليد علم و فناوري و متكي بر سهم برتر منابع انساني .از مهمترين جلوههاي ايران  1404ميتوان ،به سالمت ،رفاه ،امنيت
غذايي و محيط زيست مطلوب ،اشاره نمود .كسب چنين جايگاه واال و مطلوبي تنها زماني ممكن ميگردد كه تمامي بخشهاي نظام
در مسيري مشخص و هماهنگ با يكديگر و با توجه به الزامات اين سند در جهت دستيابي به اهداف کالن چشمانداز جمهوري
اسالمي ايران ،حركت نمايند.
خوشبختانه با تاكيدات مقام معظم رهبري و تالش مسئولين و انديشمندان كشور« ،نقشه جامع علمي كشور» تدوين و ابالغ گرديده
است .اين نقشه بهعنوان مجموعهاي جامع ،هماهنگ و پويا از مباني ،اهداف ،سياستها ،ساختارها و الزامات برنامهريزي تحول
راهبردي علم ،فناوري و نوآوري مبتني بر ارزشهاي اسالمي و آيندهنگر براي دستيابي به اهداف چشمانداز بيستساله كشور،
تدوين گرديده است تا بهوسيله آن ،مسير حركت و چگونگي پيمودن راه و نحوه مشاركت هر يك از اركان اجرايي كشور براي تحقق
اين اهداف ،مشخص گردد.
بديهي است ،ساختار و محتواي نقشه جامع علمي كشور در برگيرنده جهتگيريها ،سياستها ،الزامات كلي و عمومي براي تحول
علم و فناوري و نوآوري در همه بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور ميباشد و شايد فرصت كافي و يا ضرورت چنداني
براي تشريح دقيقتر اهداف ،راهبردها و سياستهاي مورد نياز تكتك بخشهاي مهم اقتصادي كشور ،از جمله بخش بسيار مهم،
محوري و راهبردي «كشاورزي» در اين سند وجود نداشته است .بنابراین ،همزمان با تدوين نقشه جامع علمي كشور اين سوال
مهم و كليدي در ذهن مديران ،سياستگذاران و پژوهشگران عرصه علم و فناوري كشاورزي ،وجود داشته است كه جايگاه اين
عرصه در سند نقشه جامع علمي كشور و رويكرد و نحوه تعامالت آن با ساير عرصههاي علم و فناوري و در چارچوب اين سند
کالن ،چگونه خواهد بود؟
در راستاي پاسخگويي به اين پرسش و در اجراي تكاليف مندرج در سند نقشه جامع علمي كشور (بند  4اقدامات ملي از راهبرد کالن
 7مبني بر ضرورت تدوين اسناد تحول علم و فناوري در بخشهاي اساسي اقتصاد كشور) ،و اولويتهاي علم و فناوري كشاورزي
و منابع طبیعی در سند مذكور (اولويتهاي سطوح الف؛ ب و ج در فناوري ،علوم پايه و كاربردي ،سالمت) و نيز مشاركت در تكميل
اليههاي تخصصيتر نقشه جامع علمي ،ضرورت پاسخگويي به ماموريتهاي اساسي بخش كشاورزي با رويكرد دانشمدار ،وزارت
جهاد كشاورزي بهعنوان متولي توسعه بخش كشاورزي با محوريت نهاد علمي آن وزارت يعني «سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج
كشاورزي» و با بهرهگیری از خرد جمعي صاحبنظران و انديشمندان عرصه علم و فناوري و اجرایی كشاورزي ،مبادرت به تدوين
پیشنویس «سند ملي تحول علوم و فناوريهاي بخش كشاورزي» نمود .این پیشنویس توسط کمیسیون کشاورزی آب و منابع
طبیعی شورای عالی عتف مورد بازنگری قرار گرفته و پس از برگزاری نشست تخصصی با حضور نخبگان کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی (فهرست پیوست) بهترتیب در کمیسیون یادشده وکمیسیون دائمی به تاریخ  1396/7/26ارائه شد.
انتظار ميرود با تدوين صحيح و اجراي دقيق اين سند ،دستيابي به جايگاه نخست و مرجعيت توليد و انتشار علوم و فناوريهاي
مورد نیاز امنیتغذایی و صادرات ،توسعه پایدار کشاورزی ،افزایش تولید و خوداتکایی در حوزههای راهبردي براي كشور فراهم شود.
همچنين تأمین منابع انسانی صالح ،فرهیخته ،توانا و متخصص در تولید و توسعه علم ،فناوری و نوآوری كشاورزي ،توسعه ظرفیت
علمی و فناوری بهمنظور ارتقاء بهرهوری و بهرهبرداری بهینه از عوامل تولید بخش ،ايجاد نظام پيشرفته نوآوري و مديريت علم و
فناوري كشاورزی و برقراري ارتباط گسترده و مؤثر علمي و فناورانه در شبكه جهاني علم از ديگر اهداف بسيار مهم در تدوين اين
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سند راهبردي ميباشند.
جمهوري اسالمي ايران در حوزه توليد و نشر علوم و فناوريهاي كشاورزي داراي ظرفيتهاي نهادي ،فرصتها و نقاط قوت فراوان
از قبيل نيروي انساني ماهر و متخصص در مدارج علمي مختلف ،امكانات و تجهيزات فني تحقيقاتي ،آموزشي و ترويجي ،محيطهاي
تحقيقاتي (دانشگاهها ،موسسات ،مراكز و آزمايشگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان حفاظت
محیط زیست ،وزارت نیرو و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) با پراكنش مناسب در سراسر كشور ،بانكهاي متنوع ژن و
هرباريومها ،واحدهاي سازماني آموزشي و ترويجي در تمام سطوح تقسيمات كشوري ،تجربه فراوان در اجراي فعاليتهاي علمي
گوناگون ،دانش بومي و يافتههاي قابل توجه تحقيقاتي ،ارتباطات گسترده با سازمانها و مجامع تخصصي ملي و بين المللي و امكان
استفاده از جديدترين دستاوردها و فناوريهاي نوين است.
بر اساس گزارشات معتبر بينالمللي ،1جمهوري اسالمي ايران طی سالهای اخیر در بين كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا بيشترين
رشد در سهم اعتبارات تحقيقات كشاورزي از توليد ناخالص بخش را داشته است .اگرچه سهم بخش در مقایسه با توانمندیهای
موجود اندک است ،در عین حال در حال حاضر ايران در علوم کشاورزی ،در بين  11کشور برتر توليدکننده علم جهان قرار داشته
و در بين کشورهای خاورميانه نیز در جايگاه اول منطقه نشسته است .با تدوين صحيح و اجراي دقيق سند راهبردي تحول علم و
فناوري بخش كشاورزي ميتوان جايگاه راهبردي و بينالمللي ايران را به نحو چشمگيري ارتقاء داد.
اين سند حاصل بهرهبرداری از اسناد باالدستي ،قوانین و مقررات ملی و بینالمللی ،مدارک و مطالعات پژوهشي است و با تشكيل
كارگروهها و كميتههاي كارشناسي و تخصصي متعدد ،ضمن جمعآوري ديدگاههاي ذيربطان و كارشناسان و مطالعه و بررسي اسناد
مذكور ،نسبت به استخراج و تلفيق محورهاي كليدي ،با توجه به روند تحوالت آتي علم و فناوري كشاورزي ،نظام ملی نوآوري
كشاورزي ،اقدام شده است.
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تعاریف و مفاهیم

