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به قضیه بیوتکنولوژی توجه ویژه ای بکنید چون رشـته بسـیار مهمی اسـت.
مقام معظم رهربی حرضت آیت الله خامنه ای )مدظله العالی(

امروز استفاده از فناوری های بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک نه تنها يک رضورت 
بلکه انتخابی هوشمندانه و آگاهانه برای حل معضالت غذايی و بهداشتی و 
محيط زيستی کشور محسوب می شوند که غفلت در دستيابی به آن و استفاده از 

اين فناوری ها به يقني می تواند موجب شامتت ما توسط نسل آينده شود. 
حجه االسالم واملسلمین دکرت حسن روحانی رییس جمهور

 

فناوری بیوتکنولوژی خصوصا در بخش کشاورزی از مهمرتین فناوری هایی است که 
در ارتقاء جایگاه کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مهندس محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی
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تحقیـق و توسـعه بیوتکنولـوژی در راسـتای اولویـت هـا و حـل 
معضـات بخـش کشـاورزی بـا هدف دسـتیابی بـه توسـعه پایدار 

و امنیـت غذایـی، ماموریـت اصلـی پژوهشـکده اسـت
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امـروزه، تامیـن امنیـت غذایـی یکـی از مهمرتیـن دغدغه هـای فکـری اندیشـمندان، مدیـران و سیاسـتمداران جهـان به 

ویژه در کشـورهای در حال توسـعه اسـت. در سـال های اخیر فناوری های نو در کشـاورزی به عنوان یکی از مهمرتین 

راهکارهـا در تامیـن امنیـت غذایـی جـای خـود را در سـطح جهانـی بـاز کـرده و کشـورهایی که در خصوص گسـرتش و 

پیرشفـت در ایـن زمینـه رسمایه گـذاری بیشـرتی کرده انـد، عـالوه بـر ارتقاء سـطح زندگی، تامیـن امنیت غذایـی و ارتقاء 

سـطح سـالمت جامعـه خـود، از قـدرت باالتر سیاسـی و علمی نیـز برخوردار شـده اند.

یکـی از مهمرتیـن فناوری هـای نـو در سـطح جهانـی فنـاوری زیسـتی یـا بیوتکنولـوژی اسـت کـه با بـازار حـدود 300 

میلیـارد دالری بیـش از 30 % بـازار و تجـارت جهانـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و بـه عنـوان اصلی تریـن تجلـی 

فناوری هـای نـو نقـش منحـر بـه فـردی را در عرصه هـای مختلـف بـه ویـژه در کشـاورزی، منابـع طبیعـی و محیـط 

زیسـت ایفـا می کنـد. بـازار جهانـی بیوتکنولـوژی در بخـش کشـاورزی حـدود 30 میلیـارد دالر در سـال اسـت. 

اسـتفاده از فناوری هـای نـو و مخصوصـاً بیوتکنولـوژی نقـش بی بدیلـی در حـل مشـكالت بخـش كشـاورزی، كمـك بـه 

تامیـن امنیـت غذایـی از طریـق افزایـش تولیـد و بهبـود کیفیـت محصـوالت کشـاورزی، ارتقـاء سـطح سـالمت غذایـی 

جامعـه، حفاظـت از منابـع پایـه و بسـرتهای زیسـت محیطـی، تولید علـم و ثروت و کمک به توسـعه پایدار در کشـور 

دارد. عـالوه برایـن، بیوتکنولـوژی از طریـق جایگزینی مرف سـموم شـیمیایی خطرناک و کودهای شـیمیایی با سـموم 

و کودهـای بیولوژیـک و گیاهـان تراریختـه، کاهـش تولید گازهای گلخانـه ای، افزایش بهره وری خـاک و آب و در نتیجه 

بی نیـازی از تبدیـل اراضـی مرتعـی و جنگلـی بـه مـزارع و باغات، شناسـایی و افزایش تنوع زیسـتی و نجـات گونه های 

در حـال انقـراض نقـش مهمـی در حفاظـت از محیط زیسـت و توسـعه پایـدار ایفا کند. 

با توجه به موارد فوق، پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی در سـال 1379 تاسـیس و به رسعت به یکی از واحدهای 

پژوهشـی تاثیرگـذار سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی تبدیـل شـد. در حـال حـارض، ایـن پژوهشـكده و 

چهـار مدیریـت منطقـه ای تابعـه بـا داشـن نیـروی انسـانی متخصـص و متعهـد و تجهیـزات و زیر سـاخت های بسـیار 

پیرشفتـه بـه عنـوان یكـی از پیشـتازان فناوری های نوین كشـاورزی در سـطح كشـور و منطقه محسـوب می شـود. نظر 

بـه ماموریـت ایـن پژوهشـکده در اجـرای تحقیقـات کاربردی در جهت حل مشـکالت کشـاورزی، پژوهشـگران سـخت 

کـوش ایـن واحـد پژوهشـی بالنـده کشـور همواره بـه اجرای تحقیقات مشـکل محور و مشـرتی مـدار تاکید داشـته اند. 

تـوان رشکت هـای  از  اسـتفاده  پژوهـش،  پژوهشـی، خصوصی سـازی  تقاضـا محـور شـدن طرح هـای  راسـتا،  ایـن  در 

دانش بنیـان و بخـش خصوصـی، كاهـش هزینه هـای جانبـی، نوسـازی نـاوگان پژوهشـی و آمـوزش نیروهـای انسـانی 

توامننـد از جملـه مـواردی هسـتند كـه مـورد توجـه جـدی قـرار گرفته انـد. 

سخن رییس پژوهشکده

اجرای برنامه خودکفایی تولید بذر سامل سیب زمینی از طریق انتقال 

دانش فنی تولید بذر سامل سیب زمینی از طریق کشت بافت به 25 

رشکت خصوصی که منجر به رصفه جویی ارزی بیش از 29 میلیون 

دالری برای کشور شد، انتقال دانش فنی تولید انبوه سیب مالینگ 

تولید  خصوصی،  رشکت  چهار  به  بافت  کشت  طریق  از  مرتون 

گیاهان تراریخته مقاوم به آفات از قبیل اولین برنج تراریخته در 

جهان و اولین پنبه تراریخته کشور که مراحل نهایی  تجاری سازی 

خود را طی می کنند، تولید انبوه خرمای مجول از طریق کشت 

بافت، تولید انبوه پایه پسته UCB1 از طریق کشت بافت، انتقال 

سویه های پروبیوتیک بومی و اختصاصی طیور به بخش خصوصی، 

انتقال دانش فنی تولید رسیع بیوکمپوست غنی شده از پسامندهای 

شهری به بخش خصوصی، تولید پوشش های نانوامولسیونی برای 

تولید سموم و كودهای  افزایش ماندگاری محصوالت کشاورزی، 

بیولوژیك، تولید آنزیم های خوراک دام و طیور، تولید سوخت های 

و  كشاورزی  ضایعات  از  بیوگاز(  و  بیواتانول  )بیودیزل،  زیستی 

تولید  بیودیزل،  تولید  راكتورهای پیرشفته  صنایع غذایی، ساخت 

فراورده های غذایی و بهداشتی از جلبك های میكروسكوپی، طراحی 

بیوراكتورها برای تولید جلبك های میكروسكوپی، دریافت جوایز 

معترب ملی و بین املللی و کسب رتبه های ممتاز علمی در بین 

مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها، تنها 

بخشی از دستاوردهای مهم این پژوهشکده است.

فعالیت های  تقویت  و  تداوم  با  پژوهشكده  این  است  امید 

پژوهشی و توسعه ای بتواند جایگاه خود در تولید دستاوردهای 

کاربردی و علمی را در سطح منطقه ای و بین املللی ارتقاء داده 

و نقش موثرتری در اقتصاد مقاومتی کشور ایفا کند.

