
 دي گياهان دارويي وطب ايرانيسند ملي توسعه فناوري راهبر

  :مقدمه
اهطٍظُ اّويت گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي ٍ قٌبؾبًسى ًقف حيبتي آى زض پيكجطز اّساف هلي، هٌُقِ اي ٍ 

، ذَز كفبيي زاضٍيي، ايدبز اقتغبل، تَؾؼِ اقتهبزي، اهٌيت غصايي ٍ غتحقق ؾالهت ٍ ًكبٌ خَاه خْبًي ثطاي

فؼبل زض ثبظاض ّبي خْبًي ثط كؿي پَقيسُ ًيؿت. هيليًَْب ًفط اظ هطزم خْبى زض  حًَض حفظ شذبيط غًتيكي ٍ

خٌجِ ّبي گيبّبى زاضٍيي فؼبليت زاضًس. حدن تدبضت خْبًي گيبّبى  ظهيٌِ ككت، ثطزاقت فطآٍضي ٍ ؾبيط

ْبًي ضؾيسُ اؾت ثطاؾبؼ آهبض ؾبظهبى ثْساقت خ هيليبضز زالض زض ؾبل 100زاضٍيي ٍ فطآٍضزُ ّبي آى ثِ 

زاضٍيي ٍ يب ضٍقْبي َت هكول ٍ ؾٌتي  زضنس اظ هطزم خْبى ثطاي زضهبى اًَاع ثيوبضيْب اظ گيبّبى 80ثيف اظ 

گَيب ظًسگي اهطٍظ ثب  اؾتفبزُ هي كٌٌس. ككَض ايطاى هْس اؾتفبزُ اظ َت ؾٌتي ٍ زاضٍّبي گيبّي اؾت. اهب

 گصقتِ ثؿيبض هتفبٍت قسُ اؾت ثَُضيكِ گبُ ثطاي زضهبى ثيوبضي ّبي ثؿيبض خعئي ثِ پعقك هترهم

هطاخؼِ هيكَز ٍ گبُ ذَز ؾطاًِ اظ زاضٍّبي قيويبضي ثب قسضت اثط ثبال ٍ ػَاضو خبًجي فطاٍاى اؾتفبزُ هي قَز 

زضنس اظ  40زضنس اظ هطزم اؾتطاليب ٍ  48طزم كبًبزا، زضنس اظ ه 50زضنس اظ هطزم فطاًؿِ،  75 زض حبلي كِ

ثيوبضؾتبى هرهَل  4زاضٍّبي گيبّي ثطاي زضهبى اؾتفبزُ هي كٌٌس. زض ضٍؾيِ  هطزم ثلػيك زض حبل حبيط اظ

زضنس ذسهبت  80ًفط  1.300.000.000ثيف اظ يك هيليبضز ٍ ؾيهس  َت ؾٌتي ٍخَز زاضز. زض چيي ثب خوؼيتي

  . ؾٌتي چيي اضائِ هي قَز پعقكي اظ َطيق َت

الجتِ اضظاًتط ثَزى ّعيٌِ زضهبى َت ؾٌتي ًؿجت ثِ زضهبى ّبي ًَيي ّن زض ايي ظهيٌِ ًقف زاضز، ظيطا زض 

  .اظ َطيق َت ؾٌتي ثيي يك ثيؿت ٍ پٌدن، يك ؾين زضهبى اظ َطيق َت ًَيي اؾت چيي ّعيٌِ زضهبى

ّعاض ّكتبض اظ اضايي ككبٍضظي ككَض زض اؾتبى  66حسٍز فطآٍضزّبي اضگبًيك، كبضثطز زاضًس. زض حبل حبيط 

ككت گيبّبى زاضٍيي اذتهبل زاضز. اظ هدوَع هعاضع اذتهبل يبفتِ ثِ گيبّبى زاضٍيي، حسٍز  ّبي هرتلف، ثِ

ٍظاضت ذبًِ هْن اظ هطحلِ ككت ٍ تَليس گيبّبى زاضٍيي  5قَز. زض زاذل ككَض  ّعاض تي هحهَل تَليس هي 65

ههطف ٍ نبزضات گيبّبى زاضٍيي ًقف هؿتقين زاضًس كِ ّط ثؿتِ ثٌسي، تحقيق ٍ تَليس زاضٍ، تب فطآٍضي ٍ 

