
سند ملی
علوم و فناوری های سلول های بنيادی

این سند به استناد قسمت الف بند 5-1 فصل پنجم نقشه جامع 
علمی کشور و براساس نسخه نهایی شده در جلسه 737 مورخ 

1392/7/23 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
کشور، در جلسه 737 مورخ 1392/7/23 شورای عالی انقالب 

فرهنگی به تصویب رسید.
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت
جهاد دانشگاهی

مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقالب

»سند ملّی علوم و فناوری های سلول های بنیادی که 
در جلسه 737 مورخ 92/7/23 شورای عالی انقالب 
فرهنگی و با استناد به بند )3-2( فصل سوم سند 
نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به 

شرح ذیل برای اجرا ابالغ میگردد:
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مقدمه
باارتقايسطحبهداشتوکشفدرمانهایجدید،سطح
سالمتجوامعومیانگینطولعمردرجهانافزایشیافته
بازوالو بااینحالدرمانبیماریهایمزمنیکه است.
تخریببافتوارگانهمراههستندوهمچنینبیماریهای
ارثیوسرطانهاهنوزازچالشهایحلنشدهپزشکیامروزبه
شمارمیآیند.درسالهایاخیر،دانشمندانخواصسلولهای
ویژهایرابهنامسلولهایبنیادیتوصیفکردهاندکهامید
فراواناستبتوانازآنهادردرمانچنینبیماریهاییسود
جست.اینسلولهاقابلیتنوسازیوتمایزبهانواعسلولهای
امکانتولیدو اینعلم بدنراداراهستند.درافقتوسعه
ترمیمبافتوبازسازیاعضایبدنبااستفادهازسلولهای
بنیادیدرمهندسیبافتوطببازساختیوهمچنیندرمان
نظر به و شده نمایان کاماًل سرطانی و ارثی بیماریهای
میرسدکهدرآیندهنهچنداندوربشردغدغهازدستدادن
بافتواعضایحیاتیراباکمکفناوریسلولهایبنیادیو

علوممرتبطفراموشنماید.
گرایششدیدمحققینودانشمندانجهانبهاینشاخهازعلم
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وفناوريوسرمایهگذاریهایسنگینکشورهایپیشرفتهدر
اینحوزه،حاکیازنقشمهموچشمگیراینشاخهازعلم
وفناوریدرکسبسهممهمیازدرمانبیماریهادرآینده
نزدیکداردوپیشبینيميشودکشورهایصاحبفناوری
و ملی درسطح اقتدار کشورهایصاحب از حوزه این در

بینالمللیمحسوبشوند.
ایران اسالمی جمهوری در آمده دست به پیشرفتهای
وجود با بازساختی طب و بنیادی سلولهای حوزه در
سرمایهگذاریاندک،نشاندهندهاستعدادباالیرشدکشور
دراینحوزهاستبهطوریکههماکنونجمهورياسالمي
ایرانازلحاظتولیدمقاالتحائزرتبهدومدربینکشورهای
اسالمياست.بررسیمقاالتنشانمیدهدکهعلیرغمروند
روبهرشددرشاخصهایکیفی،میانگینتعدادارجاعاتبرای

مقاالتایرانیهنوزکمترازمتوسطجهانیاست.
مسلماًافزایشسرمایهگذاریهایمادیومعنویدراینحوزه
میتواندباعثکسبجایگاهشایستهدرمنطقهوجهانتوسط

جمهوریاسالمیایراندرافق1404گردد.
باتوجهبهجایگاهباالیاینفناوریبرتردردنیاواهمیت
قرار همچنین جامعه، برای آن اقتصادی ارزش و درمانی
گرفتنعلومسلولهایبنیادیدرفصلسومبند)3-2(از
نقشهجامععلمیکشورجزواولویتهای)الف(درعلومپایهو
کاربردی،داشتنیکسندتوسعهعلموفناوريکهبهنکات
الزمبرايتوسعهاینحوزهتوجهکافیمبذولداشتهباشد

امريواجبواجتنابناپذیراست.
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ماده1
تعاریف

1- سلول بنیادی: سلولیاستتمایزنیافتهکهتواناییخود
نوزاییوتواناییتمایزبهسلولهایتمایزیافتهترراداراست.