آمايش سرزمين ( :)Land use planningاقدامات ساماندهي و نظام بخشي به فضاي طبيعي ،اجتماعي ،اقتصادي و ملي است
که با توجه به عامل انسان ،محيط و منابع ،نحوه استفاده بهينه از منابع و امكانات و چگونگي استقرار انسانها در فعاليتها را در
فضاي جغرافيايي ملي و منطقهاي سامان ميدهد.
امنيت غذايي ( :)Food securityعبارت است از دسترسي فيزيكي و اقتصادي تمام مردم در همه اوقات به غذاي كافي ،سالم و
مغذي براي داشتن يك زندگي سالم و فعال و بر اساس ترجيحات غذايي.
بخش کشاورزی( :)Agricultural sectorمنظور از بخش کشاورزی بر اساس کلیه حوزه های و منابع طبیعی ،زراعت ،باغبانی،
جنگلها مراتع  ،آبخیزداری ،شیالت و آبزیان ،دام و طیور ،زنبورداری ،خاک و آب و در کل متن است.
تجاريسازي ( :)Commercializationفرآيندي است كه محصول جديد ناشي از ايدههاي نو و يا فعاليتهاي پژوهشي را
قابل عرضه در بازار رقابتي نمايد.
تجهيزات فناورانه ( :)Technological equipmentابزارها ،لوازم و دستگاههايي كه سهم دانش فني پيشرفته در توليد و
كاربرد آنها از سهم ساير منابع و نهادهها بيشتر ميباشد.
ترويج كشاورزي ( :)Agricultural extensionنظامي است که با هدف ارتقاي پایدار سطح کمی و كيفی محصول کشاورزی
و نیز توانمندسازي جوامع محلی ،كشاورزان و روستائيان ،از طريق روشهاي آموزشي ،انتشار و ترویج يافتههاي پژوهشي و
فناوريهاي جديد و پيشرفته ،جوامع محلی و کشاورزان را ياري ميكند تا روشها و تكنيكهاي مرسوم كشاورزي خود را اصالح
نموده ،و كارايي و بازدهي توليد را در راستای بهره برداری پایدار از منابع طبیعی افزايش دهند.
تغییر اقلیم ( :)Climate changeتغییرات غیر عادی اقلیم درون اتمسفر زمین و پیامدهای ناشی از آن در قسمتهای مختلف
کره زمین میباشد.
تنوع زيستي ( :)Biodiversityتنوع زيستي به گوناگوني اشكال حيات بر روي كره زمين در سه سطح ژن ،گونه و اكوسيستم و
تعامل اين عوامل اطالق ميشود كه تابعي از آب ،هوا و اقليم است.
توسعه پایدار ( :)Sustainable developmentتوسعهای که ضمن تأمین نیازهای نسل حاضر ،توانایی نسلهای آتی در
تأمین نیازها را به خطر نیندازد.
جوامع محلي انسانی ( :)Local communitiesگروهي از انسانهاي ساكن در يك محل كه داراي هويت ،منافع ،نيازها،
مشكالت ،تهديدات ،توانائيها و ديگر اشتراكات مشخص بوده و در تعامل با يكديگر باشند.
حکمرانی آب و خاک ( :)Soil and water governanceمجموعهای از سیستمهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی
و اجرایی که از طریق آن حکومتها ،جوامع مدنی و بخشهای خصوصی درباره توسعه و مدیریت منابع آب و خاک تصمیم میگیرند
موجب تنظیمگری توسعه و مدیریت منابع آب و تدارک خدمات آبی در سطوح مختلف جامعه میشود (سازمان مشارکت جهانی آب،
ستاد دریاچه ارومیه).
حوزه آبخيز ( :)Watershedاز نظر فیزیکی محدودهاي است كه تمام روانآبهاي توليد شده در آن محدوده از طريق بارش
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يا ذوب برف وارد يك آبرو ،مسیل و یا رودخانه شده و تمام رواناب تولیدی را يک آب انباشت (بركه ،درياچه و يا درياي آزاد)
دريافت ميکند.
آبخیزداری ( :)Watershed Managementعلم و هنر برنامهریزی مستمر و اجرای اقدامهای الزم برای مدیریت منابع
حوزههای آبخیز اعم از طبیعی ،کشاورزی ،اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک است .به عبارت
دیگر آبخیزداری طراحی و مدیریت حوضه به منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع
آب و خاک و گیاه است.
مدیریت جامع حوزه آبخیز ( :)Comprehensive Watershed Managementمدیریت جامع حوزه آبخیز به
بررسی رفتار میان عوامل درون و برون حوزه آبخیز و تمامی ابعاد آن میپردازد .مفهوم جامعیت دربرگیرندهی یکپارچگی
( )Integrated Watershed Managementسرمایهها و تحلیل ابعادی و رفتاری انسان و محیط به صورت
گسترده است.
خوداتکایی کشاورزی ( :)Agricultural self-sufficiencyتوانايي كشور در تأمین محصوالت کشاورزی مورد نياز جامعه
با اتكا به توليد داخل.
دانش بومي ( :)Indigenous knowledgeدانشي منبعث از تجارب گذشتگان و آميخته با فرهنگ و اعتقادات تودههاي
مردم و جوامع محلي است كه در طول زمان با فرهنگ و محيط محلي سازگاري و تكامل يافته و از نسلي به نسل ديگر منتقل
و به اشكال شفاهي و مكتوب ،قابل دسترس ميباشد.
ذخاير ژنتيكي (ذخاير توارثي) ( :)Genetic resourcesبه انواع گونه ،نژاد ،سويه ،تيپ و جمعيتهاي موجودات زنده اعم
از اصالح شده يا نشده حامل عوامل ارثي شناخته شده يا نشده اطالق ميگردد.
رويكردهاي درونمداري (در علم و فناوری) ( :)Inter-oriented approachتوجه و اتكاء به قابليتها ،ظرفيتهاي
داخلی ومزيت نسبي كشور درسازماندهي و توسعه نظام علم ،فناوري و نوآوري
رويكردهاي برونمداري (در علم و فناوری) ( :)Outward-oriented approachتوجه و اتكاء به فرصتهاي پيشرو
در جهان ،مشاركت علمي و فناوري و تعامل با كشورهاي جهان در سازماندهي و توسعه نظام علم ،فناوري و نوآوري.
شركت دانشبنيان( :)Knowledge-based enterpriseشركت يا مؤسسهاي كه بهمنظور همافزايي علم و ثروت و
تجاريسازي دستاوردهاي علمي از طریق توليد محصوالت و ارائه خدمات دانشبنيان در حوزه فناوريهاي برتر فعاليت كند.
ضایعات پس از برداشت ( :)Post harvest lossesضایعاتی که در مراحل بعد از برداشت شامل جابجایی ،انتقال ،انبارداری،
درجهبندی ،بستهبندی و ...تا قبل از مصرف حادث میشود.
غذاي سالم ( :)Healthy foodغذايي است متشكل از تركيبات و اجزاي مفيد و غیر زيان بخش با رعايت استانداردها در
كل فرآيند توليد تا مصرف
كشاورزي پايدار ( :)Sustainable agricultureنظام تولید کشاورزی است از نظر اقتصادي با بهرهوري مطلوب ،از نظر
زيستمحيطي غير مخرب و غيرآالينده ،با حفظ تنوع زيستي ،از نظر اجتماعي عادالنه ،در جهت بهبود كيفيت زندگي و تأمین
غذاي سالم و از نظر فناوري مطلوب و سازگار با محيط.
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كشاورزي حفاظتي ( :)Conservation agricultureعمليات زراعي كه تمامي مراحل خاكورزي ،كاشت ،داشت و
برداشت آن بر اساس حفاظت و مصرف بهينه منابع توليد و بر پايه سه اصل مديريت بقايا با نگهداري حداقل  30درصد،
سيستمهاي خاكورزي حفاظتي و رعايت تناوب زراعيباشد.
كشاورزي دقيق ( :)Precision Agricultureبهرهگيري از فناوريهاي نوين و اطالعات دقيق موضعي و مکانی براي
مصرف بهاندازه ،بهجا و بهموقع نهادهها در انجام فعاليتهاي كشاورزي.
محصوالت دانشبنيان ( :)Knowledge-based productsمحصوالتي كه سهم دانش در توليد آنها از سهم ساير
منابع و نهادهها بيشتر است.
محصوالت راهبردي (اساسي) ( :)Strategic agricultural productsمحصوالتي كه مستقيما در امنيت غذايي نقش
دارد و بهاين واسطه ضرورت ٌا بايد در داخل كشور توليد شود .اين محصوالت عبارتند از :الف .گروه غالت :گندم ،جو ،ذرت ،برنج،
ب .گروه پروتئین و فرآوردههای لبنی :گوشت سفید ،محصوالت آبزي ،شير ،تخممرغ ،پ .گروه نباتات صنعتی :دانههای روغنی،
چغندرقند ،نيشكر و ت .گروه ساير :سيبزميني و علوفه
(فهرست اين محصوالت با توجه به ماده  143قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  31قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و
نظرات كارشناسي تنظيم گرديده است)
محصوالت رقابتي :محصوالتي كه از نظر قيمت و كيفيت دارای قدرت رقابت با محصوالت مشابه خارجي باشد.
محصوالت کشاورزی دارای مزیت اقتصادی ،شامل:
 )1محصوالت ويژه :محصوالتي كه بيشترين ارزش توليد را بهازای نهادههاي مصرف شد ه ايجاد مينمايد و يا حلقههاي
بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و ميتواند محور رشد بخش كشاورزي باشد و يا با توجه به مزيتهاي صادراتي ،حداقل ده
درصد ( )%10سهم بازار دنيا را در اختيار دارد.
این محصوالت داراي ارزش اقتصادي باال و مزيت صادراتي ميباشند و سهم عمدهاي در توليد جهاني دارند و پاسخگوي مصرف
داخلي نيز ميباشد و شامل پسته ،زعفران ،خرما ،گیاهان دارویی و معطر ،انار ،گیالس ،خاویار و ميگو ،بادام ،فندق ،گردو ،انگور
وكشمش ،سیب ،مركبات ،حبوبات و عسل ميباشد.
 )2محصوالت خاص منطقهاي :محصوالتي كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت نباشد؛ ولي بهواسطه شرايط
خاص منطقهاي توليد آنها اجتنابناپذير است و بايد در جهتايجاد مزيت براي آن محصوالت اقدام نمود .این محصوالت به
لحاظ وجود صادرات ميتوانند محصوالت داراي مزيت منطقهاي محسوب شوند و شامل چای ،انجیر ،زرشک ،کیوی ،سبزیجات
و صیفیجات ،پیلهابریشم ،چوب و پنبه ميباشد.
مدیریت مشارکتی آب و خاک ( :)Soil and water participatory managementمجموعه اقدامات مشارکتي
آگاهانه و قانونمدار کلیه بهرهبرداران و ذينفعان مبتني بر همکاري دولت و بهرهبرداران در قالب یک مجموعه مردمنهاد در
فرآیند تولید محصوالت کشاورزی ،انتقال و توزیع آب و کاربرد آن در عرصههای تولید (مزرعه ،باغ و  ،)...استفاده بهینه از منابع
خاک و بهکارگیری روشهای حفاظت خاک ،حفظ و نگهداري تاسيسات و پايداري منابع و تأمین و پرداخت هزينهها ،که با
کمک فنی کارشناسان آشنا با رهیافت مشارکت و فنون تسهیلگر ،صورت میگیرد.
مرجعيت علمي( :)Scientific referenceدستيابي به سطحي برتر از نظر ساختار و مناسبات در توليد ،نشر و بهكارگيري
علم و فناوري به نحوي كه محل رجوع قرار گيرد.
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منابع پايه ( :)Basic resourcesمنابعی است كه بستر توليد منابع طبیعی و محصوالت كشاورزي را فراهم مينمايند و
عبارتند از آب ،خاك ،هوا و ذخاير زيستي.
منابع طبيعي ( :)Natural resourcesمواهبي خدادادي است شامل همه عرصه و اعیانی جنگلها ،مراتع ،بیشههای
طبیعی ،چمنزارها ،بوتهزارها ،نیزارها ،تاالبها ،مردابها ،اراضی ساحلی ،موات ،بیابانی و کوهستانی ،کویرها ،شنزارها ،منابع
خاک ،آبراههها ،دریاها ،دریاچهها ،خلیجها ،جنگلهای دستکاشت ،پارکهای جنگلی ،ذخایر ژنتیکی و زیست بومهای طبیعی
با گونههاي جانوري و آبزي آن.
آب مجازي (:)Virtual Water

آبی که طی فرایند کامل تولید یک کاال و یا یک فراورده کشاورزی مصرف میشود و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی
در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان است.