ظيبزي اظ هطزم اظ نٌَف هرتلف ٍ هَؾؿبت زض  كسام ثب ؾبظ ٍ كبض هتفبٍت ثِ هَيَع ًگطيؿتِ ّوچٌيي تؼساز

  .ظهيٌِ ّبي هرتلف گيبّبى زاضٍيي اقتغبل ثِ كبض زاضًس

ظين هلي ٍ ًيع فطٌّگ اؾتفبزُ اظ گيبّبى زاضٍيي زض ككَض تَخِ ثيف اظ پيف ثِ ٍخَز اؾتؼسازّبي ثبلقَُ ػ

هؿئَليي ككَض يبزآٍضي ًوَزُ ثط ّط هترهم زلؿَظي ايي ثبٍض ضا يبزآٍض هي ًوبيس كِ اگط ثِ  ايي هقَلِ ضا ثِ

طاًِ هلي ٍ زض چبضچَة يك ثطًبهِ هكرم ٍ ثبًگطـ ؾيؿتويك ٍ خبهغ ًگ ايي هقَلِ ثهَضت يك يطٍضت

هسيطيت تَؾؼِ پبيساض زض ايي ثرف ثبالذم زض اثؼبز كالى تَؾؼِ  ػٌبيت قَز، هي تَاًس ػالٍُ ثط زؾتيبثي ثِ

اقتغبل، اهٌيت غصايي ٍ شذبيع غًتيكي زض ػطنِ هلي ٍ ، )زاضٍيي ذَزكفبيي)ثْساقتي هحيُي، ظيؿت –اقتهبزي 

  .ًوبيس بي ًقفخْبًي ثؼٌَاى يك هٌجغ زضآهس اضظي ثطاي ككَض هحؿَة ٍ ايف

اظ هطزم اظ ككَضّبي هرتلف زًيب اظ خولِ  (زضنس 80تب  30ثيي )َجق آهبض هؼتجط، زضنس ظيبز ٍ قبثل تَخْي

 هكول ٍ ؾٌتي اؾتفبزُ كطزُ كِ ايي آهبض ضٍ ثِ افعايف اؾت.  ايطاى اظ َت



زاضٍّبي گيبّي ٍ َجيؼي،  ذسهبت ضؾبًي، تَليس ( زض ككَضّبي هرتلف زًيب، هجبلغ كالًي حَظُ ّبي هرتلف

  .هي قَزّعيٌِ   (تبؾيؽ هطاكع هطتجٍ

قَاًيي، هدَظّبي )َجق اَالػبت هؿتٌس، زض اكثط ككَضّبي هؼطٍف زًيب، َت ؾٌتي ٍ هكول زض اثؼبز هرتلف 

تحت حوبيت  (زاضٍّبي َجيؼي، حوبيت ثيوِ ّب، ضاُ اًساظي ضقتِ ّبي زاًكگبّي هطثََِ ٍ ... ذسهبت ٍ تَليس

اظ تبهيي ؾالهت هطزم ضا زض ؾيؿتن ؾالهت ككَض ثِ ػْسُ گطفتِ اؾت. َت  طفتِ ٍ ؾْن ذَثيزٍلت قطاض گ

؛ ايي ًؿجت زض اٍگبًسا، ٌّس ٍ  زاضز ُسْضا زض ايي ككَض ثط ػ زضنس ذسهبت ثْساقتي زضهبًي 40ؾٌتي چيي 

  زضنس هي ثبقس.  90ٍ  70ٍ  60 اتيَپي ثِ تطتيت 

زضهبى، زاضٍ ٍ ذسهبت َت هكول زض غاپي، چيي، كطُ ٍ ٍيتٌبم ثِ نَضت كبهل اؾت ٍ  ِّعيٌپَقف ثيوِ اي ، 

اًگلؿتبى، كبًبزا ٍ آهطيكب قؿوتي اظ ّعيٌِ ّب تَؾٍ ؾبظهبى ّبي ثيوِ ليب،ًطٍغ، ازض ككَضّبي آلوبى، اؾتط

اًساظي ضقتِ ّبي قبثل تَخْي اظ ايي حيُِ ثب ضاُ  پطزاذت هي قَز. زض ايطاى ٍ زٍلت كًٌَي حوبيت ّبي

اظ زاضٍّب ٍ ذسهبت ايي ثرف  زاًكگبّي هطثََِ ٍ ترهيم اػتجبضات نَضت پصيطفتِ ٍلي پَقف ثيوِ اي