2- مهندسی بافت:علموفناوریاستکهبااستفادهاز
انواعسلولها)بنیادیوغیربنیادی(وداربستهاوموادخارج

سلولی،بهتولیدبافتميپردازد.
3- طب بازساختی:شاخهايازطباستکهبااستخراج،
فرآوری،تولیدوتمایزویاتغییرژنتیکسلولها)بنیادیو
غیربنیادی(ونیزتولیدوتکثیربافتهایطبیعیومصنوعیبه

درمانبیماريهامیپردازد.
4- علوم و فناوری های سلول های بنیادی:بهعلومو
فناوریهایمرتبطباانواعسلولهایبنیادی،مهندسیبافت
وطببازساختی،علوموفناوریهایسلولهایبنیادیگفته

ميشود.
5- حوزه سلول های بنیادی:حوزهسلولهایبنیادی
شاملکلیهنهادهاوعواملدخیلدرامرپژوهش،آموزش،
فناوری،تولید،درمانوخدماترسانیوبهره برداريازانواع

سلولهایبنیادیوفرآوردههایمرتبطمیباشد.
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ماده2
ارزش ها

1-التزامبهدستوراتاساسیاسالمازجملهحفظکرامت
تقویتنگرش با ایجادروحیهعبودیت انسانیو وحرمت

توحیدیبهدستاوردهایاینعلم؛
2-توسعهوکاربرددانشسلولهایبنیادیتوأمبارعایت
ارتقای منظور به اسالمی حرفهاي اخالق و فقهی احکام

سالمتجامعه؛
3-برخورداریعادالنهودسترسیمناسبجامعهعلمیبه
بسترهایتحقیقاتیواقشارجامعهوامتاسالمیبهخدمات

اینحوزه؛
4-خودکفاییدرفناوریوگسترشزیرساختهایبومی

الزمدرسطوحبرتربینالمللیونیلبهاستقاللاقتصادی؛
5-حرکتدرمرزهایعلموفناوریوافقگشاییعلمی

مبتنیبربنیانهایمعرفتیاسالم؛
محققین، در مشارکتومسئولیتپذیری روحیه تقویت -6
فناورانونهادهاوتقدممصالحعمومیبرمنافعبخشیو

فردی.
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ماده 3
چشم انداز

باایمانبهیاریپروردگاروتوکلبراو،حوزهعلوموفناوری
سلولهایبنیادیدرافق1404،حوزهایاستمبتنیبرمبانی
معرفتی،اصولاخالقیوارزشهاواحکاماسالمیباتکیهبر
زیرساختهایبومیودارایمنابعانسانیوفیزیکیمورد
نیازوتوسعهیافته،الهامبخش،افتخارآفرینودارایتعامالت
گستردهملیوبینالمللیبااولویتکشورهایهمسو،کاراو
قابلاتکادرتأمیننیازهایراهبردیوجاریجامعهایرانیو
جهاناسالم،دارایسهممؤثردرتولیددانشوثروتملیو
حائزرتبهاولدرسطحمنطقهوکشورهایاسالمیودرزمره

10کشوربرترجهاندرتولیدعلموثروت
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ماده 4
سیاست ها

1-تفکیکمتولیانعرصهسیاستگذاری،نظارتواجرادر
حوزهسلولهایبنیادی؛

2-افزایشبهرهوری،صرفهجوییواستفادهبهینهازامکانات
درحوزهسلولهایبنیادی؛

3-خوداتکایي،اشتغالزاییواستفادهحداکثريازتوانداخلي
دراینحوزه؛

و بخشخصوصي تقویت دولت، تصديگري کاهش -4
حمایتازایجادوتوسعهکميوکیفيشرکتهايدانشبنیان؛
5-مشارکتحداکثریبخشخصوصی،تعاونیها،نهادهاي
برهماهنگیو تاکید غیردولتيوسرمایه گذارانخارجیو