نظام بهرهبرداري كشاورزي :سازماني اجتماعي مركب از عناصري به هم پيوسته با هويت و مديريتي واحد در تعامل با محيط
طبيعي و اجتماعي با هدف توليد اقتصادي محصوالت كشاورزي و استفاده صحیح و پایدار و مطلوب از منابع طبیعی موجود و
حفاظت و صیانت از آن برای نسلهای آینده است.
نظام نوآوری كشاورزي ( :)Agricultural innovation systemشبكهاي از نهادهاي خصوصي و دولتي كه فعاليت
و تعامالت آنها باعث تولید ایده و دانش نو ،شكلگيري ،اصالح ،توسعه و انتشار و بهرهبرداري از فناوريهاي جديد در بخش
كشاورزي ميگردد.
تجهيزات فناورانه ( :)Technologically instrumentابزار ،لوازم و دستگاه هايي كه سهم دانش فني پيشرفته در توليد
و كاربرد آنها از سهم سايرمنابع و نهاده ها بيشتر است.
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مبانی ارزشی

مبانی ارزشی این سند که مبتني بر آموزههای دین مبین اسالم ،آرمانهاي قانون اساسي ،سند چشمانداز ملي ،نقشه جامع علمی کشور
و سياستهاي كلي توسعه بخش کشاورزی كشور و حفاظت ،صیانت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی در جهت رشد و تكامل
جامعه و توسعة آينده بخش تدوین گردیده و باید در مراحل مختلف اجرای سند مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
 .1عالم و طبیعت ،مخلوق خدای متعال و امانتی است در دست بشر برای اصالح و بهرهبرداری پایدار .بنابراین مشاهده و مطالعة
طبیعت و تفکر در آن با ابزار تحقیق و تفحص ،انسان را به سوی خالق یکتا رهنمون میسازد.
 .2جواز ایجاد تغییر با هدف ایجاد رفاه برای جامعه بشری با تأکید بر تعامل امانتمدار انسان با طبیعت در صیانت از محیط زیست
و رعایت حقوق کلیه اجزا و عناصر آن
 .3توجه به منزلت ،مقام و جايگاه عالم و استاد و ارزشمندی ذاتی علم و آفرینشهای فکری و علمی در حوزه علوم و فناوریهای
کشاورزی
 .4شایستهساالری ،اخالق محوري ،توجه توأمان به منافع و مصالح فردی و اجتماعی در چارچوب منافع و مصالح ملی ،تقويت روحيه
تعاون و مشاركت و مسئوليتپذيري
 .5تاکید بر معیارهای عدالت محوري ،معنویت و عقالنیت در توسعه علوم ،فناوریها و آموزشهای کشاورزی و برخورداري از
دستاوردهاي آن
 .6هدفمندی علوم و فناوریهای کشاورزی و هماهنگی آن با پایداری زیستبوم ایران
 .7تقویت پشتکار ،خالقیت ،نوآوری ،وجدان کار ،كارآفريني ،شايستگيهاي حرفهاي و مهارتي ،آزاداندیشی ،تبادل آراء و تضارب
افکار در توسعه علوم ،فناوریها و آموزشهای کشاورزی
 .8تحقق کشاورزی دانشبنيان متكي بر ارزشهای ملی و دینی ،دانش بومی و دانش نوین
 .9توسعه پژوهش ،آموزش و ترویج کشاورزی مبتنی بر ارزشهای اسالمی ،کرامت انسانی و حرمت همه مخلوقات عالم (از جمله
محیط زیست) بهعنوان زمینهساز تولید ثروت ،ارتقاء رفاه عمومی و تعالی معنوی آحاد ملت
 .10تاکید بر اصل رعایت منافع و رضایتمندی بهرهبرداران و حامیان علوم و فناوریهای کشاورزی
 .11ارائه کیفیت مطلوب ،سرعت مناسب و بهرهگیری از آخرین فناوریها و روشهای علمی در انجام فعالیتهای تحقیقاتی،
آموزشی و ترویجی
 .12تالش مستمر برای کسب و استفاده از فناوریهای نو (از جمله زیست فناوری ،فناوری ارتباطات و اطالعات ،مهندسی ژنتیک
و نانوتکنولوژی) و حضور سازنده ،همهجانبه ،فعال و پیشرو در بین تمامی آحاد ملت و نهادهای علمی ملی و بینالمللی
 .13تعامل فعال و الهامبخش با محیط جهانی و فرآیندهای توسعه علم و فناوری در جهان
 .14پایبندی به ضوابط و مقررات و انضباط حرفهاي ،حفظ كرامت انساني و مسئوليتپذيري
 .15معرفی مناسبترین فناوریها و تربیت بهترین تولیدکنندگان ،فارغ التحصیالن و مدیران برای حل مشكالت بخش کشاورزی
 .16تالش بیوقفه برای دستیابی به علم نافع ،هدایتگر و توانمندساز
 .17تاکید بر ترويج ارزشهاي اسالمي ،انقالبی و فرهنگ كار در جامعه علمی بخش
 .18ارج نهادن به دستاوردهاي علمي و تجربههای بشری و بسترسازي برای دستیابی به مرجعیت علمی جهان
 .19آیندهپژوهی و پایش تحوالت مؤثر بر توسعه علوم،فناوریها و آموزشهای کشاورزی بهمنظور ایفای نقش فعال در مواجهه با
چالشهای پیش رو در عرصههای مختلف
 .20فراهمسازی دسترسی عادالنه و آسان همه اقشار جامعه به دانش و اطالعات کشاورزی
 .21حمایت از حقوق معنوی و داراییهای فکری پدیدآورندگان علم و فناوری
 .22تاکید بر حفظ منابع پایه ارزشمند کشاورزی در برنامههای توسعه و بهکارگیری فناوریهای نوین و پیشرفته
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چشمانداز بخش کشاورزی در افق 10

چشمانداز بخش کشاورزی در افق  10ساله با اتکال به قدرت الیزال الهی و در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی کشاورزی
ابالغی مقام معظم رهبری ،دانشبنيان و دستیافته به جایگاه نخست در منطقه آسیای جنوبغربی و دارای ویژگیهای زیر است:
 .1توانمند در برقراری امنیتغذایی با تولید غذای سالم و خوداتکا در محصوالت اساسی و توسعه صادرات
 .2بهرهمند از منابع انساني توانمند ،آگاه ،متخصص ،نوآور و كارآفرين
ط زيست و ذخاير ژنتيكي
 .3پایدار در حفاظت ،احیاء و بهرهبرداري از منابعطبیعی و پایه با تأکید بر منابع آب و خاک ،محي 
 .4رقابتپذير با تكيه بر استانداردهاي جهاني و مشاركت حداكثري بخش خصوصي و تعاونی
 .5توانمند در تولید ثروت و ایجاد رفاه براي فعاالن بخش کشاورزی
 .6برخوردار از زيرساختهای علمی ،فنی و اقتصادی و صنايع كشاورزي توسعهيافته و پیشرفته،
 .7دستيافته به كشاورزي پايدار با مدیریت جامع حوزههای آبخیز و مناطق كشاورزي ،روستايي و عشايري توسعهيافته
 .8دارای نظام توسعهیافته تحقیقات ،فناوری ،آموزش و ترویج كشاورزی
 .9برخوردار از نظام بهرهبرداری مناسب در کشاورزی ،آب ،خاک و منابع طبیعی مبتنی بر مشارکت مردمی و بهرهبرداران توانمند
 .10توانمند در سازگاری با تغییرات اقلیم و مخاطرات محیطی با رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز
 .11توانمند در ایجاد بسترهای الزم برای حکمرانی مطلوب در مدیریت جامع منابع پایه و حیاتی
 .12بهره مند از سطح مطلوب دانش و آگاهی عمومی  ،فرهنگ و اخالق زيست محيطي  ،مشارکت و حضور فعال و مسئوالنه
مردم در بهره مندي اصولی از منابع طبيعي