  .تقطيجب ٍخَز ًساضز

چٌس نس هطكع زض )تؼساز هطاكع ػلوي ضؾوي هطتجٍ ثب َت ؾٌتي ٍ هكول زض ككَضّبي زًيب ثؿيبض قبثل تَخِ 

ايطاى، ضقتِ ّبي َت ؾٌتي ٍ زاضٍؾبظي ؾٌتي زض زاًكگبُ ّبي انلي ضٍ ثِ افعايف اؾت. زض   )ثطذي ككَضّب

ٍ ًيع قجكِ ّب، اًدوي ّب ٍ هطاكع تحقيقبتي هتؼسزي ضاُ اًساظي قسُ اؾت .قَاّس ككَض( تْطاى، قْيس ثْكتي، 

ٍ PhD  اَالػبت هَخَز ًكبى هي زّس، تؼساز قبثل تَخْي اظ پعقكبى َت ضايح زض هقُغايطاى، قيطاظ، قبّس 

ضٍـ ّبي َت ؾٌتي ٍ هكول زض زضهبى ثيوبضاى ذَز ضٍي ثِ يبزگيطي ٍ اؾتفبزُ اظ (زضنس 70تب  50ثيي  )زًيب 

ضٍ ثِ افعايف اؾت. تب چٌس ؾبل قجل  طثََِ ًيعهآٍضزُ ٍ تؼساز زضهبًگطاى ؾٌتي ٍ هطاكع اضائِ ذسهبت 

ثيوبضؾتبى  2500زاضٍؾبظ،  ّعاض 83ّعاض پعقك،  525ؾيؿتن ذسهبت ثْساقتي زضهبًي َت ؾٌتي چيي قبهل 

ثيوبضؾتبى ٍخَز  49پعقك ٍ  25500ّعاض ترت ثَزُ اؾت. ّوچٌيي زض هدوَػِ َت ؾٌتي زض ٍيتٌبم  35ثب 

 زاقتِ اؾت. افعايف اؾتقجبل پعقكبى اظ زٍضُ ّب ضقتِ ّبي آهَظقي هطثََِ ٍ اؾتفبزُ زض هطاكع زضهبًي زض

ب هؿبػس تط قسى ظهيٌِ زض ككَض ثطاي ضقس ايي قجيل ػلَم ٍ ًيع ككَض هكبّسُ هي قَز. زض ؾبل ّبي اذيط ث

آٍضي ّبي خسيس، هيعاى تَخِ ثِ َت ؾٌتي ٍ هكول ٍ گيبّبى زاضٍيي اظ ؾَي هؿٍَليي ككَض ٍ  زاًف ّب ٍ في

هالحظِ اي زاقتِ اؾت. ثسيْي اؾت ثطاي ّسايت ايي حطكت هقسؼ ثِ ؾَي اّساف  ًيع خبهؼِ افعايف قبثل

هلي، زاقتي يك ًقكِ خبهغ كِ ثِ ّوِ ًكبت الظم تَخِ كبفي هجصٍل  ب اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ توبهي هٌبثغػبليِ آى ث

هدوَػِ ثِ ّويي هٌظَض آهبزُ قسُ ٍ اهيس اؾت ثب تكويل  زاقتِ ثبقس اهطي ٍاخت ٍ اختٌبة ًبپصيط اؾت. ايي

  .بيسفطاّن ًو ٍ تهحيح تسضيدي ثتَاًس ظهيٌِ اؾتقالل ٍ اقتساض َجي ككَض ضا

هكتت َجي ايطاًي كِ اهطٍظُ تؿبهحب ٍ ثِ پيطٍي اظ ؾبظهبى ثْساقت خْبًي تحت ػٌَاى َت ؾٌتي اظ آى يبز 

هكبتت پعقكي خْبى اؾت. ايي هكتت كِ اظ پَيبيي ٍ انبلت ٍيػُ اي ثطذَضزاض اؾت ثٌب ثِ زاليل  هي قَز، هبزض

الظم ثطاي احيبء ٍ ثبظگطزاًسى ايي ؾيبزت هبًسُ اؾت. لصا اتربش توْيسات  ثيكوبضي ثطاي هستي هْدَض

 ترههي ٍ ػلوي –ايطاًي اؾالهي، ثب پكتَاًِ ػظين هؼٌَي   فطاهَـ قسُ ٍ اضتقبء اّساف هتؼبلي َت ؾٌتي ٍ



ػعم ضاؾد ثِ ايي هْن اّتوبم ٍضظيسُ اًس، ٍ  ثب كِ ككَض زلؿَظ ٍ هتؼْس نبحجٌظطاى ٍ اًسيكوٌساى ٍ هحققيي