                                نیراعظم خوش خلق سیام

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
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پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران در سـال 1379 بـا هـدف توسـعه و اسـتفاده از فنـاوری های نوین کشـاورزی در جهت حل مشـکالت بخش 

کشـاورزی، تامیـن امنیـت غذایـی کشـور، ارتقـاء سـطح سـالمت غذایـی جامعه، حفاظـت از منابع پایه و بسـرتهای زیسـت محیطی در راسـتای توسـعه 

پایـدار، تولیـد علـم و ثـروت و کمـک بـه ایجـاد اشـتغال مولد و خوداتکایی در محصوالت کشـاورزی تاسـیس شـده اسـت. این پژوهشـکده بـا دارا بودن 

نیروی انسـانی متخصص و متعهد و تجهیزات و زیرسـاخت های پیرشفته توانسـته اسـت در مدت کوتاه فعالیت خود به دسـتاوردهای بسـیار با ارزشـی 

در زمینـه هـای مختلـف بیوتکنولـوژی کشـاورزی دسـت یابـد، بنحـوی کـه در حـال حـارض بـه عنـوان یکـی از پیشـتازترین و معتربترین مراکز پژوهشـی 

بیوتکنولـوژی در کشـور و منطقـه شـناخته مـی شـود. ایـن پژوهشـکده دارای شـش بخـش تحقیقاتی در سـتاد و چهار پژوهشـکده منطقه ای در اسـتان 

هـای آذربایجـان رشقـی، اصفهـان، گیـالن و خراسـان رضوی به رشح زیر اسـت:  

بخش های تحقيقاتی:
-   مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

-   كشت بافت و سلول

-   زیست شناسی سامانه ها

-   بيوتكنولوژی ميكروبی

-   فيزيولوژی مولکولی

-   نانوتكنولوژی كشاورزی

پژوهشکده های منطقه ای:
-   پژوهشکده بيوتكنولوژی صنایع غذایی )تربيز(

-   پژوهشکده بيوتكنولوژی متابولیت های ثانویه )اصفهان(

-   پژوهشکده بيوتكنولوژی جانوری )رشت(

-   مدیریت بيوتكنولوژی كشاورزی منطقه رشق و شامل رشق کشور )مشهد(

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

تحقیق و توسعه فناوری های زیستی براساس نیازهای تولیدکنندگان و مرف کنندگان با هدف 

دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی و امنیت غذایی
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تحقیق و توسعه و استقرار کشاورزی هالوفیتی امنیت مبنا

کاهش کربن با استفاده از فناوری های زیستی

تولید بذرو هیربید از طریق اصالح معکوس

تولید گیاهان تراریخته متحمل به تنش های زیستی و غیرزیستی

اصالح مولکولی گیاهان زراعی و باغی

کاهش ضایعات کشاورزی با استفاده از نانو 

فناوری و زیست فناوری

تولید فرآورده های بیولوژیک از گیاهان دارویی و منابع طبیعیتولید فرآورده های با ارزش از ریز جلبک ها

تولید فرآورده های میکروبی کشاورزی )کود 

وسموم زیستی، خوراک دام، طیور، آبزیان( 

اصالح نژاد مولکولی  دام، طیور، آبزیان
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زمینه های فعالیت
-  جداسازی ژن های با ارزش و نواحی تنظيمی، کلون سازی آنها و طراحی و ساخت سازه های مناسب و 

نوين برای انتقال ژن

-  انتقال ژن های مطلوب به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان با استفاده از روش های مختلف 

مهندسی ژنتیک و آنالیزهای مولکولی

-  زیست سنجی و آناليزهای عملکردی گیاهان تراریخته

-  انجام آزمایشات گلدانی، گلخانه ای و مزرعه ای گیاهان تراریخته و اخذ مجوز رهاسازی

-  انجام پژوهش های مرتبط با مسائل ایمنی زیستی و حقوقی محصوالت تراریخته 

-  اطالع رسانی علمی، ابهام زدايی و ترويج محصوالت تراريخته 

دستاوردها
-  توليد برنج تراريخته مقاوم به کرم ساقه خوار

-  توليد پنبه تراريخته مقاوم به کرم غوزه

-  توليد سيب زمينی تراريخته مقاوم به بيد سيب زمينی

-  طراحی، ساخت و راه اندازی اولني گلخانه ويژه کشت گياهان تراريخته
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" مهندسی ژنتیک، فناوری ایمن برای 
توسعه پایدار در کشاورزی" 

مهندسی ژنتیک به عنوان یکی از مهمرتین فناوری های بیوتکنولوژی کشاورزی بدلیل مزایای متعدد در طی20 سال گذشته 

توانسته است تحوالت شگرفی در کشاورزی دنیا ایجاد کند. این فناوری، رسیعرتین گسرتش را در بین فناوری های نو در سطح 

میلیون هکتار در سال   180 به حدود  تراریخته در حال حارض  زیر کشت محصوالت  بنحوی که سطح  جهانی داشته است، 

رسیده است. با استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک می توان در رسیعرتین زمان ممکن و بدون هیچ محدودیتی ژن های مفید 

را از موجودات مختلف جداسازی و از آنها براي ايجاد گياهان زراعی، جنگلی، مرتعی، دارویی و یا زینتی با صفات برتر از نظر 

مقاومت به تنش های محیطی، تحمل به علف کش ها، بهبود کيفيت و خصوصيات تغذيه ای و نيز کشاورزی مولکولی استفاده 

منود. لذا در این راستا، بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی با هدف ایجاد و تولید محصوالت تراريخته ای با صفات 

برتر با فواید اقتصادی، اجتامعی، سالمت بیشرت و به ویژه زیست محیطی راه اندازی شد. پژوهش های مرتبط با ایمنی زیستی، 

اطالع رسانی علمی، ابهام زدايی، ترويج محصوالت تراريخته، انجام آزمايش های گلدانی، گلخانه ای، مزرعه ای و نيز مسایل حقوقی 

موجودات تراریخته در راستای وظایف این بخش است.
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یکی از کاربردی ترین فناوری های بیوتکنولوژی کشاورزی، فناوری کشت بافت و ریز ازدیادی است که توانسته است در طی سه دهه اخیر تحوالت 

چشمگیری را در توسعه کشاورزی و احیای گونه های مهم گیاهی ایفا مناید. با استفاده از این فناوری می توان نهال های سامل، یکنواخت و بدون تفاوت 

ژنتیکی را برای انواع گیاهان )اعم از باغی، زینتی، دارویی و ...( تولید منود و عملکرد این نوع محصوالت را بطور معنی داری افزایش داد. از طرف 

دیگر می توان گونه های سخت تکثیر و در حال انقراض را با این فناوری احیا منود. همچنین تولید الین های دابلدهاپلوئید ) 100 % خالص ژنتیکی( به 

منظور ترسیع برنامه های به نژادی و ایجاد بذور هیربید برای گیاهان مختلف از دیگر مزایای این فناوری است. در این راستا، بخش کشت بافت و سلول 

پژوهشکده در سه شاخه ریز ازدیادی و سامل سازی، دابلدهاپلوئیدی و اصالح معکوس فعالیت دارد.