انسجامبیننهادها؛
6-توجهبهبنیان هایفلسفیومبانیفقهیحوزهسلولهای

بنیادی؛
7-رعایتاصولاخالقی،مذهبیواجتماعیدرتوسعهحوزه

سلولهایبنیادی.
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ماده 5
اهداف کالن

1-خوداتکاییدرمواداولیه،تجهیزاتآزمایشگاهیبهویژه
موادمصرفیوحیواناتآزمایشگاهیوخدمات،بهگونهایکه
تا90درصدازارزشاینگونهمواددرکشورقابلتولیدباشد؛
فناوری و علم بهکارگیری طریق از ملی ثروت تولید -2
سلولهایبنیادیوفرآوردههایآندردرمانبیماریهای
مختلفبهگونهایکه2درصدازارزشبازارجهانیمرتبط
باسلولهایبنیادیمتعلقبهجمهوریاسالمیایرانباشد؛

بانکهای انواع در خودکفایی و استقالل به دستیابی -3
سلولیملیمرتبط1؛

توسعه تحقیقات، در غیردولتی بخشهای مشارکت -4
فناوریوتولیدثروتباحفظنقشسیاستگذاریونظارتی
دولتبهطوریکهحداقل20درصدازمراکزسلولدرمانی

مجازازبخشغیردولتیباشند؛
5-تولیددانشوفناوریهاینوینتاارتقابهرتبهدهمدنیا
ازنظرکمیوکیفیونشرمقاالتدرمجالتبسیارمعتبر.

)ips(1.بندنافومزانشیمیوالقاشده
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ماده 6
راهبردها

و توسعه برای الزم زیرساختهای ارتقای و ایجاد -1
خوداتکاییوکسبمرجعیتعلمیوفناوریدراینحوزه؛

2-ترویج،فرهنگسازیواطالعرسانیبهمنظوربهرهمندی
صحیحجامعهعلمیازدستاوردهاوپیشرفتهایاینحوزه؛

بهخصوص کشورها دیگر با اثرگذار و فعال تعامل -3
کشورهايمنطقهوجهاناسالم؛

4-تدوین،بازنگری،اصالحوروزآمدکردنقوانین،مقرراتو
استانداردهایمربوطهدراینحوزه؛

5-تربیت،توانمندسازیوجذبنیرویانسانیالزمدرزمینه
تحقیقات،فناوریوخدماتدراینحوزه؛

6-حمایتازانجامتحقیقاتدرراستايتولیددانشوتوسعه
فناوريبهویژهدرموضوعاتاولویتدار؛

7-تجاریسازیدستاوردها،تقویتتولید،ساماندهیخدمات
وتسهیلفضایکسبوکار؛

8-تعاملفعالوموثربادیگرعلوممرتبطبهویژهحوزهعلوم
دینی؛

9-الهامگیریازآموزههایالهیدرحوزههایفقهی،اخالقی
و علوم اجرای و برنامهریزی درسیاستگذاری، معرفتی و

فناوریهایسلولهایبنیادی.
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ماده 7
اقدامات

1-ایجادوتوسعهمراکزتحقیقات،فناوري،تولیدوخدمات
و پژوهشگاهها و دانشگاهها در بنیادی سلولهای علوم
نیاز به توجه با شرایط واجد پژوهشی و علمی مؤسسات

کشور؛)1(1
و فناوری و تحقیقات وشبکه اطالعات ایجادسامانه -2
اطالعرسانیدرمواد،تجهیزات،نیرویانسانی،خدماتو

منابععلمی؛)1(
3-تقویتوحمایتازدانشگاههاوپژوهشگاههایمرتبطدر

تأمینتجهیزاتوموادمصرفیوفضایفیزیکی؛)1(
4-ایجادمراکزتولیدوتکثیرونگهداریحیواناتآزمایشگاهی

موردنیاز؛)1(
5-ایجادبانکاطالعاتداوطلباناهدایسلولهایبنیادی؛)1(
6-ایجادبانکهایسلولیوبافتیموردنیازدراستانهاو