هقبَغ ٍ هٌبؾجتْبي هرتلف  ثَيػُ ػٌبيت ذبل هقبم هؼظن ضّجطي ثطاؾبؼ اضقبزات ٍ ضٌّوَزّبيي كِ زض

  .زاقتِ اًس، اهطي اختٌبة ًبپصيط اؾت

  چشم انداز

  اهداف توسعه گياهان دارويي تراساس سند چشم انداز تيست ساله كشور
  :قوؿي، خبهؼِ ايطاًي، ثبيس خبهؼِ اي ثبقس 1404ٌس چكن اًساظ ثيؿت ؾبلِ ككَض زض ؾبل ثطاؾبؼ ؾ

ثطذَضزاض اظ ؾالهت، ضفبُ، اهٌيت غصايي، تأهيي اختوبػي، فطنتْبي ثطاثط، تَظيغ هٌبؾت زضآهس، ًْبز هؿتحكن "

ثرف قبثل تَخْي اظ ايي چكن تحقق  "اظ فقط، فؿبز، تجؼيى ٍ ثْطُ هٌس اظ هحيٍ ظيؿت هُلَة ذبًَازُ ثِ زٍض

  اًساظ، هؿتلعم تسٍيي ضاّجطزّبي ّوِ خبًجِ اظ خولِ زض هَضز گيبّبى زاضٍيي ٍ َت

ايطاًي اؾت زض ضاؾتبي تْيِ ًقكِ خبهغ تحقيقبت ككَض ٍ زض اخطاي ضٌّوَزّبي هقبم هؼظن ضّجطي تسٍيي 

 ُ اؾت.تَؾؼِ ٍ فٌبٍضي گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي تسٍيي قس ؾٌس ضاّجطزي

  :ثط ايي اؾبؼ چكن اًساظ ايي حَظُ قبهل 

  اضتقبء ؾالهت ٍ تأهيي ثْساقت غصايي ككَض ثب ثْطُ گيطي اظ َت ايطاًي .1

  تَؾؼِ كبقت، زاقت ٍ ثطزاقت ٍ نٌؼت فطآٍضي گيبّبى زاضٍيي زض ككَض .2

  اضتقبء ثْطُ ٍضي ٍ اقتهبز گيبّبى زاضٍيي ٍ زاضٍّبي َجيؼي ككَض .3

كوي ٍ كيفي فطاٍضزُ ّبي ككبٍضظي اػن اظ گيبُ، زام، َيَض ٍ تبهيي اهٌيت غصايي ثب اؾتفبزُ اظ  ثْجَز .4

  گيبّبى زاضٍيي

  كؿت هقبم پيكتبظي زض هٌُقِ زض ظهيٌِ اضائِ ضٍقْبي خبيگعيي زضهبًي .5

  اهداف كالن و ماموريتها

  اضتقبء ؾُح ؾالهت ٍ ثْساقت ككَض ثب اؾتفبزُ اظ گيبّبى ٍ َت ايطاًي (1

افعايف تَليس ثطٍت هلي ٍ ًيل ثِ ذَزكفبيي اقتهبزي ثب ضقس كليِ هحهَالت ٍ زؾتبٍضزّبي ػطنِ  (2

  زاضٍيي َت ايطاًي ٍ گيبّبى

يِ ٍ هٌبثغ هبزي ٍ هؼٌَي قكَفبيي ٍ ًَآٍضي ّوِ خبًجِ ككَض زض ػطنِ ؾالهت ثب ثْطُ گيطي اظ ؾطهب (3

  زاذلي

  اضتقبء فطٌّگ گيبُ زضهبًي ٍ َت ايطاًي زض ككَض (4

  اضتقبء ايوٌي، اثط ثركي ٍ كيفيت َت ايطاًي (5

  ؾبهبًسّي ٍ هسيطيت ؾيؿتن ّب زض ككَض زض ظهيٌِ گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي (6

