
 بسمه تعالی

 

ی مهندس ،، زیست فناوریمولکولی ژنتیک، کلیه اولویت های پژوهشی پژوهشکده در چارچوب موضوعات ژنتیک

 تعریف می شوند.  و نانوزیست فناوری ژنتیک

 

 

 اولویت های کالن پژوهشکده

 به نژادی گیاهان زراعی/ باغی و معرفی ارقام جدید  

 گیاهان در پاسخ به شرایط مختلف زیستی و غیرزیستی و مقاومت مطالعه مکانیسم های برهمکنش 

  علوم بین رشته ای و در حوزه کشاورزینانوزیست فناوری  نظری و کاربردی در زمینه پژوهش های  

 اهداف اقتصاد منظور تحقق ه ب تولید دانش فنی، محصول و تجاری سازی یافته های نوین پژوهشکده

 پیشبرد گام دوم انقالب اسالمی و مقاومتی

  )افزایش تعامالت پژوهشی/ آموزشی با بخش های دانشگاهی، تحقیقاتی و تولیدی ) ملی و بین المللی 

 

 اولویت های پژوهشی پژوهشکده به تفکیک گروه ها

 

 گروه مرکبات و گیاهان دارویی

 و مدرن روش های متداولات و گیاهان دارویی با استفاده از اصالح و معرفی ارقام جدید مرکب 

 های حفاظت گیاهی در مرکبات و گیاهان دارویی روش مطالعه 

 گیاهان داروئی و تغذیه گیاهی در مرکبات مختلفروش های  همطالع 

 و گیاهان دارویی ارقام مختلف مرکباتزراعی  و بهالگوی کشت  همطالع 

 و گیاهان دارویی مرکبات نگهداری پس از برداشت در های جدید روش کاربرد 

 مطالعات جامع مولکولی و اصالحی گیاهان زینتی 



 کشت سلول و بافتگیاهان دارویی، زینتی و مرکبات 

 های گیاهان دارویی  شناسایی، حفاظت و ارزیابی خصوصیات گونه ها و اکوتیپ 

  مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی در ایجاد مولکولی و مهندسی ژنتیک جهت بررسی های

 مرکبات

  مدرن متداول و های م جدید گیاهان دارویی با استفاده از روشارقااهلی سازی و اصالح 

 ه چرخه های بیوسنتز ترکیبات دارویی و متابولیت های ثانویهمطالع  

 بمنظور افزایش تولید مواد موثره گیاهی و مهندسی ژنتیک دستورزی ژنی 

  بمنظور افزایش تولید مواد موثره گیاهیاستفاده از تکنیک های مدرن زراعی و مولکولی 

  ،صنعت و داروسازی(، زیست فناورینانومطالعات بین رشته ای گیاهان دارویی )کشاورزی 

 کاربرد جهش زاهای فیزیکی و شیمیایی در ایجاد تنوع و اصالح مرکبات و گیاهان دارویی 

 موثره گیاهیاستخراج و فرآوری متابولیت های ثانویه و ترکیبات  روش های مطالعه 

  مرکبات و گیاهان دارویی به شرایط محیطی مختلف پاسخمدل سازی 

  استفاده از فناوری های نوینبا  و دارویی باغی گیاهان و به نژادی به زراعی 

  با استفاده از نانوزیست فناوری و گیاهان دارویی بیماری های مرکباتو  کنترل آفاتو تشخیص 

 ضایعات کشاورزی باغی  کاهش به منظورنانوزیست فناوری  و کاربردی مطالعات جامع 

 ریبا استفاده از نانوفناو محصوالت باغی و گیاهان دارویی پس از برداشت و فرآوری محصول کیفیت بهبود  

 

 بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیکگروه پژوهشی 

 و یوکاریوتی مطالعه و تولید پروتئین های نو ترکیب در سیستم های بیانی پروکاریوتی 

 مطالعات تکاملی و فیلوژنتیک گیاهان 

 ها یوکاریوت وها  پروکاریوت ژنتیک مهندسی 

 زیستی علوم در استفاده برای بومی های میکروارگانیزم مطالعه 

 جلبکها ریز و ها جلبک مطالعات جهت ژنتیک مهندسی از استفاده 

 غیرزیستی زیستی و تنش های در ژنتیک ژنتیک مولکولی و مهندسی مطالعات  

 تشخیصی و آزمایشگاهی های کیت و ساخت طراحی 

 جامع مطالعات OMICS زیستی علوم در (Transcriptomics, Proteomics, Genomics 

,Phenomics, Metabolomics) 



 مطالعات جامع مولکولی در گیاه آلوروپوس لیتورالیس 

 در  (فرآیندها، تکنیک ها و روش های متداولاصالح ) و همچنین  روش های نوین ارائه و طراحی ،مطالعه

  زیست فناوری

  مطالعه، طراحی و ساخت انواع نانوزیست حسگرها 

 و نانو مواد زیستی با خواص جدید نانوحامل ها ،مطالعه، طراحی و ساخت انواع نانو سامانه ها 

  داروهای گیاهی و محیط زیستکشاورزی زمینه زیست فناوری درنانو  یکاربردبنیادی و مطالعات ، 

 مطالعات بیوانفورماتیکی و زیست شناسی سیستمی در گیاهان 

  مطالعات جامع جهت رفع معضالت زیست محیطی، پسماندها و بقایای سموم 

 

 گیاهان زراعیگروه پژوهشی زراعت و اصالح 

 فیزیکی و شیمیایی در اصالح گیاهان هایکاربرد جهش زا 

 های گیاهی به تنش های زیستی و غیر زیستی  مطالعه پاسخ ژنوتیپ 

 تولید ارقام اصالح شده و هیبرید در گیاهاننژادی متداول و پیشرفته در  کاربرد روش های به 

  شیمیاییاستفاده از روش های نوین جهت کاهش مصرف نهاده های  

  در شرایط تنش و غیرتنش تغذیه گیاهی در گیاهان مختلفجامع مطالعات 

 ع تولید و تحقیقات بذر گیاهانمطالعات جام 

  زراعی گیاهان به نژادیو به زراعی در فناوری های نوین  مطالعات جامع و کاربرد  

 محصوالت کشاورزی و  طالعات مکانیزم های مولکولی و ژنتیکی کیفیت در گیاهانم 

  شرایط محیطی مختلف مواجه باگیاهان در  پاسخمدل سازی 

 مطالعات جامع اومیکس در بررسی ژرم پالسم برنج کشور 

 مطالعات جامع تنوع زیستی و ژرم پالسم گیاهان زراعی 

 نانوزیست فناوریبر پایه  تشخیص و کنترل آفات و بیماری های گیاهان زراعی 

 و  فرآوری محصوالت ،کیفیت منظور بهبوده بنانو زیست فناوری  و کاربرد مطالعات جامع 

 ضایعات کشاورزی کاهش

 