شبکهسازیبینآنها؛)1(
7-ایجادشبکهیآزمایشگاهیسلولهایبنیادیوارتباطباسایر

شبکههایآزمایشگاهیبهمنظورهمافزاییامکاناتکشور؛)1(
و دانشگاهها موسسات، مراکز، بندی رتبه و ارزیابی -8
پژوهشگاههابراساسنظاماعتبارسنجیملیوبینالمللی

درحوزهسند؛)1(
9-ایجادمراکزنگهداری،آزمایشگاهیوجراحیحیوانات

1.شمارههایداخلپرانتزراهبردمربوطبهآناقدامرانشانمیدهد
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کوچکوبزرگدرمراکزتحقیقاتیمرتبطبهمنظورانجام
مطالعاتپیشبالینی؛)1(

تراز در درمانی - پژوهشی مراکز توسعه و افزایش -10
کشورهایپیشرفته؛)1(

انواعمراکزسلولدرمانیاستاندارددرترازهای 11-ایجاد
بینالمللی؛)1(

12-انتشارچاپیوالکترونیکیخبرنامهها،مجالتونشریات
علمی-تخصصیوکتبدرعرصهداخلیوبینالمللی؛)2(

13-بهکارگیريرسانههایعمومیوظرفیتاطالعرسانی
از صحیح استفاده ترویج منظور به دانشگاهها و مدارس

دستاوردهايحوزهسلولهايبنیادي؛)2(
14-حمایتازبرگزاریهمایشهاوکارگاههاونشستهای

علمیوترویجی؛)2(
15-عضویتومشارکتفعالدرمجامععلمیمرتبطبین

المللی؛)3(
به باکشورهایهدف توسعههمکاریهایمشترک -16
منظورانتقالفناوریوصادراتمحصوالتوخدماتآن)3(
برای داخلی پژوهشی مؤسسات برای بسترسازی -17
انتقال پژوهشی، موضوعات در بینالمللی همکاریهای

فناوری،تجاریسازیودرمانی؛)3(
18-تدوینمقرراتسلولدرمانیودستورالعملهایالزمو

پیگیریتصویبآن؛)4(
19-تدوینوترویجکدهایاخالقیموردنیازبرایمراکزوموسسات

آموزشی،پژوهشیودرمانیدرحوزهسلولهایبنیادی؛)4(
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تحقیقاتی، فعالیتهای برای الزم استانداردهای تدوین -20
درمانی،تولیدیوزیرساختهايالزمبهویژهدرزمینهبانکهاو
فرآوردههایسلول،بافتوارگانوتصویبآنهادرمراجعذیربط؛)4(
مقاطع در نیاز مورد گرایشهای و رشتهها ایجاد -21

تحصیالتتکمیلی؛)5(
22-اعزاممتخصصانوکارشناسانبهمراکزعلمی-درمانی
داخلوخارجبراییادگیریفناوریومهارتهایموردنیازو
دعوتازمتخصصینبرجستهخارجازکشوربهمنظورآموزش

وانتقالدانش؛)5(
و طراحی و اولویتدار موضوعات فهرست تدوین -23

شناساییسازوکارهاینحوهحمایتازآنها؛)6و7(
24-اعطایپژوهانهتحقیقاتیبهپژوهشگرانوفناوراندر

موضوعاتموردنیازکشوربااولویتاستعدادهایبرتر؛)6(
25-حمایتازانتشارنتایجتحقیقاتانجامشدهدرمجالتو

ارائهدرکنفرانسهایبینالمللی؛)6(
26-تشویقمحققینومراکزبهفعالیتدرمرزهایدانشو

فناوریدراینحوزه؛)6(
27-تشویقبخشغیردولتیبرایسرمایهگذاریدرزمینه
سلولهایبنیادیجهتتحقیق،تولید،صادراتمحصوالتو

ارائهخدمات؛)6و7(
28-جلبمشارکتمردمی،خیرینونهادهایعمومیغیر
دولتینسبتبهحمایتهایمادیومعنویازفعالیتهای

علمیوتجاریدراینحوزه؛)6و7(
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توسط پرمصرف مواد و تجهیزات تولید از حمایت -29
موسساتوشرکتهایدانشبنیانداخلي؛)7(