  بى زاضٍييتَؾؼِ ٍ ؾبهبًسّي پػٍّف ٍ آهَظـ َت ايطاًي ٍ گيبّ (7

  احطاظ خبيگبُ قبيؿتِ ٍ زؾت يبثي ثِ ؾْن هٌبؾجي اظ ثبظاض خْبًي گيبّبى زاضٍيي (8

  تَؾؼِ اقتغبل ٍ ايدبز فطنت ّبي قغلي خسيس (9

 تَؾؼِ پبيساض تَؾؼِ گيبّبى زاضٍيي ٍ نٌبيغ فطآٍضي گيبّبى زاضٍيي (10



 ؾٌس چكن اًساظ اضتقبء ؾُح زاًف ٍ پػٍّف ٍ فٌبٍضي زض ضاؾتبي اّساف (11

 اقبػِ فطٌّگ ًَآٍضي ٍ افعايف قسضت ضقبثت زض ثرف ككبٍضظي ٍ نٌبيغ هطثََِ (12

 حفبظت، احيبء ٍ ثْطُ ثطزاضي پبيساض اظ گيبّبى زاضٍيي زض ػطنِ ّبي هٌبثغ َجيؼي ككَض (13

اّلي كطزى، ككت، انالح ٍ تَليس اًجَُ گيبّبى زاضٍيي ثَهي ٍ اًسهيك ايطاى ثطاي تبهيي ًيبظّبي  (14

  زاذلي ٍ نبزضات

 اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي ّبي ًَيي ثطاي ثْجَز كيفيت ٍ فطآٍضي گيبّبى زاضٍيي (15

  تقَيت ٍ حوبيت اظ ككت اضگبًيك گيبّبى زاضٍيي (16

  اهداف کمي
 

 ( 9831)پايان سال  كوتاه مدت  

 ؾبهبًسّي ًظبم هسيطيت تحقيقبت، آهَظـ ٍ نٌبيغ گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي 

 ثؿتط ؾبظي ٍ ظطفيت ؾبظي زض ضاؾتبي تَؾؼِ گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي 

 ثؿتط ؾبظي ثِ هٌظَض تَؾؼِ نبزضات فطآٍضزُ ّبي گيبّبى زاضٍيي  

  ًيوِ توبم گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًيثبظًگطي ٍ تكويل پطٍغُ ّبي 

 زؾتيبثي ثِ قَاًيي پَيب ٍ كبضآهس زض ظهيٌِ گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي 

 زؾتيبثي ثِ اؾتبًساضزّبي خْبًي زض ظهيٌِ خوغ آٍضي، ككت ٍ نٌؼت گيبّبى زاضٍيي 

 قٌبذت ظطفيت ّب هَخَز ككَض زض ظهيٌِ گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي  

 اؾتفبزُ اظ ظطفيت ّبي هَخَز ثطاي ايدبز ٍ تَؾؼِ قجكِ ّبي هلي گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي 

  قٌبذت ظطفيت ّبي گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي زض تَليس فطآٍضزُ ّبي زاهي ٍ هَاز غصايي ؾبلن

 

 (ميان مدت )پايان ترنامه پنجم
 اضتقبء ٍ تَؾؼِ ؾُح آهَظـ، ككت، پطٍضـ ٍ نٌبيغ فطاٍضي گيبّبى زاضٍيي (1

 ثْجَز ًگطـ خبهؼِ زض ظهيٌِ گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي (2

 ثْجَز ٍيؼيت تحقيق ٍ پػٍّف زض حَظُ گيبّبى زاضٍيي ٍ فطآٍضزُ ّبي َجيؼي (3

ثطاؾبؼ ًيبظ ثبظاض ٍ )تب پبيبى ثطًبهِ پٌدن  ّكتبض 100افعايف ؾُح ظيط ككت گيبّبى زاضٍيي تب ثيف اظ  (4

  )ّعاض ّكتبض قبثل افعايف اؾت 600ظايي ؾطظهيٌْب تب پبيبى ثطًبهِ زض ؾُح  پتبًؿيل زاضٍ

  گًَِ تب پبيبى ثطًبهِ 20گًَِ فؼلي ثِ  6ّكتبض اظ  1000افعايف گًَِ ّبي زاضٍيي ثبالي  (5

  ثطًبهِ تَليس اقتهبزي گًَِ ّبي ظضاػي َي ؾبلْبي (6

 زضنس( 3تب1/0)ثطاثط زض َي ؾبلْبي ثطًبهِ 10ثِ هيعاى  GDPزض  افعايف ؾن گيبّبى زاضٍيي (7