بخش تحقیقات کشت بافت و سلول 

زمینه های فعالیت

-  تهيه پروتکل های ريزازديادی براي تکثري انبوه ارقام و پايه های سامل و اصيل گیاهان باغی و زینتی 

-  تهيه پروتکل های توليد الين های دابلدهاپلوئيد گیاهانی نظیر کلزا،  برنج، سورگوم، گندم، جو، ذرت و گیاهان زینتی با استفاده از روش آندروژنز

)Reverse Breeding( سبزیجات به روش اصالح معكوس F1 توليد بذرهای هيربيد  -

دستاوردها

-  ایجاد فناوری تولید و تکثیر انبوه ریزغده های سامل سيب زمينی از طریق کشت بافت و انتقال فناوری آن به 25 رشكت بخش خصوصی

-  ایجاد فناوری تکثري انبوه پايه های سامل سيب  مالينگ مرتون به روش کشت بافت وانتقال آن به چهار رشکت بخش خصوصی 

-  ایجاد فناوری تولید الين های دابلدهاپلوئيدکلزا مبنظور تولید بذور هیربید تجاری و انتقال الین ها به بخش خصوصی

-  ایجاد فناوری تکثیر انبوه ارقام بومی و تجاری خرما،  پایه پسته UCB1 و عناب با استفاده از کشت بافت در قالب سفارش بخش خصوصی و دولتی

" کشت بافت، فناوری کاربردی برای اصالح 
و تکثیر گیاهان سخت تکثیر یا در حال انقراض" 

مقاالت منتخب

1.  Pourhosseini L, Jafarkhani Kermani M, Habashi AA, Khalighi A, 2013. 
Efficiency of direct and indirect shoot organogenesis in different genotypes 
of Rosa hybrid. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 112: 101-108

2.  Abdolmohammadi M, Jafarkhani Kermani  M, Zakizadeh H, Hamidoghli Y, 
2014. In vitro embryo germination and interploidy hybridization of rose (Rosa 
sp). Euphytica. 198: 255-264

3.  Ahmadi B, Shariatpanahi ME, Aghapour Ojaghkandi M, Heydari AA, 2014. 
Improved microspore embryogenesis induction and plantlet regeneration using 
putrescine, cefotaxime and vancomycin in Brassica napus L. Plant Cell, Tissue 
and Organ Culture (PCTOC). 118: 497-505

4. Ahmadi B, Shariatpanahi ME, 2015. Proline and chitosan enhanced 
efficiency of microspore embryogenesis induction and plantlet regeneration in 
Brassica napus L. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 123(1):57-
65

5.  Ahmadi B, Masoomi Aladizgeh F, Shariatpanahi M E, Azadi P, Keshavarz 
Alizadeh M,  2016. Molecular characterization and expression analysis 
of SERK1 and SERK2 in Brassica napus L.: implication for microspore 
embryogenesis and plant regeneration. Plant Cell Rep. 35:185–193
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پلتفرم های امیکس جدید و نسل پیرشفته توالی یابی ژنوم از مهمرتین فناوری های جدید در عرصه اصالح نژاد گیاه، دام و ریزسازواره ها هستند که با 

تولید انبوهی از داده های زیستی،  فرایند مطالعه ژنوتیپ تا فنوتیپ و نهایتا دستیابی به ارقام و نژادهای با صفات مطلوب را بسیار کوتاه کرده اند. 

زیست شناسی سامانه ها با ایجاد، توسعه و استفاده از الگوریتم های داده های زیستی و ابزارهای بیوانفورماتیکی برای مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای 

زیستی، به شکل سیستامتیک به مطالعه فعالیت ژن ها، پروتئین ها و مسیرهای متابولیکی پرداخته، و با تلفیق داده های زیستی بدست آمده، نهایتا برای 

فرایندهای پیچیده زیستی مدل های ریاضی طراحی می کند.  بنابراین، با استفاده از این فناوری می توان ژن ها و پروتئین های مهم دخیل در فرایندهای 

پیچیده درگیر در مقاومت به تنش های محیطی، کارایی فتوسنتز، کارایی مرف نهاده ها، معامری ریشه، برگ و ساقه و انتقال مواد مغذی را کشف کرد، 

و از طریق دستکاری ژنتیکی ژن های کاندید، ارقام گیاهی هوشمند با صفات زراعی مناسب ایجاد منود.  

بخش تحقیقات زیست شناسی سامانه ها

زمینه های فعالیت
-  تعیین توالی و بررسی ساختار ژنومی گیاهان زراعی، باغی، زینتی، حرشات و ریزسازواره های مرتبط با کشاورزی 

-  شناسایی و بکارگیری ژن های دخیل در مقاومت به تنش های محیطی

-  ایجاد و توسعه سیستم های نرم افزاری جهت آنالیز داده های High Throughput و چند متغیره

-  تعیین اصالت ژنتیک گیاهان و جانوران و یا شناسایی عوامل بیامری زا در گیاهان

دستاوردها
-  تعیین اصالت ژنتیکی ارقام مهم گیاهان باغی کشور )از قبیل خرما، بادام، انار، زیتون، انجیر(

-  تهیه نقشه ارتباطی براي صفات ميوه در بادام

-  ایجاد پايگاه داده های ژن های پاسخ دهنده به تنش های غیرزنده در گیاهان زراعی

-  توالی یابی ژنوم اسب بومی و آنالیز مقایسه ای جهت تهیه کیت های تعیین اصالت ژنتیک نژادهای اسب ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتني بر ژنوم

-  شناسایی و تولید آنزیم های مورد کاربرد به عنوان مکمل خوراک دام و طیور از طریق آنالیز متاژنوم

" زیست شناسی سامانه ها، فناوری 
کشف ناشناخته ها در موجودات زنده" 

مقاالت منتخب

1.  Ghaffari, M.R., Ghabooli, M., Khatabi, B., Hajirezaei, 
M.R., Schweizer, P. and Salekdeh, G.H., 2016. Metabolic and 
transcriptional response of central metabolism affected by root 
endophytic fungus Piriformospora indica under salinity in barley. 
Plant Molecular Biology, 90(6), pp.699-717. 

2.  Bakhshi, B., Fard, E.M., Nikpay, N., Ebrahimi, M.A., Bihamta, 
M.R., Mardi, M. and Salekdeh, G.H., 2016. MicroRNA signatures 
of drought signaling in rice root. PloS one, 11(6), p.e0156814. 

3.  Mardi, M., Farsad, L. K., Gharechahi, J., & Salekdeh, G. H. 
2015. In-depth transcriptome sequencing of Mexican lime trees 
Infected with Candidatus Phytoplasma aurantifolia. PloS one, 
10(7), e0130425.

4.  Gharechahi, J., Zahiri, H.S., Noghabi, K.A. and Salekdeh, 
G.H., 2015. In-depth diversity analysis of the bacterial 
community resident in the camel rumen. Systematic and Applied 
Microbiology, 38(1), pp.67-76.

5.  Zeinalabedini, M., Dezhampour, J., Majidian, P., Khakzad, 
M., Zanjani, B.M., Soleimani, A. and Farsi, M., 2014. Molecular 
variability and genetic relationship and structure of Iranian 
Prunus rootstocks revealed by SSR and AFLP markers. Scientia 
Horticulture, 172, pp.258-264.
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پیرشفت های جهانی در تولید و توسعه بازار مرف انواع فرآورده های میکروبی از جمله سموم زیستی کنرتل آفات و بیامری ها، کودهای زیستی و آلی، 

آنزیم ها، اسیدهای آمینه، پروبیوتیک ها، انواع واکسن های نوترکیب دامی، کیت های تشخیصی عوامل بیامریزای دامی و گیاهی و سوخت های زیستی 

نشانه کاربردهای گسرتده، اثربخشی و رضورت توسعه بیوتکنولوژی میکروبی درکشاورزی است. در این راستا، بخش تحقیقات بيوتكنولوژی ميكروبی 

پژوهشکده با هدف توسعه تولید و بهره برداری فرآورده های میکروبی، در زمینه های مختلف ميكروبيولوژی كاربردی، مهندسی فرآيندهای زیستی و  

توسعه بانك ميكروارگانيسم  های بومی و غیربومی با کاربرد در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی فعاليت دارد. 

بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی  

زمینه های فعالیت
-  جداسازی، شناسايی و ارزیابی میکروارگانیسم  های کاربردی در صنایع مختلف کشاورزی و توسعه بانک میکروبی

-  مهندسی فرآیندهای زیستی تولید فراورده های میکروبی مورد استفاده در بخش های کشاورزی، دامپروری، آبزی پروری و منابع طبیعی

-  مهندسی ژنتیک میکروارگانیسم ها به منظور افزایش کارایی سویه های برتر و یا تولید فرآورده های زیستی جدید

-   تولید فرآورده های میکروبی در بیوراکتورهای آزمايشگاهی و نيمه صنعتی 

دستاوردها
-   تولید آنزیم  های )زایالناز و سلوالز( مورد استفاده در خوراک طیور با استفاده از سویه های بومی بر پایه پسامندهای صنعتی و کشاورزی

-   واگذاری سویه های پروبیوتیک بومی و اختصاصی طیور به بخش خصوصی

-   واگذاری دانش فنی تولید رسیع بیوکمپوست غنی شده از پسامندهای شهری با استفاده از فرایندهای بیوتکنولوژیک 

-   ساخت راکتور پیرشفته PRO-STT برای تولید بیودیزل

-   دستیابی به سویه های بومی موثر Bt )کنرتل زیستی آفات (،  تریکودرما )کنرتل زیستی عوامل بیامریزا( و اسرتپتومایسس )کنرتل زیستی عوامل پاتوژن 

و کود زیستی( 

" بیوتکنولوژی میکروبی برای تولید 
فرآورده های زیستی با ارزش در کشاورزی" 

مقاالت منتخب

1.  Moteshafi H, Hashemi M, Mousavi SM, Mousivand M, 2016. 
Characterization of produced xylanase by Bacillus subtilis D3d newly 
isolated from apricot phyllosphere and its potential in pre-digestion of 
BSG. Journal of Industrial and Engineering Chemistry., 37: 251-260.
2.  Pourmazaheri H, Salehi Jouzani Gh, Karimi E, Khayam Nekouei SM, 
Tabatabaei M, and Maali Amiri R, 2015. Development of a bioprocess 
for fast production of enriched biocompost from municipal solid wastes. 
International Biodeterioration & Biodegradation,  104: 482-489.
3.  Sadeghi A, Soltani BM, Khayam Nekouei SM, Salehi Jouzani Gh, 
Hadavand Mirzaei H, and Sadeghizadeh M, 2014. Diversity of the 
ectoines biosynthesis genes in the salt tolerant Streptomyces and evidence 
for inductive effect of ectoines on their accumulation. Microbiological 
research. 169: 699-708.
4.  Haghighi Mood S, Golfeshan AH, Tabatabaei M, Salehi Jouzani Gh, 
Najafi GH, Gholami M and Ardjmand M, 2013. Lignocellulosic biomass 
to bioethanol, a comprehensive review with a focus on pretreatment." 
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 27: 77-93.
5.  Moteshafi H, Mousavi SM, Hashemi M, 2016. Enhancement of 
xylanase productivity using industrial by-products under solid suspended 
fermentation in a stirred tank bioreactor, with a dissolved oxygen constant 
control strategy. RSC Advances, 6(42): 35559-35567.
6.  Kowsari Mojegan, Mostafa Motallebi, Mohammad Reza Zamani. 
Protein engineering of chit42 towards improvement of chitinase and 
antifungal activities Current Microbiology. 2014. 68: 495-502.



فیزیولوژی مولکولی با بهره گیری از فناوری های جدید مثل پروتئومیکس و متابولومیکس، به عنوان یکی از علوم پیرشو و رضوری در اصالح نباتات نوین 

به شامر می رود. فیزیولوژی مولکولی نقش بسیار موثری در شناسایی مسیرهای متابولیکی گیاهان در پاسخ به تنش های محیطی و شناسایی ژن های 

دخیل و همچنین ارایه روش های افزایش تولید متابولیت ها و ترکیبات با ارزش در گیاهان از جمله گیاهان دارویی دارد.

 در نتیجه فیزیولوژی مولکولی به عنوان یک علم پایه و رضوری در سال های اخیر در برنامه های اصالح نباتاتی برای تولید گیاهان مقاوم به تنش های 

زیستی و غیر زیستی نقش موثری در جهان ایفا منوده است. با در نظر گرفن این واقعیات، بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی 

کشاورزی با هدف استفاده از آخرین فناوری های فیزیولوژی در سطح مولکولی و گیاه کامل از قبیل پروتئومیکس و متابولومیکس و همچنین استفاده 

از روش های پیرشفته فنوتایپینگ در اصالح گیاهان زراعی و علوفه ای برای افزایش تحمل به تنش های غیر زیستی در پژوهشکده راه اندازی شده است. 

در این راستا بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی با هدف استفاده از آخرین فناوری های فیزیولوژی مولکولی از قبیل پروتئومیکس و متابولومیکس و 

فنوتایپینگ در اصالح گیاهان زراعی و علوفه ای برای افزایش تحمل تنش های غیر زنده در پژوهشکده راه اندازی شده است.

بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی

زمینه های فعالیت
-   شناسايی ساز و كارهای فیزیولوژیکی در تحمل به تنش های غريزيستی و صفت های مطلوب در گیاهان زراعی

-   فنوتايپينگ و ارزيابی گياهی با كارآيی باال در محيط های مزرعه ای و كنرتل شده برای شناسايی گياهان با صفت های برتر زراعی، باغی و دارويی

-   بکارگیری راهکارهای مولکولی و به زراعی برای افزایش تولید متابولیت های ثانویه دارویی، غذایی و صنعتی

-   بهينه سازی توليد تركيبات با ارزش زيستی از سويه های مختلف ريزجلبك ها در مقیاس آزمايشگاهی و پایلوت

دستاوردها
-   شناسایی و معرفی گیاه شور پسند سالیکونیا و تهیه پروتکل تولید انبوه آن

-   استخراج رنگ خالص کارتامین زرد و قرمز از گلرنگ برای مصارف خوراکی و نساجی 

-   دستیابی به دانش فنی استحصال رنگیزه با ارزش فیکوسیانین از سویه بومی ریزجلبک اسپرولینا با قابلیت مرف غذایی

-   شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی، زودرس و با عملکرد باال در ارزن های دانه ریز به منظور تولید دانه و علوفه

-   شناسایی ژنوتیپ های برتر متحمل به شوری و خشکی گندم نان
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" فیزیولوژی مولکولی، علم پایه برای شناخت مکانیسم 
تحمل گیاهان در رشایط تنش های زنده و غیر زنده" 

مقاالت منتخب

1. Sharbatkhari, M., Shobbar, Z. S., Galeshi, S., & Nakhoda, B. 
2016. Wheat stem reserves and salinity tolerance: molecular 
dissection of fructan biosynthesis and remobilization to grains. 
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به  پتانسیل کاربرد بسیار وسیعی در صنایع مختلف وابسته  نوین دارای  این فناوری  نانو مشخص شده است که  با گسرتش و توسعه رسیع فناوری 

کشاورزی بوده و می تواند با جهت دهی کشاورزی به سمت کشاورزی دقیق و هوشمند، منجر به افزایش کمی و افزایش کارایی تولید محصوالت 

کشاورزی با هزینه، انرژی و پسامندهای کمرت شود. از مهمرتین کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی می توان به افزایش کارایی و هدفمند سازی سموم 

و کودهای شیمیایی، مونیتورینگ دقیق کشاورزی، افزایش رشد گیاهان و همچنین کاهش ضایعات کشاورزی اشاره منود. در این راستا، بخش تحقیقات 

نانوتکنولوژی کشاورزی به منظور بهره برداری از فرصت ها و ظرفيت های فناوری نانو در حوزه كشاورزی و منابع طبيعی راه اندازی شده است.   