ماموریت بخش کشاورزی

بهمنظور تحقق چشمانداز بخش كشاورزي كشور و دستيابي به جایگاه برتر در منطقه آسیای جنوب غربی ،مأموریت بخش بهشرح
زير است:
 .1تأمین امنیت غذایی با دستیابی به تولید غذای سالم ،کافی و در دسترس بر اساس استانداردهاي ملي و بينالمللي با تاکید بر
خوداتکایی در محصوالت راهبردي کشاورزی
 .2بهبود ساختار و تركيب منابع انساني بخش با تربيت و جذب نيروي ماهر و ايجاد بستر مناسب براي ارتقاء توانمندی ،تخصص،
مهارت و منزلت اجتماعي و رشد خالقيت ،نوآوري و كارآفريني
 .3حفظ ،ثبت ،احیا ،توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخاير ژنتيكي ،منابع طبیعی و پایه و محیط زیست
 .4ارتقاء توان بخش در سطح بینالمللی برای احراز رتبه اول در صادرات محصوالت دارای مزیت رقابتی و خدمات فنی مهندسی
به ویژه محصوالت کم آب بر و جلوگیری از خام فروشی
 .5ارتقاء بهرهوری در بخش با تاکید بر افزايش كمي و كيفي محصوالت راهبردي ،ويژه و منطقهاي خاص
 .6بهبود فضای کسب و کار و توسعه سرمایهگذاری
 .7ارتقاء جایگاه و نقش بخش خصوصی ،تعاونی و دانشگاهی در سیاستگذاری ،برنامهریزی و هدایت بخش کشاورزی
 .8ارتقاء رفا ه اجتماعی ،ایجاد بستر برای خلق ثروت و افزایش درآمد سرانه بخش و پوشش کامل خدمات حمایتی به تمامی عوامل
تولید بخش
 .9تقویت و توسعه زیرساختها ،بهمنظور استفاده حداکثری از دانش و فناوری در فعالیتهای بخش ،تجاریسازی و حمایت از تولید
و صادرات محصوالت دانشبنیان
 .10تقویت و توسعه مکانیزاسیون ،صنایع نوین و تجهیزات فناورانه و صنایع تبدیلی و تکمیلی پیشرفته مورد نیاز بخش
 .11اعمال مدیریت جامع بر حوزههای آبخیز و مناطق کشاورزی ،روستایی و عشایری با تاکید بر مالحظات
 .12اقتصادی -اجتماعی و محیطزیستی در فعالیتهای کشاورزی و حفظ و بهرهبرداری متناسب از منابع پایه و تنوع زیستی بهمنظور
دستیابی به کشاورزی پایدار
 .13توانمندسازی تولیدکنندگان بهمنظور افزایش سهم آنان در سود حاصل از بازاررسانی محصوالت کشاورزی
 .14مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،اثرات سوء تغییر اقلیم و افزایش سازگاری با تغییرات اقلیمی
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چشمانداز نظام علم و فناوري كشاورزی 2در افق  10ساله

در راستاي تحقق اهداف چشمانداز بخش كشاورزي در افق  10ساله چشمانداز نظام علم و فناوري بخش داراي ويژگيهاي زير
خواهد بود:
 .1دستيافته به جايگاه برتر در توليد و انتشار علم و نوآوری در علوم و فناوريهاي پيشرفته كشاورزي و منابع طبیعی در سطح
منطقه آسياي جنوبغربي و جهان اسالم
 .2توانمند در عرضه علم و فناوری مورد نیاز برای امنیتغذایی و توسعه صادرات ،توسعه پایدار کشاورزی و خوداتکایی در حوزههای
راهبردی
 .3برخوردار از منابع انسانی فرهیخته ،توانا و متخصص در تولید و توسعه علم ،فناوری و نوآوری
 .4برخوردار از نظام پيشرفته نوآوري و مديريت علم و فناوري كشاورزی
 .5دارای تعامالت موثر علمي و فناورانه در شبكه منطقه ای و جهاني علم
ماموريت نظام علم و فناوري كشاورزي

بهمنظور تحقق چشمانداز نظام علم و فناوری كشاورزي كشور در افق  10ساله و دستيابي به جایگاه برتر در منطقه آسیای جنوب
غربی و جهان اسالم ،مأموریت علم و فناوری كشاورزي بهشرح زير است:
 .1تولید ،جذب و انتشار دانش و فناوری مورد نیاز بخش کشاورزی با تاکید بر فناوریهای نو (از جمله زیست فناوری ،نانوتکنولوژی
و مهندسی ژنتیک) در راستای دستیابی به مرجعیت علمی در بخش کشاورزی
 .2ظرفیتسازی و تأمین نیازهای علمی برای امنیتغذایی ،خوداتکایی در محصوالت اساسی ،تولید و افزایش سهم محصوالت
دانشبنیان و صادرات محصوالت دارای مزیت
 .3توسعه ظرفیتها و زیرساختهای علمی مورد نیاز حفظ ،ثبت ،احیا ،توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخاير ژنتيكي ،منابع طبیعی و
پایه و محیطزیست ،ذخایر دریایی و مدیریت جامع بر حوزههای آبخیز و مناطق کشاورزی ،روستایی و عشایری
 .4توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با ارتقاء دانش ،بینش و مهارت فعاالن بخش
 .5ظرفیتسازی برای شکوفایی خالقیت و نوآوری ،رشد کارآفرینی ،بوميسازي فناوري و تقویت دانش بومی در بخش
 .6اعمال مدیریت کارآمد علم و فناوری و استقرار نظام ملی نوآوری پیشرفته بخش کشاورزی
 .7نوسازی زیرساختهای علمی و پژوهشی برای بهرهگیری از فناوریها ،تجهیزات و صنایع نوین مطابق با استانداردهای ملی و
بینالمللی
 .8تقویت بنیانهای علمی و کاربرد دستاوردهای آن در ارتقاء بهرهوری بهمنظور خلق ثروت و ایجاد رفاه اجتماعی در بخش
 .9تقویت و ایجاد بسترهای الزم براي تجاریسازی و انتقال یافتههای تحقیقاتی
 .10تقویت و توسعه تعامالت و ارتباطات علمی و فناورانه مؤثر در سطح جهان
 .11توسعه ،ترویج و نهادینهسازی فرهنگ و مدیریت
 .12توانمندسازی و ایجاد ظرفیت برای پایش و ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم و سازگاری با آن
 .13دستیابی به الگوهای نوین در حکمرانی مطلوب برای مدیریت جامع منابع طبیعی و کشاورزی
 .14حفظ ،حمايت،حراست و بهره برداري اصولي از جنگلها ،مراتع و بيابانها و حوزههای آبخیز كشور

 -2نظام علم و فناوری کشاورزی ،دربرگیرنده تمامی حوزههای پژوهش ،فناوری ،آموزش ،ترویج ،انتشار و انتقال دانشهای کشاورزی است.
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چالشهاي کالن بخش كشاورزي

 .1ناپايداري در امنيت غذايي و ضريب پايين خوداتکایي در برخی محصوالت اساسي
 .2وابستگی تولیدات بخش به برخی از فناوریها و نهادههای وارداتی
 .3سهم باالی ضايعات نهادهها و محصوالت در زنجیره توليد تا مصرف
 .4بخشینگری در مدیریت حوزههای آبخیز
 .5ناپایداری در بهره برداری از منابع محدود آب و خاک کشور
 .6افت كمي و كيفي در بسياري از دشتها و عدم تعادل در منابع و مصارف آب
 .7توجه ناکافی به اهمیت آب مجازی در تولید و تجارت محصوالت کشاورزی
 .8تخريب جنگلها و مراتع ،اکوسیستمهای منابع آبی و رودخانهها ،شور شدن منابع آب و خاک ،فرسايش و رسوب ،تخریب
خاك و تغيير كاربري اراضي ملی
 .9فرونشست دشتها و تخریب آبخوانها و کاهش ظرفیت وکیفیت منابع آب زیرزمینی در اثر برداشت بی رویه از منابع آب و
مدیریت نامناسب آنها
 .10پايين بودن بهرهوري منابع آب و خاک و عوامل توليد و عدم پایش ،و ارزیابی
 .11پایین بودن ضریب مکانیزاسیون و فناوری ،فرسودگي ماشینها ،تجهیزات كشاورزي و عدم تناسب آنها با اراضی و کمبود
تکنولوژیهای تولید متناسب با اراضی خرد
 .12پايين بودن سهم فرآوري و صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی در تکمیل زنجیره ارزش
 .13پراكندگي و خرد بودن اراضي كشاورزي
 .14مخاطرات مربوط به ورود انواع آفات و بیماریها به کشور
 .15ضعف در طراحی و اجرای الگوی کشت متناسب با آمایش سرزمین
 .16مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی ،آفتکشها و داروها و اثرات آن بر سالمت انسان ،کیفیت منابع آب ،خاک و محصول
 .17افزایش گرد و غبار (ریزگرد) و بیابانزایی
 .18تغييرات اقليم ،خشکی ،خشکسالی و مخاطرات محیطی
 .19تخریب منابع و ذخایر ژنتیکی گیاهی ،جانوری و میکروبی در بخش کشاورزی
 .20افزایش نرخ مهاجرت روستاییان به محیطهای شهری و اشتغال در مشاغل غیر کشاورزی
 .21ناکافی بودن زیرساختها و ضعف در مديريت یکپارچه سیستم دانش و نوآوری بخش كشاورزي
 .22تناسب ضعیف نظام آموزش کشاورزی (رسمی) با نيازهاي بخش
 .23نرخ باالي بیکاری دانشآموختگان كشاورزي و منابع طبیعی
 .24سهم پائین انتقال دانش به عرصه تولید
 .25کمبود و یا نبود اطالعات و دادههای پایه برای برنامهریزی تولید
 .26پایین بودن منزلت اجتماعي حرفه كشاورزي در جامعه و استقبال کم جوانان از اشتغال در بخش کشاورزی
 .27پايين بودن نقش مشارکتی تولیدکنندگان و نهادهاي غيردولتي و دانشگاهی و غلبه فناوری هراسی در بخش کشاورزی
 .28باال بودن میانگین سنی و پائین بودن میانگین سطح دانش و تحصیالت تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش
 .29بیثباتی در سياستها و مقررات بخش
 .30نابسامانی نظام بازار و بازاریابی و سهم پائین تولیدکننده از قیمت نهایی مصرفکننده
 .31نرخ پايين و امنيت ناكافي سرمايهگذاري در بخش كشاورزي
 .32کمبود ارتباطات علمی و اقتصادی بینالمللی
 .33باال بودن میزان ریسک در فعالیتهای کشاورزی و ناکافی بودن ساز و کارهای جبرانی
 .34کم توجهی به خطرپذیری استفاده از آبهای آلوده در تولید محصوالت کشاورزی
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اهداف کالن نظام علم و فناوري كشاورزي