و علوم بر مبتنی درمانی خدمات ارایه از حمایت -30
فناوریهایسلولهایبنیادی؛)7(

31-پوششبیمهايکلیهخدماتسلولدرمانيدارایتوجیه
و درمان بهداشت وزارت تأیید مورد و اجتماعی اقتصادی،

آموزشپزشکی؛)7(
32-تدوینتعرفههایواقعیوعادالنهخدماتپژوهشی،

تشخیصیودرمانیدرحوزهسلولهایبنیادی؛)7(
33-حمایتازبازاریابيتولیداتوخدماتشرکتهايدانش

بنیاندراینحوزه؛)7(
34-حمایتازنظریهپردازيوتحقیقدرحوزهعلومپایه
مرتبطباعلومسلولهایبنیادیبانگرشکاربرديبرايکشف

افقهايجدیدعلميوخلقعلوممیانرشتهايجدید؛)8(
35-افزایشتولیدعلمدینیدرزمینهاحکامواخالقمرتبطبا
سلولهایبنیادیازطریقاموریمانندایجادمراکزپژوهشی
مختلف مقاطع در مناسب علمی رشتههای اندازی راه و

تحصیالتتکمیلی؛)9(
36-تعاملاندیشمندانعلومدینیومتخصصانسلولهای
بنیادیبهمنظورتطابقفعالیتهایعلمیاینحوزهبافلسفه

واحکاماسالمی.)9(
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ماده 8
ساز و کار اجرای سند

سیاستگذاری وظیفه فرهنگی انقالب عالی شورای -1
کالن،هماهنگیکالنونظارتکالنبراجرایاینسند

رابرعهدهدارد.
2-ستادراهبریاجراینقشهجامععلمیکشورنیزمسئولیت
رصداجرایاینسندرابرعهدهداشتهوبازنگریهایالزمدر
سندوگزارشکالنمربوطهرادرفواصلزمانیمشخصبه

شورایعالیانقالبفرهنگیارائهخواهدنمود.
3-»ستادتوسعهعلوموفناوري هايسلول هايبنیادي«،که
ازاینپسستادخواندهميشود،وظیفهسیاستگذارياجرایي،
راهبري،هماهنگيوایجادارتباطاتبیندستگاهيالزماعم
ازدولتيوخصوصيبرايگسترشفناوريوصنایعدانش
بنیاندراینحوزهدرچارچوباینسندرابرعهدهدارد.این

ستاددارايیکشوراویکدبیرخانهاست.
تبصره:دبیرخانهستاددرمعاونتعلمیوفناوریرئیس

جمهورمستقرمی شود.
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ماده 9
اعضای شورای ستاد

1-معاونعلمیوفناوریرئیسجمهور)رئیسستاد(؛
رئیس )نائب پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر -2

ستاد(؛
3-وزیرعلوم،تحقیقاتوفناورییامعاونذیربط؛

4-وزیرجهادکشاورزيیامعاونذیربط؛
5-وزیرصنعت،معدنوتجارتیامعاونذیربط؛

6-رئیسجهاددانشگاهی؛
7-رئیسمرکزهمکاریهایفناوریونوآوریریاستجمهوری؛

8-رئیسشورایتخصصیحوزوی؛
9-نمایندهستادراهبرینقشهجامععلمیکشور؛

و درمان بهداشت، وزارت فناوری و تحقیقات معاون -10
آموزشپزشکی؛

11-معاوندرمانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی؛
12-دونفرازمتخصصینشاملیکنفرازحوزهپزشکی،
یکنفرازحوزهدامپزشکیبامعرفیمعاونتعلمیومشاورین

رئیسجمهور؛
معرفی با ذیربط حوزههای در متخصص نفر یک -13

پژوهشگاهرویان؛
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تبصره:متخصصینموضوعبندهای12و13باحکمرئیس
ستادبهمدتچهارسالمنصوبشدهوانتخابمجددایشان

بالمانعاست.
14-دبیرستاد.

تبصره 1: دبیرستادتوسطرئیسستادبهمدت4سال
انتخابمیشودوانتخابمجددایشانبالمانعاست.