زمینه های فعالیت
-   تولید و مشخصه یابی نانومواد با هدف کاربرد در کشاورزی

-   افزایش کارایی و کاهش میزان مرف کودها و سموم شیمیایی با رویکردهای نانوفناوری

-   تولید نانوسامانه های زیست تخریب پذیر برای انتقال هوشمند عوامل بیولوژیکی )مانند ژن،DNA، RNA، پروتیین(

-   تولید و ارزیابی پتانسیل نانوحسگرهای زیستی در کشاورزی

-   کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با استفاده از بسته بندی های نانویی و جاذب اتیلن

دستاوردها
-   تولید پوشش های نانوامولسیونی برای افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات پس از برداشت محصوالت کشاورزی 

-   طراحی و ساخت كيت های تشخيص نانويی عامل بيامری جاروك ليموترش و قارچ پلی میکسای چغندرقند 

بخش تحقیقات نانوتکنولوژی کشاورزی  
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" نانوتکنولوژی، راهی برای نوآوری های 
جدید در کشاورزی" 
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کشور ایران بدلیل تنوع اقلیمی، به عنوان رویشگاه بسیاری از گیاهان دارویی است. با توجه به گسرتش بازار فراورده های گیاهان دارویی، در سال های 

اخیر واحدهای بزرگ تولید این فرآورده ها در مناطق مختلف کشور و علی الخصوص منطقه مرکزی کشور تاسیس و فعال شده اند. استفاده از فناوری های 

نوین برای افزایش تولید متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی و تامین پایدار مواد اولیه این رشکت ها با مرف کم آب و سایر نهاده ها، و جلوگیری از تخریب 

منابع طبیعی ناشی از برداشت بی رویه گیاهان دارویی امری رضوری است. در این راستا، پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه با هدف بهینه سازی تولید 

متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی از طریق آخرین فناوری های کشت بافت و سلول های گیاهی و مهندسی ژنتیک، در زمینی به مساحت 5 هکتار با 

زیربنایی به مساحت 2000 مرت مربع فضای آزمایشگاهی و اداری و 1800 مرت مربع گلخانه های تحقیقاتی و تولیدی در سال 1383 تاسیس شده است 

و در حال حارض دارای سه بخش تحقیقاتی کشت بافت گیاهی، ژنومیکس و بيوتكنولوژی متابوليت های ثانويه و گياهان دارويی است. 

زمینه های فعالیت
-   تهيه پروتکل های ريزازديادی براي تکثري انبوه انواع گیاهان دارویی اولویت دار

-   اصالح مولکولی و مهندسی ژنتیک گیاهان دارویی

-   بهینه سازی تولید متابولیت های ثانویه در بیوراکتور 

دستاوردها
-   تولید ساالنه ارقام مختلف سیب زمینی عاری از عوامل بیامری زا با استفاده از روش کشت بافت و توزیع بین رشکت های خصوصی تولیدکننده غده بذری سیب زمینی در 

کشور

-   دستیابی به فناوری تولید انبوه گیاهان دارویی شامل استویا، سنبل الطیب، زرین گیاه و آلوئه ورا با استفاده از روش کشت بافت گیاهی 

-   دستیابی به پروتکل استخراج شیرین کننده های شیرین بیان 

پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه )اصفهان(
"متابوليت های گیاهی،
 برای زندگی سامل تر" 
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یکی از مهمرتین کاربردهای فناوری زیستی در حوزه صنایع غذایی می باشد، بنحوی که در حال حارض تولید انواع غذاهای فراویژه و مکمل های غذایی با 

هدف افزایش کیفیت و سالمت غذا با تولید انواع محصوالت تخمیری، آنزیم ها، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها، ریز جلبک ها و ...دارای بازار بسیار پویایی 

در سطح جهانی است. در این راستا، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در زمینی به مساحت 5000 مرت مربع با زیربنایی به مساحت 3100 مرت 

مربع که آزمایشگاه ها و فضای اداری را در بر گرفته و نیز مجموعه ای از گلخانه ها به مساحت 860 مرت مربع در سال 1383 راه اندازی شد. از آنجایی كه 

استان های تحت نظارت اين پژوهشکده جزو مناطق مستعد صنايع غذايي كشور است، بنابراین محوريت پژوهش ها در سه بخش بيوتكنولوژی صنايع 

غذايی، كشت بافت و ژنوميكس بر پايه بيوتكنولوژی صنایع غذایی قرار گرفته است. 

دستاوردها
-   تولید بتاکاروتن از ریزجلبک دونالیال

-   طراحی و ساخت انواع فتوبیوراکتورها در مقیاس های متفاوت از 1 تا 1000 لیرت 

-   غربالگری و معرفی سویه های پروبیوتیک با قابلیت کاهش کلسرتولو تولید باکرتیوسین

-   معرفی سویه های بومی باکرتی های اسید الکتیک جهت تولید استارترهای اصلی و همراه

-   ایجاد بزرگرتین بانک سلولی جلبک های تک سلولی و باكرتی های اسيد الكتيك بومی کشور

-   تدوين پروتكل ریز ازدیادی ارقام گیاهی بومی منطقه )مو رقم کشمشی، گل محمدی، زالزالک و بادام وحشی بومی آذربایجان( 

زمینه های فعالیت
-   بهینه سازی تولید مواد با ارزش افزوده باال از میکروارگانیسم ها 

-   بهینه سازی فرایند های بیوتکنولوژیک تولید محصوالت غذایی

-   استخراج و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی

-   جمع آوری،  شناسایی و غربال گری میکروارگانیسم های موثر در صنایع غذایی

-   تولید متابولیت های ثانویه جهت استفاده در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و کشاورزی

-   ارزيابی و بهينه سازی روش های ريزازديادی گياهان زراعی و باغی مهم منطقه  

-   ارزیابی و غربالگری گراس های بومی

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی )تربیز(
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"بیوتکنولوژی غذایی، فناوری 
برای تولید محصوالت غذایی

فراویژه" 
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پیرشفت های چشمگیر اخیر بیوتکنولوژی در سطح جهانی و اهمیت بسزای این فناوری در اصالح نژاد دام، طیور و آبزیان و تولید مکمل های خوراکی 

این جانوران و همچنین استعداد های طبیعی خاص منطقه شامل کشور از لحاظ تنوع زیستی و توان توليد محصوالت اسرتاتژیک در حوزه های: پرورش 

دام )با توجه به وجود نژادهای بومی گوسفند، بز، گاو، گاوميش و اسبچه خزر(، گياهی )شامل برنج، زیتون و مرکبات(، حرشات صنعتی )مانند کرم 

ابریشم و زنبورعسل( و گونه های مختلف طيور و انواع آبزیان، توسعه و استفاده از فناوری های جدید بیوتکنولوژی در حوزه های یاد شده امری بسیار 

رضوری در کشور است. در این راستا، پژوهشکده بیوتکنولوزی جانوری در زمینی به مساحت 7000 مرتمربع و زیربنایی به مساحت 3600 مرتمربع 

که آزمایشگاه ها و فضای اداری را در برگرفته و نیز مجموعه ای از گلخانه ها به مساحت 370 مرتمربع در سال 1385 راه اندازی شده است. محوريت 

پژوهش ها در این پژوهشکده در سه بخش بیوتکنولوژی دام، طیور و آبزیان، ژنومیکس و کشت بافت و انتقال ژن با اولویت دام، طیور، آبزیان و حرشات 

صنعتی و سپس گیاهان اسرتاتژیک منطقه قرار گرفته است.