 .1كسب مقام نخست و مرجعيت علم و فناوري بخش كشاورزي در سطح منطقه و جهان اسالم
 .2دستیابی به و استفاده از علوم و فنون پیشرفته و جدید مورد نياز براي تأمین امنيت غذايي ،خوداتکايي در محصوالت اساسي،
تولید غذای سالم و افزایش کیفیت تولیدات
 .3افزايش سهم ارزش محصوالت و خدمات كشاورزي مبتنی بر دانش و فناوری به بیش از  50درصد از کل تولیدات و خدمات
بخش
 .4ارتقاء دانش ،استانداردها و زیرساختهای علمی مورد نياز براي شناسایی ،ثبت ،بهرهبرداری و حفاظت از ذخایر ژنتیکی
 .5ارتقاء و توسعه روشهای علمی و فنی مدیریت جامع حوزههای آبخیز و بهرهبرداری پایدار از منابع پایه (آب ،خاک و تنوع
زیستی)
 .6تأمین زیرساختهای علمی توسعه و مدیریت مناطق روستایی و عشایری مبتنی بر جوامع محلی ،سرزمینگرایی و نهادمندی
 .7توسعه ظرفیت ،رشد و ارتقاء مهارت ،نوآوری و کارآفرینی نیروی انسانی متناسب با نیازها و اولویتهای بخش
 .8توسعه و استقرار كامل نظام نوآوري ،تجاريسازي و مديريت کارآمد علم و فناوري كشاورزي
 .9تدوین و توسعه کاربرد دانش بومی و ارتقاء ظرفیتهای دانش نوین و فناوریهای پیشرفته كشاورزي
 .10ايجاد شبكه پوياي ارتباطات علمی و فناورانه و توسعه تعامالت مؤثر در سطح کشور و جهان
 .11بسترسازي علمي براي توليد اقتصادي و مديريت بازار محصوالت كشاورزي
 .12توسعه ظرفیت علمی و فناوری به منظور ارتقاء بهرهوری و بهرهبرداری بهینه از عوامل تولید و منابع پایه (آب ،خاک ،ذخائر
ژنتیکی)...
 .13بسترسازی برای نظام نوین ترویج در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

سیاستهای کالن

 .1مشاركت و ايفاي نقش بخش خصوصي و تعاوني در توليد ،انتقال و كاربست علوم و فنون كشاورزي
 .2استفاده بیش از پیش از ظرفيتهاي علمی بينالمللي و توسعه پژوهشهاي مشترك در سطح منطقه
 .3نوسازی و تقویت زیرساختهای اساسی توسعه علوم و فناوریهای کشاورزی
 .4هدایت ظرفیتهای پژوهشی و آموزشی کلیه دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور به طرف حل معضالت اساسی
بخش کشاورزی
 .5تقويت انسجام و هماهنگي در امور سياستگذاري و اجرايي نظام علم و فناوري در بين كليه عوامل مرتبط با بخش كشاورزي
 .6بهرهگيري توأم از رويكردهاي درونمداري و برونمداري در توليد و كسب علوم و فناوريهاي كشاورزي
 .7رعايت مالحظات زيستمحيطي و آمايش سرزمين در توسعه فعاليتهاي علم و فناوري
 .8فرهنگسازي و ترويج مديريت علمي توليد و مصرف محصوالت كشاورزي
 .9توسعه کشاورزی دانشبنیان براي ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان ،دامداران ،كشاورزان ،عشایر و صيادان
 .10نقش آفرینی در کنوانسیون های بین المللی با تاکید برتوافقات منطقه ای
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راهبردهای کالن

 .1تقويت پژوهشهاي كاربردي و تناسب حداكثري توليد علم و فناوريبا نيازمنديهاي بخش كشاورزي
 .2تقويت پژوهشهاي بنيادي و فناوری های نو براي توسعه مرزهاي دانش در علوم كشاورزي
 .3تقويت نظام ترويج و تسهيل انتقال علوم و فناوریهای کشاورزی در سطح ملی ،منطقهای و بينالمللي
 .4حمايت از فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و فناوري مبتني بر ساماندهي فرايند توليد و اصالح نظام بازار محصوالت كشاورزي
 .5حمايت از شبكههاي تحقيق و توسعه و شركتهاي دانش بنيان با مشاركت نهادهاي علمي ،تشكلها و واحدهاي توليدي و
خدماتي بخشكشاورزي
 .6توسعه سرمايه انساني در بخش كشاورزي و حمايت از نخبگان و كارآفرينان و توليدكنندگان برتر
 .7تقويت انگيزه و حمايت مؤثر از رقابت در توليد علم براي ارتقاي بهرهوري و نوآوري در بخش
 .8تقويت ،حمايت و هدايت بازار مالي (بورس ،بيمه ،بانك و شركتهاي سرمايهگذار و سرمايههاي خطرپذير) در راستاي
كارآفريني و نوينسازي بخش كشاورزي
 .9تهیه پیوستهای فرهنگی -اجتماعی ،فناوری و زیستمحیطی در طرحهای توسعه بخش کشاورزی و الزام به رعایت مفاد آنها
راهکارها و اقدامات ملی

اهداف کالن این سند و راهکارها و اقدامات ملی ذيل آنها ،لزوم ًا از تناظر يك به يك با یکدیگر برخوردار نيستند .از اينرو ،برخي
راهکارها و اقدامات ملی ممكن است با هدفهاي کالن ديگري نيز مرتبط باشند .با توجه به اينگونه ارتباطها ،هر راهكار و
اقدام براي هدفي كه در صدر آن آمده است ،جنبه اصلي و براي برخي هدفهاي ديگر جنبه مكمل دارد .بدیهی است بههنگام
عملياتي كردن احكام اين سند ،الزم است در تدوين برنامههاي ميانمدت و كوتاهمدت اينگونه پيوستگيها مورد توجه قرار گيرد.
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هدف کالن  :1كسب مقام نخست و مرجعیت علم و فناوري بخش كشاورزي در سطح منطقه و جهان اسالم

راهکارها و اقدامات ملی:

• تدوین برنامه برای حمایت و تسهیل ثبت اختراع ،اکتشاف و نوآوریهای کشاورزی در مراجع معتبر بینالمللی
• توسعه و ارتقا نهادهاي رصد علم و فناوري در حوزه كشاورزي با مشاركت انجمنهاي علمي ،مراكز آموزشي و پژوهشي
• توسعه و ارتقای همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی بینالمللی کشاورزی در کشور
• توسعه و ارتقا ساز و کارهای تشویقی برای افزایش سهم مقاالت نمایهشده در پایگاههای اطالعاتی بینالمللی معتبر
• ارتقاء تعداد و ضریب تأثیر نشریات علمی بخش در سطح ملی و بینالمللی
• توسعه و ارتقا آزمایشگاههای مرجع بینالمللی
• افزایش سهم سرمایهگذاری در پژوهش کشاورزی به حداقل سه درصد تولید ناخالص داخلی بخش
• توسعه و ارتقا نهادهای مرتبط با تسهیل و افزایش مبادالت و قراردادهای فروش امتیاز و انتقال فناوری با کشورهای منطقه
و جهان اسالم
• توسعه کمی و کیفی زیرساختهای مورد نیاز برای احراز مرجعیت علم و فناوری کشاورزی در منطقه و جهان اسالم
• توسعه و ارتقا پارکها ،شهرکهای تحقیقاتی و فناوری ،مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان کشاورزی
• توانمندسازی محققان در راستای تولید و توسعه علم در سطح بینالملل
هدف کالن  :2دستیابی به علوم و فنون مورد نياز براي تأمین امنيت غذايي ،خوداتکایی در محصوالت اساسي ،تولید غذای
سالم و افزایش کیفیت تولیدات

راهکارها و اقدامات ملی:

• توسعه تحقیقات منتج به ارتقاء دانش فنی تولید بذور پایه و نهال اصالح شده زراعی ،باغی ،مرتعی و جنگلی بهخصوص از
طریق بخش خصوصی
• ساماندهی و توسعه زیرساختهای تولید ارقام جدید
• ساماندهی و توسعه زیرساختهای الزم برای تولید بذر مادری ،نژاد و سویههای برتر دام ،طیور و آبزیان ،زنبور عسل و کرم
ابریشم
• تدوین و اجرای ضوابط مرتبط با حمایت و تقویت بخش خصوصی در تولید ارقام جدید
• تدوین نظام تولید ،عرضه و گواهی محصول سالم
• تدوین و ارتقاء استانداردهای تولید محصول سالم کشاورزی
ش مستمر بهداشت و سالمت تولید و عرضه نهادهها و محصوالت کشاورزی
• توسعه الگوی جامع پاي 
• توسعه تحقیقات مرتبط با ارتقاء سالمت محصول
• توسعه دانش و ترویج فناوریهای نوین بهرهبرداری از آب و خاک نامتعارف
• توسعه دانش مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
• ارائه و ترویج الگوهای کشت متناسب با آمایش سرزمین
• توسعه فناوریهای پیشگیری از آلودگی آب و خاک و پایش آنها
• توسعه فرهنگ و ترویج روشهای فنی ،اقتصادی و اجتماعی یکپارچهسازی اراضی با رویکرد مدیریت جامع حوزه های آبخیز
و منابع آب ،خاک و زمین
• طراحی و بهبود نظامهای بهرهبرداری پایدار از منابع آب و خاک ،پوشش گیاهی و جانوری
• توسع ه تحقیقات و ترویج زنجیره تولید و الگوی مصرف محصوالت
• توسعه و اصالح روشهای نوین مديريت چندکشتی و توليد در محیطهای کنترل شده و متمرکز (گلخانه ،پرورش در قفس
و غیره)
• تولید دانش فنی در زمینه آفتکشها ،داروها ،کودها ،کیتهای تشخیصی و ارقام و نژادهای برتر و سازگار
• روشهای شناسایی ،پایش ،کنترل و کاهش آالیندهها ،آفات و بیماریها در محصوالت گیاهی ،دامی و شیالتی
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• توسعه محصوالت کشاورزی جدید و جایگزین با مزیتهای مختلف
• انتخاب فناوری مناسب در توسعه مکانیزاسیون و افزایش بهرهوری ماشین
• تعیین مزیت های اقتصادی مناطق خشک و اراضی شور ،بهرهبرداری از آبهای نامتعارف مبتنی بر توان تولید
هدف کالن  :3افزایش سهم ارزش محصوالت و خدمات کشاورزی مبتنی بر دانش و فناوری به بیش از  %50از کل توليدات

و خدمات بخش

راهکارها و اقدامات ملی:

• ارتقای ایجاد ساختار هماهنگکننده و انسجام بخش بين نهادهاي ذيربط در تولید ،جذب ،انتشار و بهکارگیری دانش و
فناوری-های کشاورزی
• ارتقای آگاهي عمومي نسبت به علم ،فناوري و نوآوري كشاورزي با تأكيد بر نقش رسانه ملي
• بسترسازي براي بهرهگيري مناسب از دستاوردهاي علمي و فناوري بخش توسط دستگاهها و سازمانهاي اجرايی
• انتقال و بومیسازی مستمر دانش و فناوریهای کشاورزی با تاكيد بر فناوريهاي نوين
• ارتقای نظام مديريت دانش در بخش كشاورزي با اولويت تسهیل و انتقال دانش و نوآوری به بهرهبرداران
• ساماندهي نظام حرفهاي كشاورزي مبتني بر دانش علمي و فني براي اداره واحدهاي توليدي بخش
• ايجاد و توسعه نهادهاي مالي نظام علم ،فناوري و نوآوري كشاورزي از جمله صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير ،توسعه
و فناوري ،شركتهاي تأمین سرمايه و تأمین بهنگام منابع مالي آنها
• توسعه شرکتها و نهادهای عرضهکننده محصوالت دانشبنیان
• توانمندسازي بخش غيردولتي در نظام علم و فناوري و كاهش تصديگري دولت
• افزایش انگيزه براي جذب متخصصين و نخبگان جامعه براي فعاليتهاي اقتصادی دانشبنیان بخش كشاورزي
• تدوین و اجرای برنامههای مرتبط با حمايت از سرمايهگذاري بنگاههاي اقتصادي در توليد و تجاريسازي علم و فناوري
بخش كشاورزي
• توسعه ساز و كارهاي الزم بهمنظور صدور خدمات فني و مهندسي بخش كشاورزي
• توسعه آموزشهاي مهارتي پيشرفته با مشاركت بخش خصوصي
• زمينهسازي براي ورود موسسات و شركتهاي دانشبنيان بخش كشاورزي به فرابورس و بورس
• تدوین و اجرای برنامههای مرتبط با بازارسازي و ايجاد فنبازارها براي معرفي خدمات و محصوالت نوآورانه بخش
• تقویت نقش تشکلها ،شرکتهای خدمات فنی ،مشاورهای و مهندسی کشاورزی و نظامهای صنفی کشاورزی و ...در
گسترش کشاورزی دانشبنیان
• ارتقای ظرفیت تخصصی برای توانمندسازی بهره برداران بخش کشاورزی
• تسهیل و حمایت از عرضه محصوالت فناوری و خدمات فنی در حوزه کشاورزی به سایر کشورها
هدف کالن  :4ارتقاء دانش ،استانداردها و زیرساختهای علمی مورد نياز براي شناسایی ،ثبت ،بهرهبرداری و حفاظت از
ذخایر ژنتیکی

راهکارها و اقدامات ملی:

• شناسایی ،ارزیابی ،بهرهبرداری ،نگهداری و حفاظت ژرمپالسمهای داخلی در راستای حفظ تنوع زیستی و ایجاد شبکه
ملی ذخایر توارثی
• تولید و بهکارگیری دانش فني مورد نياز و تدوين دستورالعملهاي الزم در نگهداري ذخائر توارثي با روشهاي نوين
• توسعه و بهکارگیری فناوریهای نوین (از جمله كشت سلولهاي بنيادي ،كشت بافت ،مهندسی ژنتیک،ویرایش ژنی،
انتقال جنين ،تخمک ،اسپرم ،تعيين جنسيت جنین و اسپرم و  )...بهمنظور نگهداری و حفاظت از ذخائر ژنتیکی
• تدوين و بهکارگيري استانداردهاي مورد نياز در ثبت ملي و بينالمللي ذخائر توارثي انحصاري کشور
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• تکمیل و تجهیز زيرساختهاي الزم در نگهداري ذخاير توارثي با بهرهگیری از روشهای پیشرفته
• ظرفیتسازی و ایجاد زیرساختهای اقتصادی -اجتماعی در راستای نگهداری ،بازسازی و پایداری ذخائر ژنتیکی
• توسعه و تجهیز مجموعهها (کلکسيونها) ،بانکها ،ایستگاههای تحقیقاتی ،آزمايشگاههاي مرجع ،پارك موزهها و مناطق
حفاظت شده برای نگهداري ذخائر توارثي
هدف کالن  :5ارتقاء و توسعه روشهای علمی و فنی مدیریت جامع حوزههای آبخیز و بهرهبرداری پایدار منابع پایه (آب،

خاک و)...

راهکارها و اقدامات ملی:

• تولید نقشههای بزرگ مقياس و اطلسها و ایجاد بانک اطالعات منابع پایه قابل دسترس
• تعیین تناسب اراضی برای انواع کاربریها
• شناسایی محدودیتها و قابلیتهای اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقای روشهای اصالح
• توسعه شبکه ملی پایش مستمر منابع پایه
• توسعه و بهكارگيري فناوريهاي پيشرفته در توسعه مدلهاي بومي مديريت جامع حوزههاي آبخيز
• تدوين و بهكارگيري استانداردها ،اطلسها و بانكهاي اطالعاتي مورد نياز در مديريت جامع حوزههاي آبخيز
• ارتقاء روشهای علمی در مدیریت حوزههای متأثر از بالیای طبیعی
• توسعه و بهكارگيري فناوريهاي پيشرفته ( ،GIS، IOTسنجش از راه دور و )...از جمله در پيشبيني ،پایش و مديريت
مخاطرات طبیعی مرتبط
• توسعه و بهکارگیری روشهاي علمي مديريت بيابان و استفاده از ظرفيت عرصه بيابانهاي کشور
• بهکارگیری روشهای نوین در مدیریت عرصههای جنگلی و مرتعی
• بهکارگیری روشهای علمی بهرهبرداری متعادل دام از مرتع
• توسعه و ارائه روشهای الگویی تقویت نقش بخش خصوصی در مدیریت ،نگهداری و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی
• توسعه و تدوین روشهای پیشرفته و دانش بومی استحصال آب
• ارائه الگوی مدیریت بهینه روانآبهای سطحی ،آبهای نامتعارف و منابع آب زیرزمینی
• توسعه فناوریهای اصالح و توسعه زیرساختها و شبکههای انتقال و توزیع آب کشاورزی و حفاظت خاك
• تدوین و ارائه الگوهای علمی توسعه روشها و سامانههای بومی و نوین آبیاری
• ارائه فناوریها و الگوهای علمی ارتقاء راندمان و کارایی مصرف آب
• ارتقای روشهای مدیریت بهینه منابع خاک
• ارزشگذاری اقتصادی-اجتماعی منابع پایه و بخصوص توجه به آب مجازی

هدف کالن  :6تأمین زیرساختهای علمی توسعه و مدیریت مناطق روستایی و عشایری مبتنی بر جوامع محلی ،سرزمینگرایی

و نهادمندی

راهکارها و اقدامات ملی:

• تبیین الگوی توسعه روستایی مدیریت مبتنی بر مشارکت جوامع محلی
• تدوین و ارائه الگوهای علمی برای ايجاد و حمايت از الگوهاي توسعهاي نمونه و ترويجي
• توسعه پژوهش و تولید دانش در حوزه توسعه پایدار روستایی و عشایری
• توسعه زیرساختها برای تولید ،نشر و گسترش دانش و فناوری در مناطق روستایی و عشایری
• توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات ،ارتباطات و شبکههای آموزشی در مناطق روستایی و عشایری
• بررسی و شناخت چگونگی تقویت ساختار نظامهای بهرهبرداری و تشکلهای آببران و چگونگی انتقال مدیریت از دولت
به جوامع محلی و کشاورزان در بخش مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی
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هدف کالن  :7توسعه ظرفیت ،رشد و ارتقاء مهارت ،نوآوری و کارآفرینی نیروی انسانی متناسب با نیازها و اولویتهای
بخش