  ايدبز اقتغبل هَلس ثطاي ثيف اظ نس ّعاض ًفط (8

  زضنس زض َي ؾبلْبي ثطًبهِ 30ضقس فطآٍضي ٍ تَليس زاضٍّبي گيبّي ثِ هيعاى  (9



  زضنس ؾبليبًِ 30اضٍيي ٍ فطآٍضزُ ّبي َجيؼي ثب ًطخ ضقس افعايف نبزضات گيبّبى ز (10

  20/0افعايف تؼساز هَاضز پػٍّف ٍ تحقيق زض ظهيٌِ گيبّبى زاضٍيي ٍ فطاٍضزّبي َجيؼي ثب ًطخ ضقس  (11

 ؾبليبًِ

 سياست هاي راهثردي 

  عمومي -الف

  گبًِ ؾتبز گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي ثِ هٌظَض اخطاي اّساف كالى 8تككيل كويتِ ّبي ترههي  (1

  ثطضؾي ٍ تسٍيي قَاًيي هطتجٍ ثب گيبّبى ٍ َت ايطاًي

تسٍيي قبذهْبي ضقس ٍ تَؾؼِ پبيساض گيبّبى زاضٍيي زض چبضچَة اّساف ٍ هٌبفغ هلي زض توبيل ثب  (2

  UNIDO, UNDP, FAO, WHO ؾيبؾتْبي

ؾبظهبًسّي قجك تحقيقبت گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي ٍ ايدبز اًؿدبم ٍ ّوكبضيْبي هؿتوط ٍ هؤثط  (3

 ٍ هطاكع هطتجٍ ثب گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي هيبى كليِ هَؾؿبت

شيطثٍ ٍ تسٍيي ٍ اػالم ليؿت گيبّبى زاضٍيي ٍ هؼُط ككَض زض تؼبهل ثب ٍظاضت ذبًِ ّب ٍ ؾبظهبًْبي  (4

  هؿتوط ؾبليبًِ ٍ ازٍاضي ثطاؾبؼ ًظط هترههيي ثبظًگطي ػلوي ٍ فٌي

  ايدبز ثبًك اَالػبت گيبّبى زاضٍيي ككَض ثِ هٌظَض ؾبهبًسّي ًظبم هسيطيتي گيبّبى زاضٍيي (5

  كشاورزي و مناتع طثيعي -ب

 تسٍيي ًظبم خبهغ هسيطيت ككت ٍ ثْطُ ثطزاضي گيبّبى زاضٍيي ككَض (1

  قَيت قطكتْبي زاًف ثٌيبى ثِ هٌظَض ظطفيت ؾبظي ثطاي تَؾؼِ پبيساض گيبّبى زاضٍييت (2

  ثطًبهِ ضيعي خْت افعايف ؾُح ظيط ككت گيبّبى زاضٍيي (3

تسٍيي ثطًبهِ خْت حوبيت اظ ككت ٍ اّلي كطزى گًَِ ّبي هْن زاضٍيي ٍ اقتهبزي ٍ گؿتطـ ككت  (4

گيبّبى زاضٍيي ثِ هٌظَض كبّف فكبض ثِ ػطنِ ّبي خٌگل ٍ هطتغ ككَض ٍ زض خْت  اًجَُ ٍ ظضاػت

  ثَهي ٍ ترطيت اكَؾيؿتن هٌبثغ َجيؼي خلَگيطي اظ اًقطاو گًَِ ّبي اًسهيك ٍ

حوبيت اظ قطكت ّبي غيط زٍلتي، اًدوي ّبي ػلوي ٍ قجكِ ّبي تَليس ٍ تحقيقبتي خْت افعايف تَليس  (5

  گيبّبى زاضٍيي

طًبهِ ضيعي خْت ثْجَز الگَي ككت گيبّبى زاضٍيي تَؾٍ هؼبًٍت ّبي اخطايي ٍظاضت خْبز ث (6

  ًْبزّبي شيطثٍ ثطاؾبؼ هعيت ّبي ًؿجي تَليس زض ضقبثت خْبًيككبٍضظي ٍ ؾبيط ؾبظهبًْب ٍ

ثطًبهِ ضيعي ثِ هٌظَض اؾتفبزُ اظ گيبّبى زاضٍيي زض تَليس هَاز آفت گيبّي ثطاي تَليس هحهَالت  (7

  اضگبًيك

  توسعه اقتصادي و صادرات گياهان دارويي و فرآورده هاي طثيعي -ت

  اضائِ ثطًبهِ هسٍى خْت تقَيت ثرف ذهَني ٍ كبّف تهسي گطي زٍلت (1

  تسٍيي قَاًيي ٍ يَاثٍ خوغ آٍضي، تَليس، ثؿتِ ثٌسي، فطاٍضي ٍ نبزضات گيبّبى زاضٍيي (2