زمینه های فعالیت
-   اصالح ژنتیکی و انتخاب ژنومی دام، طیور، آبزیان و حرشات صنعتی با به کارگیری امیکس های جدید و نسل های پیرشفته توالی یابی ژنوم 

-   بهینه سازی و اقتصادی تر کردن تولید، زادآوری و پرورش دام، طیور، آبزیان و حرشات صنعتی با به کارگیری روش های جدید زیست فناوری 

-   تولید مکمل های خوراک دام، طیور و آبزیان با به کارگیری روش های جدید زیست فناوری

-   مهندسی ژنتیک دام، طیور و آبزیان 

-   اصالح ژنتیکی و ریزازدیادی گیاهان راهربدی و زینتی منطقه شامل کشور با به کارگیری امیکس های جدید و کشت بافت و سلول 

-   بررسی فلور میکروبی شکمبه گاو و گوسفند و شناسایی ژن های دخیل در هضم ترکیبات لیگنوسلولزی با استفاده از تکنیک متاژنومیکس به منظور 

تولید آنزیم

دستاوردها
)ILRI و IAEA بررسی ذخاير ژنتيک نشخوارکنندگان کوچک در قاره آسيا )مشرتک با   -

-   بررسی مقاومت ژنتيک نشخوارکنندگان کوچک به انگل هاي درون روده ای

-   مكان يابی ژن های كنرتل كننده صفات مهم اقتصادی در كرم ابريشم و زنبور عسل

-   دستیابی به الین های جدید مرکبات متحمل به جاروک لیموترش

-   تهیه پروتکل و تکثیر نیمه انبوه گیاهان زینتی و صنعتی چون کوردیلین، پدیالنتوس و استویا

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری )رشت(
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جدید  راهی  جانوری،  بیوتکنولوژی   "
برای اصالح دام و توسعه مکمل های 

خوراک دام" 
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 27     26                                                                              مدیریت بیوتکنولوزی کشاورزی منطقه رشق و شامل رشق کشور )مشهد(

ایران با دارا بودن ژرم پالسم بسیار غنی و متنوع گیاهی در جنگل ها، مراتع و مناطق کویری خود به عنوان یکی از مهمرتین کشورهای مرکز تنوع 

پایدار و تولید  این منابع غنی گیاهی، بهره برداری  از  از فناوری های مختلف زیستی در حفاظت  گیاهی در سطح جهان شناخته می شود. استفاده 

انواع فراوردهای زیستی دارویی و صنعتی از آنها امری حیاتی و رضوری است. در این راستا، در سال 1390 مقدمات راه اندازی مدیریت بیوتکنولوژی 

کشاورزی منطقه رشق و شامل رشق کشور با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در مشهد مقدس فراهم شد. 

این مدیریت بیشرتین مترکز خود را بر روی تحقیقات بیوتکنولوژی منابع طبیعی با تاکید بر گونه های نادر و در حال انقراض و همینطور گیاهان خاص 

منطقه از جمله زعفران، زرشک، آویشن و عناب اختصاص داده است. این مدیریت دارای بخش های تحقیقاتی تولید فرآورده های بیوتکنولوژی از گیاهان 

منابع طبیعی )با اولویت گیاهان منطقه(، ژنومیکس،  کشت بافت و سلول گیاهان منابع طبیعی می باشد.   

زمینه های فعالیت
-   استفاده از فناوری های نوین در جهت افزایش کمی و کیفی متابولیت های گیاهان منابع طبیعی 

-   غربالگری، شناسایی و استخراج متابولیت های با ارزش بیوتکنولوژی از گونه های مختلف منابع طبیعی 

-   بکارگیری متابولیت های گیاهی برای افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی )از قبیل تولید مهارکننده های زیستی( 

-   کاربرد فناوری های نوین در جهت بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور 

-   استفاده از فناوری های نوین در جهت شناسایی، حفظ، احیاء و تکثیر گونه های در حال انقراض منابع طبیعی

دستاوردها
-   دستیابی به پروتکل مناسب برای تکثیر گیاهان افرا، زرشک، زعفران، قرقات و گالبی از طریق تکنیک کشت بافت

www .abr i i .ac. i r

مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه رشق و شامل رشق کشور )مشهد(

" بیوتکنولوژی، فناوری ایمن بــــرای 
حفاظت و استفاده پایدار از طبیعت" 
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امروزه اجرای طرح های کالن تحقیقاتی در زمینه زیست فناوری بدون کار گروهی و انجام همکاری های داخلی و بین املللی عمال غیر ممکن است و استفاده 

از همکاری های بین املللی باعث ترسیع دستیابی به نتایج مد نظر می شود. در این راستا، دفرت همكاری های علمی بین املللی پژوهشکده بیوتکنولوژی 

کشاورزی با هدف متمرکز منودن متامی امور مرتبط با همکاری های علمی و فنی بین املللی پژوهشکده و ایجاد و گسرتش روابط علمی و پژوهشی با 

مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح بین املللی مشغول به فعالیت شده است.

دفرت همکاری های علمی بین املللی
 

زمینه های فعالیت
-   استفاده از فرصت ارتباطات علمی و همکاری های بین املللی برای افزایش سطح کیفی تحقیقات کاربردی و پیشربد دیپلامسی علمی

-   استفاده از پتانسیل همکاری های علمی و فنی بین املللی برای حل معضالت و مشکالت بخش کشاورزی در راستای اهداف و مسئولیت های سازمانی

-   ارتقاء سطح علمی محققان از طریق همکاری های علمی و فنی بین املللی و رشکت در دوره های آموزشی و هامیش های بین املللی

-   گسرتش همکاری های علمی و آموزشی و پژوهشی منطقه ای و بین املللی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معترب و تدوین دوره های آموزشی مشرتک

-   پیگیری عضویت پژوهشکده در مجامع علمی معترب بین املللی

-   جذب کمک های مالی و تجهیزاتی خارجی برای انجام دوره های آموزشی و پروژه های تحقیقاتی

-   جلب اساتید و دانشمندان بنام بین املللی برای عضویت در گروه های علمی پژوهشکده

-   جلب دانشجویان و محققان خارجی برای کار و تحقیق در پژوهشکده

دستاوردها
-   همکاری در برگزاری هامیش های بین املللی علمی از جمله کنگره های ژنتیک، علوم زراعت و اصالح نباتات، گل و گیاهان زینتی و بیوتکنولوژی

-   برنامه ریزی بازدیدها و دوره های آموزشی بین املللی

-   عقد تفاهم نامه های همکاری مشرتک با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های تخصصی بین املللی

-   برنامه ریزی و برگزاری بازدید هیات های عالی رتبه خارجی از پژوهشکده و برگزاری منایشگاه های تخصصی بین املللی

-   انتخاب پژوهشکده به عنوان فوکال پوینت شبکه بیوتکنولوژی کشاورزی کشورهای عضو اکو 

-   انتخاب پژوهشکده به عنوان مرجع ملی برای همکاری در حوزه زیست فناوری با کشور فیلیپین 

-   برگزاری مراسم بزرگداشت یکصدمین سال تولد دکرت نورمن بورالگ برنده جایزه نوبل

" همکاری های علمی و فنی بین املللی برای
 حل مشکالت بخش کشاورزی، ظرفیت سازی

 و تربیت نیروی انسانی متخصص" 
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ایجاد بسرت مناسب برای ایجاد زنجیر ایده تا محصول و نهایتا تجاری سازی نتایج تحقیقاتی از مهمرتين مواردی است که قبل و در حین اجرای پروژه های 

تحقيقاتی بايد در مراکز پژوهشی و آکادمیک مورد توجه ویژه قرار گريد تا بتوان شاهد اثرگذاری تحقیقات کاربردی در سطح جامعه بود. 

اجرای برنامه های بازاریابی و تجاری سازی از زمان طرح ایده های پژوهشی تا زمان اجرای کامل پژوهش، می تواند منجر به ورود رسیع فناوری یا محصول 

دانش بنیان مد نظر به عرصه توليد شده و نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشور داشته باشد. اداره بازاریابی و تجاری سازی پژوهشكده بيوتكنولوژی 

كشاورزی با واگذاری نتايج تحقيقات به بنگاه های اقتصادی و رسمايه گذاران بخش خصوصی و دولتی، و تبديل نتايج تحقيقات به محصول، سعی دارد 

تا اثرگذاری تحقیقات محققین پژوهشکده در بخش کشاورزی کشور را ترسیع بخشیده و گام ها در جهت حل مشکالت بخش کشاورزی و ایجاد فناوری های 

جدیدتر در این حوزه با رسعت بیشرتی برداشته شوند.  