راهکارها و اقدامات ملی:

• تدوین و اجرای برنامههای نیازسنجی ارزشیابی مستمر آموزشی ،پژوهشي و ترويجي برای تقویت منابع انسانی بخش
• بهسازی نظام آموزش متوسطه ،فنی حرفهای و عالی متناسب با نیازهای بازار داخلی و بینالمللی کشاورزی
• تدوين و اجرای برنامه جامع ارتقاء دانش فنی و مهارت تشکلها ،تسهیلگران ،مروجین و بهرهبرداران
• ارائه الگوهای متناسبسازی سن و سطوح تحصیلی با نیاز بخش
• تدوین استانداردهای واحدهای تولیدی خدماتی بخش کشاورزی از نظر نیروی انسانی
• برنامهریزی برای ترغیب جوانان بهسوی نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
• بسترسازی برای اجرای طرحهای توسعه کارآفرینی
• تدوین ضوابط و راهکارهای حمایت ویژه از نخبگان ،کارآفرینان و نوآوران بخش کشاورزی
• توسعه و تقویت ترویج بخش کشاورزی

هدف کالن  :8توسعه و استقرار کامل نظام نوآوري ،تجاريسازي و مديريت کارآمد علم و فناوري كشاورزي
راهکارها و اقدامات ملی

• مطالعه و تدوين الگوي نظام نوآوري بخش كشاورزي
• ايجاد و تقويت نهادها و ساختار مناسب در نظام نوآوري و بهبود تعامالت و روابط فيمابين آنها
• تدوين ضوابط ،مقررات و رويههاي مؤثر در بهبود عملكرد نظام نوآوري
• حمايت از مالكيت معنوي و ايجاد و تقويت نهادها و ساختار مناسب در نظام تجاريسازي و بهبود تعامالت و روابط
فيمابين آنها
• تدوين ضوابط ،مقررات و رويههاي مؤثر در بهبود عملكرد نظام تجاريسازي
• بهبود نظام ارتباطی يكپارچه بین بخشهای تحقیق ،آموزش و ترویج کشاورزی
• هدايت فعالیتهای پژوهشی ،آموزشي و ترويجي بر اساس نیازهای بخش کشاورزی

هدف کالن  :9تدوین و توسعه کاربرد دانشبومی و ارتقاء ظرفیتهای دانش نوین و فناوریهای پیشرفته كشاورزي

راهکارها و اقدامات ملی:

• استقرار سامانه مدیریت ،ساماندهی و بهکارگیری دانش بومی کشاورزی
• ایجاد و تقویت نهادهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی برای احیاء و بهکارگیری دانش بومی
• ایجاد ساز و کار مناسب برای سازگاری و تلفیق دانش بومی با دانش و فناوریهای نوین
• بازنگری و ساماندهی دورههای تخصصی و تحصیالت تکمیلی مرتبط با دانش نوین و فناوریهای پیشرفته
• بهبود نظام و ساختار آموزشی و پژوهشی برای انتقال دانش بومی و فناوریهای نوین
• تدوین و بهکارگیری ساز و کارهای انگیزشی ،برای توسعه توانمندیهای بهرهبرداران و متخصصان
• توسعه متوازن زیرساخت ،امکانات و تجهیزات متناسب با نظام دانش و فناوریهای پیشرفته
• اصالح و ساماندهی فرآیندها و ساختارهای برنامهریزی ،اجرا ،نظارت و ارزیابی دانش نوین و فناوریهای پیشرفته
• ارتقاء استانداردها در زیرساختهای مرتبط با دانش نوین و فناوریهای پیشرفته
• بومیسازی فناوریهای نوین پیشرفته قابل استفاده در بخش كشاورزي از جمله نانو ،زیستفناوری ،مهندسی ژنتیک،
هستهای ،اطالعات ،کشاورزی هوشمند و دقیق
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هدف کالن  :10ايجاد شبكه پوياي ارتباطات علمی و فناورانه و توسعه تعامالت مؤثر در سطح کشور و جهان

راهکارها و اقدامات ملی:

• تدوین الگوی کارآمد شبکه ملی و بینالمللی ارتباطات علمی و فناورانه كشاورزي
• ساماندهی شبکههای زیر بخشی در راستای دستیابی به شبکه کارآمد ملی
• توسعه مدیریت و منابع انسانی مورد نیاز شبکه ارتباطات علمی
• ایجاد و تقویت زیرساخت ،فرآیندها و ساختارهای مورد نیاز شبکه ارتباطات علمی و فناورانه
• تقویت شبکه دسترسی الکترونیکی مراکز آموزشی ،ترویجی و پژوهشی بخش کشاورزی به منابع علمی ملی و
بینالمللی
• نهادینهسازی و تقویت فرهنگ تعامالت مؤثر علمی و فناورانه بینالمللی
• ارتقاء مراکز علمی داخلی برای کسب مرجعیت منطقهای و بینالمللی
• توسعه و ایجاد نمايندگيها ،دفاتر و مجامع تخصصی بینالمللی در کشور
• تدوین و اجرای برنامههای ظرفیتسازی و توانمندسازی منابع انسانی برای احراز جایگاههای علمی بینالمللی
• ايجاد شبكه ملی آموزش و ترویج کشاورزی در رسانه ملی

هدف کالن  :11بسترسازي علمي براي توليد اقتصادي و مديريت بازار محصوالت كشاورزي

راهکارها و اقدامات ملی:

• توسعه و ارتقاء سامانة دادهها و اطالعات بازار نهادهها و محصوالت كشاورزي
• توسعه تحقيقات كاربردي روزآمد در رابطه با بازار و نظام قيمت محصوالت كشاورزي
• تدوین الگوهای علمی بهبود و تكميل فرآیندهای زنجيرة عرضة ارزش محصوالت كشاورزي
• تدوین الگوهای علمی برای ترویج معامالت کشاورزی در بورس کاال
• فراهمآوري زمينههاي علمي مديريت ريسك ،بيمة محصوالت و قراردادهاي آتي و كشاورزي قراردادي
• آموزش و پژوهش در زمينهاستانداردسازي محصوالت كشاورزي ،ايجاد نشانهاي تجاري موفق براي توليدات كشاورزي
و ثبت مالكيت معنوي آنها
• ارتقاء دانش و ترویج مدیریت تولید سفارشمحور و تقاضامند
• گسترش الگوهاي كشاورزي تجاري بزرگمقياس
• ارائه الگوهای کارآمد برای اقتصادی نمودن تولید در واحدهای خرد و دهقانی
• ارائه الگوهای کارآمد تأمین مالی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
• ارائه الگوی علمی استفاده از ظرفیت تعاونی و تشکلها در مدیریت تولید و عرضه محصوالت کشاورزی

هدف کالن  :12توسعه ظرفیت علمی و فناوری بهمنظور ارتقاء بهرهوری و بهرهبرداری بهینه از عوامل تولید و منابع پایه
(آب ،خاک ،ذخائر ژنتیکی و)...

راهکارها و اقدامات ملی
• ارائه الگوهای سنجش و پایش بهرهوری و پایداری
• توسعه آزمایشگاههاي مرجع و ابزار دقیق کنترل کیفیت تجهیزات ،ادوات ،ماشینآالت و ساير نهادههاي كشاورزي
• طراحی و ارائه الگوهای توسعه فرآیندهای توانمندسازی ،مشارکت و ایفای نقش تشکلها و انجمنهای علمی ،تخصصی
و حرفهای در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای بخش
• تبیین راهکارهای تعامل بهرهبرداران ،تولیدکنندگان با نهادهای علمی ،تخصصی و تشکلهای حرفهای
• بررسی و ارائه راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و معرفی الگوهای استفاده از انرژی های
تجدیدپذیر
• ایجاد و تقویت رشتههای تخصصی بین رشتهای در حوزه کشاورزی ،راهبردی ،اجتماعی ومحیط زیستی در دانشگاهها
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چارچوب نهادي و نظام اجرايي و نظارتی سند ملي تحول علوم و فناوريهاي بخش كشاورزي

سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت بر اجرا و فرایند تحول برای تحقق اهداف و برنامههای این سند در افق چشمانداز ،در
دو سطح به شرح زیر صورت میپذیرد:
بخش اول -سياستگذاري ،نظارت و ارزيابي در سطح کالن

سیاستگذاری و تصمیم گیری کالن و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول علوم و فناوريهاي بخش كشاورزي بر
پایه این سند بر عهده شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری میباشد.
کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی وظيفه رصد اجراي اين سند را بر عهده داشته و بازنگريهاي الزم در سند و گزارش
کالن مربوطه را در فواصل زماني مشخص به شوراي عالي علوم ،تحقیقات و فناوری ارائه خواهد نمود.