  َة هقطضات خْبًي ثبظاض ثيي الوللياؾتقطاض ًظبم گَاّي هلي زض چبضچ (3

 ّسايت تؿْيالت ثبًكْبي زٍلتي ٍ ذهَني زض خْت تَؾؼِ پبيساض فؼبليتْبي گيبّبى زاضٍيي (4

  ثطًبهِ ضيعي ثطاي ايدبز قجكِ ّبي تَظيغ ٍ ػطيِ هحهَالت گيبّبى زاضٍيي ٍ َجيؼي (5

  تسٍيي آييي ًبهِ تككيل خَاهغ ترههي نبزضاتي ككَض (6

طًبهِ ضيعي خْت اػوبل هسيطيت هكتطک زض ؾبظهبًسي ٍ هسيطيت قْطک ّبي اقوبضي گيبّبى ث (7

  زاضٍيي

 ثطًبهِ ضيعي خْت ايدبز اضتجبٌ ثب هَؾؿبت ٍ ؾبظهبًْبي تحقيق ٍ تَؾؼِ گيبّبى زاضٍيي (8

ضػبيت اٍلَيت زض ذَزكفبيي نٌبيغ زاضٍؾبظي ككَض اظ ًظط تأهيي هَاز اٍليِ اظ هٌكبء گيبُ ٍ ًيع  (9

  ٍ فطاٍضزُ ّبي گيبّي ثب هعيت ًؿجي تَليس نبزضات گيبّبى زاضٍيي

اػوبل هسيطيت ػلوي ٍ ثكبضگيطي في آٍضي ّبي ًَيي ٍ كبضآهس هٌُجق ثط قطايٍ اقليوي ككَض خت  (10

  زاضٍيي ىنبزضات گيبّب

 ثطًبهِ ضيعي گؿتطـ اضتجبَبت ثيي الوللي ثطاي اؾتفبزُ اظ تدبضة ككَضّبي زيگط (11

تقَيت ؾطهبيِ گصاضي زض اهط هُبلؼِ، پػٍّف، آهَظـ ٍ تطٍج نٌبيغ هرتلف گيبّبى زاضٍيي زض تَليس  (12

  زض حس اؾتبًساضزّبي خْبًي ...اؾبًؽ، ػهبضُ ٍ

  ّب ٍ هحهَالت ّسف گيبّبى زاضٍيي زض ؾُح هلي ٍ ثيي الولليقٌبؾبيي ٍ هؼطفي ثبظاض (13

 قٌبؾبيي ٍ نبزضات ذسهبت فٌي ٍ هٌْسؾي هطتجٍ ثب گيبّبى زاضٍيي ٍ فطاٍضزُ ّبي خبًجي (14

 تقَيت قطكتْبي زاًف ثٌيبى ثِ هٌظَض ظطفيت ؾبظي ثطاي تَؾؼِ گيبّبى زاضٍيي (15

بي ػلوي ٍ قجكِ ّبي تَليسي ٍ تحقيقبتي خت افعايف تَليس حوبيت اظ قطكت ّبي تؼبًٍي ٍ اًدوي ّ (16

  گيبّبى زاضٍيي

  )ثصض، ًكبء ٍ ًْبل)حوبيت اظ ايدبز هطكع تَليس گيبّبى زاضٍيي هبزضي  (17

 حوبيت اظ تبؾيؽ هطاكع ذطيس، تْيِ ٍ تَظيغ گيبّبى زاضٍيي ٍ ثَضؼ گيبّبى زاضٍيي (18

 فرآورده ها و داروهاي گياهي -ث

ثؿتط ؾبظي قبًًَي ثطاي هكوَليت فطاٍضزُ ّبي زاضٍيي گيبّي هَضز تبييئ ٍظاضت ثْساقت ٍ زضهبى ٍ  (1

  ًظبم ثيوِ ككَض آهَظـ ٍ پعقكي زض

 زاهپعقكيگيبّي ٍ هَاز َجيؼي ككَض خْت ههبضف اًؿبًي ٍ (فبضهبكَپِ )انالح ٍ تكويل زاضًٍبهِ  (2

اًؿبًي ٍ )انالح ًظبم خبهغ تَليس، كٌتطل كيفي ٍ ههطف زاضٍّب ٍ فطآٍضزُ ّبي گيبّي ٍ َجيؼي ككَض 