زمینه های فعالیت اداره بازاریابی و تجاری سازی
-   پتانسيل سنجی تحقيقات انجام شده و در حال انجام در جهت تجاری سازی

-   انجام هامهنگی های الزم برای پايلوت سازی و توليد نيمه صنعتی دستاوردهای پژوهشکده 

-   بازاريابی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشکده

-   تسهيل ارتباط اعضای هيئت علمی پژوهشكده با ساير سازمان ها و موسسات اعم از خصوصی و دولتی به منظور انتقال دو جانبه نتايج تحقيقات 

و دانش فنی 

-   كمك به محققان در شناسايی پتانسيل تجاری اخرتاعات و ارائه راهناميی های الزم در خصوص تجاری سازی آنها

-   يافن فرصت های مناسب برای تحقيقات جديد و ابتكارهای نو در زمينۀ انتقال فناوری

برخی دستاوردهای تجاری سازی شده پژوهشکده
-   واگذاری دانش فنی تولید بذر سامل سیب زمینی )مینی تیوبر( به 25 رشکت خصوصی 

-   واگذاری دانش فنی تولید انبوه پایه های سیب مالینگ مرتون از طریق کشت بافت به 3 رشکت خصوصی

-   واگذاری سویه های پروبیوتیک بومی و اختصاصی طیور به بخش خصوصی

-   واگذاری دانش فنی تولید رسیع بیوکمپوست غنی شده از پسامندهای شهری 

-   تولید انبوه پایه پسته UCB1 از طریق کشت بافت به سفارش بخش خصوصی

-   ایجاد فناوری تولید انبوه خرمای رقم مجول از طریق کشت بافت و عقد قرارداد با دستگاه های اجرایی

-   واگذاری الین های دابل هاپلوئید کلزا به بخش خصوصی

 

اداره بازاریابی و تجاری سازی
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انجام پژوهش در زمینه فناوری های نو بدون استفاده از آخرین سیستم های رایانه ای و نرم افزاری عمال غیر ممکن است. از طرف دیگر 

معرفی و ترویج دستاوردها در حوزه زیست فناوری نیازمند وجود ساختار انتشاراتی قوی در مراکز پژوهشی است. در این راستا، مدیریت 

فناوری ارتباطات و انتشارات پژوهشکده در زیر مجموعه معاونت پژوهشی با هدف ایجاد زیر ساخت ها و ارائه خدمات مناسب به 

پژوهشگران پژوهشکده در حوزه فناوری ارتباطات و انتشارات راه اندازی و فعال شده است.

زمینه های فعالیت
-   تشکیل و فعال سازی شورای انتشارات پژوهشکده

-      ساماندهی آرشیو مدارك علمی- تحقیقاتی پژوهشکده و ایجاد و مدیریت پایگاه اطالعاتی علمی و تخصصی در حوزه 

زیست فناوری کشاورزی

بخش های  و  مناطق  پژوهشکده های  در سطح  اطالعات  تبادل رسیع  و  ارتباطات  انجام  تسهیل  و  زیر ساخت  ایجاد     -

تحقیقاتی پژوهشکده با بهره گیری از فن آوری اطالعات و ارتباطات

-   انجام اقدامات الزم در جهت توسعه و تجهیز كتابخانه و مركز اسناد پژوهشکده

-   انتشار نرشیه خربی پژوهشکده برای انعکاس دستاوردهای علمی، برنامه های پژوهشکده و اخبار علمی مرتبط با حوزه 

زیست فناوری

-   همکاری در انتقال موثر دانش ها و فناوری های حاصل از تحقیقات پژوهشکده به کشاورزان و بخش خصوصی

دستاوردها
-   تشکیل شورای انتشارات و انتشار بیش از10 جلد کتاب تخصصی بیوتکنولوژی 

-   راه اندازی و انتشار نرشیه خربی پژوهشکده که به صورت فصلنامه منترش می شود.

-   راه اندازی سامانه های اتوماسیون و خدمات الکرتونیک

-   راه اندازی شبکه رایانه ای و خدمات اینرتنت با رسعت باال در پژوهشکده

-   طراحی و انتشار بروشورهای معرفی پژوهشکده

-   طراحی و انتشار پوسرتهای معرفی پروژه ها و دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده

مدیریت فناوری ارتباطات و انتشارات 



تعامل و جهت دهی پژوهش های  افزایش  توامنندی علمی محققین و کارکنان پژوهشکده،  افزايش  با هدف  اداره آموزش های تخصصی پژوهشکده 

كاربردی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مرتبط در راستای پاسخگويی به نيازهای بخش كشاورزی و مشارکت در پرورش نريوی انسانی متخصص در زمينه 

پژوهش های کاربردی بيوتكنولوژی كشاورزی، از اسفند ماه 1393 راه اندازی شده است. 
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زمینه های فعالیت
-   برگزاری كارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی ملی و بین املللی 

-   برگزاری نشست ها و سخرنانی های علمی با استفاده از اساتید داخلی و خارجی به منظور ارائه ايده های جديد و آخرين يافته های علمی.

-   مشارکت در پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه پژوهش های کاربردی بیوتکنولوژی کشاورزی از طریق برگزاری دوره دکرتی پژوهش محور در 

رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با جذب داوطلبین از بین نخبگان و رتبه های برتر رسارسی

-   پذیرش دانشجويان تحصيالت تكميلی دانشگاه ها برای انجام پایان نامه خود در راستای اجرای پروژه های تحقيقاتی مصوب پژوهشكده. 

-   انجام فرصت مطالعاتی اعضای هيات علمی و دانشجويان دانشگاه ها در پژوهشكده. 

-   برگزاری دوره های کارورزی و مهارت ورزی برای دانشجویان و فارغ التحصيالن دانشگاه ها.

-   برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای دانشجویان خارجی.

-   نیاز سنجی کلیه واحدهای تحقیقاتی و پشتیبانی برای دوره های تخصصی ضمن خدمت و برنامه ریزی و برگزاری دوره ها.

اهم فعالیت های آموزشی انجام شده 
-   راه اندازیی تحصيالت تكميلی پژوهشكده و پذيرش ساالنه دانشجویان دكرتی پژوهش محور در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی از طریق کنکور رسارسی 

و برگزاری مصاحبه علمی و تخصصی.

-   برنامه ريزی آموزشی و ارائه واحدهای الزامی و اختیاری به صورت نظری و عملی برای دانشجویان دکرتی پژوهش محور 

-   اجرای بیش از 1400 پایان نامه دکرتی و کارشناسی ارشد در راستای پروژه های تحقيقاتی پژوهشكده از سال 1380 تاکنون

-   پذیرش و اجرای دوره های فرصت مطالعاتی برای 10 دانشجوي دکرتی دانشگاه ها در پژوهشکده

-   برگزاری حدود 100 کارگاه آموزشی ملی و بین املللی )تخصصی و عمومی( از سال 1380 تاکنون. 

-   پيگريي قرارداد و تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی با بیش از 20 موسسه و مرکز آموزش عالی  

-   عقد تفاهم نامه جهت برگزاری دوره دكرتی مشرتك با دانشگاه های تربیت مدرس، زنجان و گيالن.

-   برگزاری سخرنانی های علمی توسط محققین خارجی و داخلی

"  كارگاه ها  و دوره های آموزيش تخصصی ملی و 
بین املللی، تحصيالت تكميلی  پژوهشكده و پذيرش 

ساالنه دانشجویان دكرتی پژوهش محور" 



با توجه به رضورت ارتباط موثر با مخاطبین و افکار عمومی از رضوریات مراکز پژوهشی در جامعه امروز است. بر این اساس مقدمات راه اندازی روابط 

عمومی در سال های ابتدایی تاسیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صورت گرفت و رسانجام در سال 1381 اداره روابط عمومی و امور بین  امللل 

پژوهشکده رسام آغاز به کار کرد. این اداره با هدف برقراری ارتباط موثر و هدفمند با سازمان های مرتبط و همچنین در راستای انعکاس یافته های 

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 1393 از اداره امور بین  امللل منفک شد و بصورت مستقل انجام وظیفه می کند.

