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 ژنتیک ایرانملی کنگره پانزدهمین المللی و کنگره بین سومینقطعنامه 

 

به صورت مشترک با انجمن ژنتیک  دهمین کنگره ژنتیک ایرانپانزالمللی و ومین کنگره بینس سپاس از عنایات الهی،با 

های حوزه دانشجویان و محققان متخصصان، اندیشمندان، از هزار نفر یک از بیش گسترده و همکاری با همفکریو آلمان 

  موفقیت برگزار شد. با اجالس سرانسالن  محل در 1397اردیبهشت  25تا  23از  در سراسر کشور مختلف علوم ژنتیک

های مختلف به توانایی توالی یابی ژنوم، انقالبی را در عرصه بهپس از دستیابی  های علم ژنتیک طی دو دههپیشرفت

 Hap/Map ،ENCODE ،Humanهای فراگیر جهانی ی پزشکی و کشاورزی ایجاد نموده است. پروژهدر حوزه ویژه

Proteome Project ،Exposome    یکی پس از دیگری در جهت تکمیل دانش بشری، موجبات درک بهتری از

های منتج از یندهای موجودات زنده فراهم نموده است. اگرچه این مسیر با پویایی پیش می رود، فناوریآفرمان و ساخت

ویژه در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای ژنتیکی، نادر و پیچیده در ه آنها، بخشی از نیازهای کلیدی بشر ب

ها و بیماری ،کم آبی ،مشکالت ناشی از بحران خشکی بر ی برای غلبهو دستیابی به روشهای را پاسخ داده حوزه سالمت

های علمی و فناورانه در عرصه کشاورزی و تامین پیشرفتهای ویرایش ژنی، نوید بخش مسیر روش از جملهآفات گیاهی 

و امنیت غذایی نقش مهمی را ایفا  در ارتقا سالمت نومیکژ شودپیش بینی می .استبشری شده فزونرو به  نیاز جمعیت

پیشرفت تحول و ش و تجربه دانشمندان پیشرو، فرصتی برای هایی برای تبادل دانچنین گردهماییبرگزاری  خواهد کرد و

 خواهد بود.  در کشور ما بیش از پیش

 توسط محققان کلیدی سخنرانی 30 المللی عالوه بر ارائهبین و ملی ارزشمند و در طی برگزاری این رخداد مهم

 تعداد ،کشورمان علمی برجسته هایچهره و کشور از خارج مقیم ایرانی محققان ،جهانهای پیشرو کشور از المللیبین

 در ارزشمند اقدامات سایر بر عالوه. شد ارائه داخلی محققان و متخصصان توسط شفاهی نیز سخنرانی 64 و پوستر 650

فناور و دانش بنیان داخلی و  هایشرکت نمایشگاه و آموزشی کارگاه 4 ،تخصصی اندیشیهم و میزگرد 5 کنگره، حاشیه

 .برگزارشد پیشرفته ژنتیک آزمایشگاهی تجهیزات تامین و خدمات دهنده ارائه هایشرکت

 در علمی دستاوردهای آخرین تبادل روز سه از پس کنندگان، برگزار از تشکر و ضمن تقدیر کمیته تدوین قطعنامه

بندی جمع و متخصصان نظرات کسب از پس مختلف، ها و میزگردهایندیشیاهم برگزاری و المللیبین و ملی سطح

 ،کنندگان محترم رسیدپیشنهادهای ارائه شده که اهم آنها به شرح زیر در جلسه اختتامیه کنگره به سمع و تایید شرکت

 رامبذول عاجل عملی اقدامات علمی، همایش تا در جهت مصوبات این مسئوالن محترم کشور و محققان انتظار داریماز 

  :دارند

و  ساله هزار چند مکتوبات و مستندات ارزنده دانشمندان ایرانی در تاریخ پر افتخار ایران با اعتبار سوابق به با عنایت.1

 مقوله به ویژه توجه بر مبنی رهبری معظم مقام فرمایشات به عنایت با و ژنتیک حوزه در تالشهای برجسته دوران معاصر

 با دارد انتظار «جهان شویم در های رفیع علمی برسیم، ما میتوانیم مرجع علمیتوانیم به قلهمی ما» :علمی مرجعیت



گران ایرانی در مرزهای دانش رو به شحضور موثر پژوه زمینه تحقق مسئولین، جدی حمایت هوشمندانه و ریزیبرنامه

 .شود تسهیل ژنتیک علمپیشرفت 

ش گستر و خالقیت روحیه پرورش دانش، این مرزهای توسعه به کمک ژنتیک انجمن بنیادین رسالت که آنجایی از .2

با  پیش از بیش همکاری و تعامل های مختلف علوم ژنتیک است، انجمن آمادگی کامل خود را برایتفکر در حوزه