  )زاهي

تسٍيي ؾيبؾتْب ٍ هقطضات هطثٌَ ثِ نٌبيغ تبهيي ؾوَم آلي گيبّي اظ هٌكبء گيبُ ثطاي اهٌيت ؾالهت  (3

  غصا

  اٍضي گيبّبى زاضٍييحوبيت اظ تَؾؼِ في آٍضي ّبي ًَيي زض فطآيٌس تَليس ٍ فط (4

  طة ايراني -ج



  تسٍيي َطح خبهغ َت ايطاًي زض ككَض (1

  افعايف زاًككسُ ّب، هطاكع ٍ هَؾؿبت هطتجٍ ثب َت ايطاًي (2

حوبيت اظ ذجطگبى غيط آكبزهيك َت ايطاًي ٍ ايدبز ظهيٌِ هٌبؾت ثطاي ثْطُ هٌسي اظ اًسٍذتِ اي  (3

  ًؿل ّبي ثؼسي آكبزهيك ٍ اًتقبل ثِ زضهبًگطاى غيط

  تسٍيي زاضًٍبهِ ترههي َت ايطاًي (4

 تسٍيي ثطًبهِ تُجيق َت ايطاًي ثب ؾيؿتن ثْساقتي زضهبًي ككَض (5

  )ًجبتي، حيَاًي ٍ هؼسًي )حوبيت اظ تبؾيؽ هطاكع فطآٍضي هَاز زاضٍيي ثِ ضٍـ َت ايطاًي (6

يطاًي هبًٌس هطكع َت ضٍحبًي، حوبيت اظ تبؾيؽ هطاكع آهَظقي ٍ ذسهبتي غيط زاضٍيي َت ا (7

  يساٍي ٍضظقْبي َت ايطاًي، اػوبل

حوبيت اظ تبؾيؽ هطاكع ًَآٍضي َت ايطاًي، هَظُ ّبي ترههي، ّتل ّب ٍ اقبهتگبّْبي تحقيقبتي،  (8

 ٍ زّكسُ ّبي تٌسضؾتي زض ككَض هطاكع تفطيحي زضهبًي

 حوبيت اظ ايدبز پَقف ثيوِ اي ثطاي ذسهبت زضهبًي ٍ زاضٍيي َت ايطاًي (9

  حوبيت اظ ثكبضگيطي ضٍقْبي َت ايطاًي زض پطٍضـ ٍ زضهبى ثيوبضيْبي زام، َيَض ٍ آثعيبى زض ككَض (10

 

  تحقيقات، آموزش، ترويج و فرهنگ سازي -ح

 ّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًيانالح ٍ تكويل ًظبم خبهغ تحقيق، آهَظـ ٍ تطٍيح گيب (1

 تقَيت ٍ گؿتطـ پػٍّف ٍ آهَظـ ّبي ػبلي زض ظهيٌِ گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي (2

  تسٍيي ًظبم خبهغ تحقيق ٍ پػٍّف زض حَظُ گيبّبى زاضٍيي ٍ فطآٍضزُ ّبي َجيؼي (3

گيبّبى زاضٍيي ٍ َت حوبيت اظ ثطگعاضي گطزّن آيي ّب، خكٌَاضُ ّب ٍ كبضگبُ ّبي آهَظقي زض ظهيٌِ  (4

  ايطاًي

 حوبيت اظ ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظقي ثطاي ككبٍضظي ٍ تَليس كٌٌسگبى گيبّبى زاضٍيي (5

ضاُ اًساظي زٍض ّبي آهَظـ آقٌبيي هقسهبتي ثب گيبُ زضهبًي ٍ َت ايطاًي ثطاي زاًكدَيبى زٍضُ ّبي  (6

  )پيطاپعقكي – زاهپعقكي – زاضٍؾبظي –پعقكي )گطٍُ پعقكي

حوبيت اظ ثطگعاضي زٍضُ ّبي كبض آهَظي ثطاي پعقكبى، زاضٍؾبظاى ٍ ػُبضاى ثِ هٌظَض افعايف ؾُح  (7

  گيبّبى زاضٍيي ٍ فطآٍضز ّبي َجيؼي ٍ َت ايطاًي ػلوي ككَض زض ظهيٌِ

  آهَظـ ػوَهي آقٌبيي گيبّبى زاضٍيي ٍ َت ايطاًي اظ َطيق ضؾبًِ ّب ٍ هساضؼ ٍ هطاكع فطٌّگي (8

 

 