بخش دوم -برنامهريزي ،هماهنگی و راهبری اجرايي

«ستاد تحول علوم و فناوريهاي بخش كشاورزي» كه از اين پس ستاد خوانده ميشود ،وظيفه سياستگذاري اجرايي،
راهبري ،هماهنگي ،پایش شاخصها ،بهروزرسانی و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي الزم اعم از دولتي و خصوصي را براي
تحول فناوري و صنايع دانشبنيان در بخش کشاورزی در چارچوب اين سند ،بر عهده دارد .اين ستاد داراي يك شورا و
يك دبيرخانه است.
تبصره :دبيرخانه ستاد در سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی مستقر ميباشد.
الف -اعضای شورای ستاد عبارتند از
 -۱وزير جهاد کشاورزی (رئيس ستاد)
 -2وزير علوم ،تحقيقات و فناوري يا معاون ذيربط (نایب رئيس ستاد)
 -3معاون علمي و فناوري رئيس جمهور
 -4رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (دبیر ستاد)
 -5وزیر نیرو یا معاون ذیربط
 -6وزير صنعت ،معدن و تجارت يا معاون ذیربط
 -7وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذيربط
 -8وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذيربط
 -9وزیر اقتصاد و امور دارایی یا معاون ذيربط
 -10وزیر کار ،رفاه و امور اجتماعی یا معاون ذيربط
 -11رئیس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
 -12رئیس جهاد دانشگاهی
 -13چهار نفر از متخصصين و خبرگان مرتبط ،با حكم رئيس ستاد
 -14مسئول ستاد راهبري اجرای نقشه جامع علمي كشور
 -15نماینده ذیربط انجمنهای علمی در شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

تبصره  :1متخصصين بهمدت  ۴سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنها بالمانع است .دو نفر از متخصصين توسط وزیر
جهاد کشاورزی و دو نفر به معرفی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با حکم رئیس ستاد منصوب ميشوند.
ب -وظايف ستاد به شرح ذيل است:
• بررسی ،تصویب و ابالغ سیاستهای اجرایی.
• طراحی ساز و کار تحقق اهداف ،اصالح ساختارها و فرایندهای مربوط.
• تدوین نقشه راه توسعه علوم و فناوریهای کشاورزی و اولویتبندی در این حوزه.
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• تصویب و ابالغ برنامه عملیاتی براي اجراييشدن راهکارها و اقدامات سند در هر سال.
• اصالح ساختارها و فرایندهای مربوط به تحقق اهداف سند.
• هدايت و پیگیری تعامالت بين بخشهاي دولتي و خصوصي براي دستيابي به اهداف اين سند.
• حمایتهای تشویقی از فعالیتهای علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنيان در بخش کشاورزی مبتني بر آييننامههاي مصوب در
شوراي ستاد.
• حمایت ،هدایت و هماهنگی مؤسسات دولتی و غیر دولتی که در زمینه علوم و فناوریهای کشاورزی فعالیت مینمایند.
• حمايت مادي و معنوي علمي ،اطالعاتی ،تسهیلگری از شركتهاي دانشبنيان و نيز طرحهاي داراي ظرفيت فناوري و
تجاري-سازي.
• پیشنهاد قوانین مورد نیاز برای توسعۀ علوم و فناوریهای کشاورزی به مراجع ذیربط.
• پيشنهاد اصالحات الزم براي بازنگري و بهروزرساني سند به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری.
• ارزيابي مستمر و نظارت بر حسن اجرای برنامههاي محولشده به دستگاهها و همچنین پایش شاخصها و ارائه گزارش ساالنه
به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
تبصره  :2ستاد موظف است ظرف مدت ششماه پس از تصویب سند ،عناوين شاخصهاي سند را در پنج سرفصل

 -1پژوهش و فناوري-2 ،آموزشی و ترویجی-3 ،سرمايه انساني -4 ،اقتصاد کشاورزی دانشبنیان و  -5زيرساختي ،تدوین نموده
و به تأیید شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری برساند.
تبصره  :3دولت موظف است بودجههای مورد نیاز ستاد را در قالب يك رديف مستقل در لوایح بودجه سنواتی و برنامههای توسعه
پنجساله پیشنهاد دهد.
تبصره  :4ساختار تشکیالتی و شرح وظایف دبیرخانه ستاد،در ستاد تهیه و به تصویب مراج ع ذیصالح قانونی خواهد رسید.
تبصره  :5تمام دستگاهها و نهادها ،موظفند در چارچوب این سند ،همکاری الزم را با نظام تحول علم و فناوری کشاورزی برای
تحقق اهداف این سند معمول دارند .گزارش نحوه و میزان همکاری دستگاهها بهصورت ساالنه توسط وزیر جهاد کشاورزی به
شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه خواهد شد.
تبصره  :6فرایند و نحوه اصالح و روزآمدسازی سند ملي تحول علوم و فناوريهاي بخش كشاورزي ایران در افق چشمانداز بر
مبنای بررسي تحوالت داخلي و بينالمللي اين بخش در بازههای زمانی  5ساله از تاریخ تصویب آن و با پیشنهاد ستاد تحول علوم
و بخش كشاورزي به تصويب نهايي شوراي عالي علوم ،تحقیقات و فناوری خواهد رسيد.

27

برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان
کشاورزی ،آب و منابع طبیعی

پیوست ( )1اعضای شرکت کننده در هم اندیشی

جهانگیر عابدی کوپای -علی نجفی نژاد -محسن محسنی ساروی -امیر سعدالدین -واحدبردی شیخ -سعید تکیه-
مسعود منتظری نمین  -مسعود تابش -سید حمید موسوی -پارسا اشرفی مقدم -آتنا میرزایی -فاطمه منتظری
صاحب -مسعود نجفی -ولی اله کریمی -هرمز نقوی -شهاب قاضی -رضا حاج سید محمد شیرازی -حمیدرضا
سوری -مرتضی افتخاری -احمد سیامی -حمیدرضا خستو -کامبیز بازرگان -علی سالجقه -محمد ریاحی -کامران
داوری  -علیرضا پرستار -عباس زارع  -جسین بشارتی  -علی اکبر نورورزی  -فرود شریفی جهانگیر پر همت -
داوود نیک کامی  -علیجان آبکار  -جواد فرهودی -ایرج صالح  -بهمن امیری  -علیرضا نیکویی  -محمد رضا
شفیعی  -اسماعیل کرمی دهکردی  -جواد قاسمی  -مریم طهماسبی  -علیمراد سر افرازی  -مجید بهادری  -علی
اکبر سبزی  -ارژنگ جوادی  -امیر مسعود صابری  -شهرام مقدس -حمیدرضا ابراهیمی  -محمد میرانی  -عبداله
موموندی  -مطفی خطیبی  -ناهید اموزگار  -امیر خراسانی  -حمیده شیخی -محمد قربانی  -حبیب اله سالمی
 ابراهیم زارع -طیبه شهمیرزادیشهاب الدین منتظمی -رضا ازادی  -سید مهدی زیارت نیا -علی اکبر مویدی -عباس صالحی اردکانی  -سعید سعادت -قربانعلی روشنی  -نیازعلی سپهوند -عباس قمری زارع  -محمد جواد
گل محمدی  -محمد گلوی  -علی اصغر زینانلو  -نوراله معلمی  -سید حسین گلدانساز  -مرتضی گل محمدی
 فرشید حسنی  -رامین حاجیان فر  -بهنوش جعفری  -صابر گلکاری  -خشنود علیزاده  -محمد حسین بنابازی -احمد آیین  -جالتل شیرازی  -حق پناه  -مریم حسینی -مریم فالح کپور چالی -رحیم میرزایی  -ابوالقاسم شهرام
مقدس  -حسین حسینی بشارتی  -ثریا قاسمی  -علی اکبر نمورورزی  -مژگان گلزاد  -مصطفی آقایی  -مرتضی
شایسته فرد  -آمنه بزرگی  -علی حبیب خدایی  -امین حسینی  -بهزاد قره یاضی  -پژمان آزادی -رسول زارع
 علی محمد عمویی  -علیرضا شریفی  -فهیم  -جواد وفا بخش  -عطیه فالطوری  -حسین فرازمند  -عباسقمری زارع  -محمد قربانی  -احمد کبیری  -مجتبی کرد  -اسماعیل کرکی دهکردی -ولی اهلل کریمی  -هادی
کیاد دلیری  -مرتضی گل محمدی  -علی اکبر متکان  -صابر گلکاری  -قاسم محمدی نژاد  -مجتبی محمودی
عبداله مخبر  -کاوه مدنی  -معرفت مصطفوی راد  -جواد مظفری  -سید کریم موسوی  -جواد میبدی  -ابراهیممیرزایی  -بابک ناخدا  -علی نجفی نژاد  -علیرضا نیکویی  -نوری  -ابراهیم هزار جریبی  -وحدتی  -سعید یزدانی
 حسین ارزانی  -رضا آزادی گنبد  -اسحاقی  -علی اکبر اسدی  -علیمراد اکبری  -امانی  -امیری الریجانی -فرزانه انصاری  -سید جالل الدین بصام  -بهادری  -پاکروح  -محمدرضا رضا پناه  -محمد پور کاظمی  -حمید
رضا تشیعی  -مصطفی جعفری  -بهیه جعفری  -زهرا جواهریان  -سید محمد شیرازی -داراب حسنی  -فرشید
حسنی  -مریم حسینی  -کاظم خاوازی  -محسن خدادادی  -عزیز خرازی پاکدل  -حمید رضا خستو  -اسماعیل
درویشی  -غالمرضا دهقان  -قربانعلی روشنی  -ابراهیم زارع  -مهدی زارع  -احمد زارع فیض آبادی  -زیارت نیا
 علی اصغر زینانلو  -نیازعلی سپهوند  -سر افرازی  -سعید سعادت  -عباس سعیدی  -حبیب اهلل سالمی  -احمدسیلحی  -مصطفی شریف روحانی  -سلیمانی -احمد سیاحی  -سوری  -شریف پور  -محمرضا شفیعی  -مریم
شهبازی  -طیبه شهرمیرزادی  -صادقیان مطهر  -عباس صالحی اردکانی  -علی اصغر طالبی  -داریوش فتح اهلل
طالقانی  -مریم طهماسبی  -جهانگیر عابدی کوهپایی  -فریبرز عباسی  -حسن عسکری  -عطایی فر  -علی
علیزاده علی آبادی
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