تبصره 2:آئیننامهداخلیشورایستادبهپیشنهادمعاونت
علمیوفناوریرئیسجمهورتوسطشورایستادبهتصویب

میرسد.
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ماده 10
وظایف ستاد 

1-اجراییسازياقدامات،هماهنگيوپیگیريارتباطاتبین
دستگاهيبرايگسترشفعالیتهاوپایشورصداقداماتدر

حوزههايتعریفشدهدراینسند؛
2-تهیهوتدوینبرنامهعملیاتیبراياجرایيسازياقدامات

سنددرهرسال؛
و دولتي بخشهاي بین تعامالت پیگیری و هدایت -3

خصوصيبرايدستیابيبهاهدافاینسند؛
از معنوي و تسهیل گری اطالعاتی، علمي، حمایت -4
ظرفیت داراي طرحهاي از نیز و دانشبنیان شرکتهاي

فناوريوتجاريسازي؛
5-حمایتهایتشویقیازفعالیتهایعلمیوفناوریو
اقتصاددانشبنیاندرحوزهسند،مبتنيبرآئیننامههاي

مصوبدرشورايستاد؛
بهمنظور بخش بینالمللي و داخلي تحوالت بررسي -6
دستیابيبهاهدافاینسندوارائهپیشنهاداصالحاتالزم
برايبازنگريوبه روزرسانيسندبهستادراهبرياجراي

نقشهجامععلميکشور؛
برنامههاي اجرای حسن بر نظارت و مستمر ارزیابي -7
محولشدهبهدستگاههاوهمچنینپایششاخصهاوارائه
علمی جامع نقشه اجرای راهبری ستاد به ساالنه گزارش

کشور.
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تبصره 1:اینگزارششاملمیزانتحققاهدافومقادیر
شاخصهایسندوهمچنینفرآینداستخراجآنهاخواهدبود.
سرفصل چهار در الزم شاخصهاي عناوین :2 تبصره 
پژوهشوفناوري،آموزشوسرمایهانساني،اقتصاديونیز
زیرساختيتوسطستادپیشنهادوتوسطستادراهبرياجراي

نقشهجامععلميکشورنهایيسازيمي شود.
تبصره 3:دولتموظفاستبودجههایموردنیازحوزه
سندرادرقالبیکردیفمستقلبرايستاددرلوایحبودجه

سنواتیوبرنامههایتوسعهپنجسالهپیشبینینماید.
تبصره 4:ساختارتشکیالتیوشرحوظایفدبیرخانهستاد،
درستادتهیهوبهتصویبمراجعذیصالحقانونیخواهدرسید.
تبصره 5:نهادهاوارگانهایمرتبطباحوزهسند،ملزمبه

همکاریباستادمیباشند.
تبصره 6:ستادراهبرياجراينقشهجامععلميکشور
درصورتنیازبهاصالحساختارهاوسازوکارهاينهادهاي
ذيربط،ازطریقمراجعذیصالحگردشکارالزمراانجام

خواهدداد.
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ماده 11

اینسندمشتملبر11مادهو10تبصرهدرجلسه737مورخ
92/7/23شورایعالیانقالبفرهنگیبهتصویبرسیدواز
تاریختصویبالزماالجراستوکلیهمصوباتوسیاستهاي

مغایرباآن،لغووبالاثرخواهدبود.
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رونوشتبهانضمامیکنسخهمصوبهبه:
-دفترمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(

-دفتررئیسجمهور
-مجلسشورایاسالمی

-ادارهکلتدوینوتنقیحقوانینومقرراتنهادریاست
جمهوری

-دفتربازرسیویژهرئیسجمهور
-وزارتدادگستری)برایدرجدرروزنامهرسمیکشور(

-هیئتنظارتوبازرسی
-دفترنظارتوبازرسی
-دفتردبیرشورایعالی

-هیئتنظارتوارزیابیفرهنگیوعلمی
-معاونتنظارتوراهبریمصوبات

-معاونتحقوقیوتدوینوتنقیحمصوبات
-دیوانمحاسباتکشور

-معاونتحقوقیریاستجمهوری
-ومعاونتامورمجلسریاستجمهوری

ابالغمیشود.