برخی فعالیت ها و دستاوردها
-   احراز رتبه برتر بني موسسات و مراكز تحقيقاتی بر اساس شاخص های ارزيابی روابط عمومی سازمان تات طی چندين دوره متوالی  

-   هامهنگی جهت ساخت و پخش ساعت ها برنامه تلويزيونی با هدف ایجاد آگاهی در اقشار مختلف جامعه در مورد بیوتکنولوژی کشاورزی  

-   مديريت و برگزاری منايشگاه های تخصصی زيست فناوری کشاورزی 

-   مديريت اجرايی كارگاه های آموزشی، سمينارها و هاميش های متعدد
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زمینه های فعالیت
-   برنامه ريزی و زمينه سازی جهت تهیه و ويراستاری خربی، و ارائه اخبار رويدادها و دستاوردهای جديد پژوهشکده و مدیریت مناطق وابسته به 

رسانه ها از  جمله صدا و سيامی جمهوری اسالمی ايران، روزنامه ها و خربگزاری های كشور   

-   برنامه ريزی و انجام اقدامات الزم برای رشكت در منايشگاه های گوناگون داخلی و خارجی مرتبط با فناوری های نوين كشاورزی  

-   برنامه ريزی و برپایی مراسم های مختلف به مناسبت های گوناگون مانند اعياد، مراسم مذهبی و ملی با عضویت در شورای فرهنگی موسسات تحقیقاتی  

-   برنامه ريزی، تهيه و تدارك و مستندسازی كارگاه های آموزشی، مراسم، جلسات، بازديدها، سمينارها و پروژه ها 

-   ايجاد تعامل و ارتباط چند سويه کارکنان و مديريت مجموعه 

-   برنامه ريزی جهت انجام كليه بازديدهای داخلی و بني املللی از بخش های مختلف پژوهشکده  

-   تهيه بانك اطالعات از مجموعه مالقات ها، بازديدها و گزارشات مديران و كارشناسان پژوهشکده از مراکز تحقیقاتی و اجرایی کشور 

-   جمع آوری، تنظيم و انتقال اطالعات مرتبط با تحقيقات مهندسی ژنتيك و فن آوری های نوين كشاورزی به ساير مجموعه های تحقیقاتی 

-   همكاری و هامهنگی با روابط عمومی سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص امور مربوطه جهت ایجاد وحدت رویه



دارایی های فکری با ارزش ترین تولیدات نهادهای تحقیقاتی را تشکیل می دهند. این نهادها علی الخصوص زمانیکه از بودجه عمومی استفاده می کنند، 

در تعامالت جدی با مدیریت مالکیت فکری و انتقال فناوری قرار دارند. 

پژوهشکده به عنوان نهادی موثر و فعال در امر تحقیقات فناوری زیستی با طیف متنوع از دارایی های فکری، منونه کاملی از یک نهاد تحقیقاتی است 

که بطور مستمر نیاز به وجوه متفاوت مدیریت مالکیت فکری و انتقال فناوری دارد. بر همین اساس و با هدف تجمیع کلیه امور حقوقی، “اداره امور 

حقوقی و مالکیت فکری”در سال 1383 تاسیس و در سال 1393 مطابق با مصوبه هیات امنای پژوهشکده، عبارت “انتقال فناوری” با رویکردی اصولی 

به عنوان این اداره افزون شد.

39 www .abr i i .ac. i r 38                                                                                                                                             اداره مالکیت فکری، انتقال فناوری و امور حقوقی

اداره مالکیت فکری، انتقال فناوری و امور حقوقی 

زمینه های فعالیت
-   اقدام درجهت استیفای حقوقی مالکیت فکری پژوهشکده از طریق طرح، تعقیب و دفاع از دعاوی پژوهشکده 

-   رسیدگی، پیگیری و انجام کلیه اقدامات الزم به منظور حل و فصل مسائل حقوقی و مالکیت فکری، امور ثبتی و قضایی مربوط به اموال و حقوق پژوهشکده

-   نظام بخشیدن و بررسی امور ثبتی اموال، معامالت و قراردادهای منعقده و تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط

-   ایجاد ارتباط با مراجع قضایی کشور اعم از محاکم دادگسرتی، دیوان عدالت اداری و کمیسیون های حل اختالف و پیگیری امور مربوطه

-   مشاوره و ارائه طریق و پاسخ به کلیه استعالمات حقوقی و قانونی پژوهشکده

-   نظارت، بررسی، انعقاد و اظهارنظر حقوقی در مورد کلیه قراردادها، پروتکل ها و موافقتنامه های پژوهشکده با اشخاص حقیقی و حقوقی 

-   جمع آوری و طبقه بندی قوانین و مقررات مربوطه و ایجاد آرشیو حقوقی

-   تهیه و تدوین پیش نویس ضوابط و مقررات مورد نیاز، ازجمله دستورالعمل ها و آئین نامه ها درخصوص کلیه امور مرتبط با حقوق مالکیت فکری پژوهشکده

-   فراهم منودن زمینه حامیت حقوقی از دستاوردهای پژوهشی به تناسب ماهیت این دستاوردها، شامل ثبت اخرتاعات، عالئم تجاری، ارسار تجاری، 

دانش فنی و ....

-   مدیریت و نظارت بر کلیه جنبه های حقوقی و مالکیت فکری مربوط به فعالیت های پژوهشی)حقوق مالکیت ادبی( و دستاوردهای ذیربط)حقوق 

مالکیت صنعتی( پژوهشکده و انتقال و واگذاری این حقوق، اخذ حق امتیاز )Royalty(، تسهیم منافع مادی و ....

-   ارائه و مشارکت در خدمات و فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در عرصه های حقوقی و مالکیت فکری در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

-   تهیه و تنظیم تعهدنامه های حقوقی عدم افشاء و حفظ محرمانگی

برخی دستاوردها
-   تنظیم و تدوین حقوقی بالغ بر 14 قرارداد انتقال دانش فنی به بخش خصوصی

-   تنظیم و تدوین حقوقی 15 تفاهم نامه همکاری مشرتک پژوهشی و 23 قرارداد اجرای پروژه های سفارشی

-   تنظیم و تدوین تفاهم نامه با طرف بلژیکی درخصوص گیاه سالیکورنیا

-   تنظیم و تدوین قراردادهای طراحی و ساخت گلخانه تراریخته 

-   موفقیت در غالب پرونده های قضایی پژوهشکده و در برخی موارد، ایجاد رویه های قضایی جدید

-   بررسی و تدقیق در قوانین و مقررات جدید دولتی و تنقیح و تفسیر صحیح و اصولی آنها در موارد ابهام، اجامل، نقص و سکوت و در نهایت ارائه 

راهکار پیشنهادی به سایر مراجع حقوقی و اداری کشور 

-   داوری حقوقی و انجام فرایند ثبت بالغ بر 60 مورد اخرتاعات پژوهشکده

-   برگزاری 4 کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با حقوق زیست فناوری و تجاری سازی و تدریس واحدهای درسی مزبور در برخی دانشگاه های کشور

از دستاوردهای  "ثبت و حامیت حقوقی 
پژوهشی به تناسب ماهیت این دستاوردها، 
شامل ثبت اخرتاعات، عالئم تجاری، ارسار 

تجاری و مجوز بهره برداری از دانش فنی" 



بخش  مشكالت  حل  در  بدیلی  بی  نقش  "بیوتکنولوژی 

افزایش تولید  از طریق  امنیت غذایی  تامین  به  كشاورزی، كمك 

و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی، ارتقاء سطح سالمت غذایی 

جامعه، حفاظت از منابع پایه و بسرتهای زیست محیطی، تولید 

علم و ثروت و کمک به توسعه پایدار در کشور دارد."
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