  نماید.می اعالم ملی ارزشمند اهداف به نیل منظور به و اجرایی کشور، قانونگذاریهای حوزه

های اخیر و افزایش تعداد دانشجویان و رویه و توسعه کمی مراکز آموزش عالی در طی سالبی رشد به توجه با .3

های وابسته به علم ژنتیک های مختلف علوم از جمله رشتههمچنین بروز پدیده بیکاری دانش آموختگان رشته

دروس مرتبط در مقاطع تحصیلی پیش از   و اهداف رسالت، در بازنگری و نظر تجدید آموزشی، کیفیت کاهش نگرانی و

  ناپذیر است. اجتناب و ضروری امری همچنین میزان پذیرش در این دوره ها دیپلم و در مقاطع دانشگاهی،

 کارآفرینان از بیشتر پشتیبانی بومی، دانش و تحقیق بر بستر حمایت از تولید ملیبنیان و  نشدا اقتصاد اهمیت به نظر .4

 و ژنتیک حوزهشرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان مواد و تجهیزات  از هوشمندانه حمایت و هدایت داخلی،

 .دارد ضرورت پیش از بیش فناوریزیست

 نمودن کاربردی و ، کاهش موازی کاریژنتیک با مرتبط علوم تحقیقاتی مراکز تقویت افزایی وهم منظور به .5

مبتنی بر تقسیم کار متمرکز  هوشمندانه و ریزی و هدایتبرنامه ضرورت فناوری، به دانش تبدیل و  تحقیقاتی ایجنت

  .رسدمی نظر به ضروری امری مرتبط، تحقیقاتی و آموزشی مراکزهدفمند ملی در 

با  ذخایر ژنتیکی و مدیریت بر داده های ژنومی، حقوق ملی صیانت ازضمن تاکید بر  اندیشیکنندگان در همشرکت .6

 نموده ترین کشورهای جهان در زمینه تنوع ژنتیکیاستثنائی از یکی را آن که عزیزمان، کشور اقلیمی تنوع عنایت به

داده های ژنتیکی  ازمطلوب  برداریبهره و صیانت آوری،ملی به منظور شناسایی، جمعپایگاه داده اد شبکه ایجبر  است،

  گیرد.مورد تاکید قرار می ،آینده و حال هاینسل برای گیاهی و جانوری، ژنتیکی ذخایر جمعیت های انسانی و

انجمن ژنتیک ایران و پژوهشگران این رشته با آگاهی از جنبه های مختلف حفظ و بهره برداری از ذخایر توارثی  .7

 اجرای قانون حفظ منابع ژنتیکی را اعالم می دارند.ئین نامه آمادگی خود را برای تدوین آ

شرکت کنندگان در هم اندیشی بررسی الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید .8

و از مسئولین محترم به ویژه مجلس شورای اسالمی تقاضا دارند با توجه به ضرورت لحاظ منافع ملی  (UPOVگیاهی )

اینکه در حال حاضر مضرات پیوستن به این کنوانسیون بیشتر از فواید مورد ادعا است، با پیوستن به این کنوانسیون 

 مخالفت نمایند و انجمن های علمی و پژوهشگران مرتبط مورد مشاوره قرار گیرند.

ستیابی و کاربرد تکنیک ضمن تاکید بر اهمیت دهای نوین ویرایش ژنوم، کنندگان در هم اندیشی فناوریشرکت. 9

های نوین دست ورزی ژنوم از جمله کریسپر، حمایت از پژوهش های بنیادی در این حوزه جهت بهره برداری از 

دستاوردهای آن در مراکز علمی و پژوهشی کشور و همچنین ایجاد بانک ناقل های کریسپر جهت بهره برداری محققان 

 داخلی را خواستار شدند.



های نوین و نقش تاثیرگذار مهندسی با اشاره به سرعت اعجاب انگیز علوم و فناوریان در همایش . شرکت کنندگ10

دارند از رویکرد سیاسی در  ها به ویژه رسانه ملی تقاضااز رسانه ژنتیک در دستیابی به محصوالت مطلوب کشاورزی،

ساز، اجتناب نموده و از مسئولین فناوری سرنوشتهای غیر علمی نسبت به این های اقتدار آفرین و ایجاد نگرانیفناوری

های کشاورزی و تولید در عرصهتبدیل دستاوردهای علمی  آیندمحترم درخواست دارند که تسهیل صدور مجوز و فر

، بر صدور مجوز واردات بیهای بین المللی استانداردمحصوالت اصالح شده ژنتیکی تحت نظارت قوانین ملی و  داخلی

 بذر، نهاده و محصوالت کشاورزی، در اولویت قرار گیرد. رویه

 کمیته تدوین قطعنامه

 1397اردیبهشت  25

 

 

 


