
  كشور علمي توسعه و پيشرفت همايش دومين برگزاريگزارش 

  

 ماه  دي 18 دوشنبه روز با محوريت تدوين برنامه پنجم توسعه        كشور علمي توسعه و پيشرفت همايش دومين

 به كشور علمي پتانسيل به توجه همايش اين برگزاري از  هدف .شد برگزار رازي هاي  همايش سالن در 1391

 نظـام  در علمـي  هاي  انجمن قانوني جايگاه تثبيت ضرورت طرح نيز و ها  توانمندي ساير و انساني منابع لحاظ

  .بود گيري تصميم

سركار خانم سعيده عليشاهي مدير اجرايـي انجمـن  و آقـاي          در اين همايش از طرف انجمن سراميك ايران           

  . مسيحيان پور بازرس انجمن سراميك ايران شركت نمودندعلي اكبر مهندس

 شـده  تـشكيل  ها  انجمن مديره هيئت از جمعي حضور با و علمي هاي  انجمن شوراي سوي از كه همايش اين

 مجتبـي  دكتـر  ايـشان  از پـس . كرد كار  به آغاز همايش اجرايي دبير سيف سعيد محمد دكتر سخنراني با بود

 در هـا   انجمـن  اهميـت  و نقش به راجع سخناني بيان به ايران علمي هاي  انجمن شوراي سرئي نياسر شريعتي

 وجـود  كـشور  در علمـي  انجمـن  گروه شش حاضر حال در كه اين بيان با  وي .پرداختند كشور اداره ساختار

 گروه در انجمن 94 مهندسي، علوم گروه در انجمن 91 پايه، علوم گروه در انجمن 24: كرد خاطرنشان دارد،

 چهـار  و اي  رشـته  بـين  هـاي   انجمـن  گـروه  در انجمن 45 كشاورزي، گروه در علمي انجمن 42 انساني، علوم

 كـل  دبيـر  آبـادي   سـعيد  محمدرضا دكتر همايش بعدي سخنران .كنند  مي فعاليت پايه علوم گروه در انجمن

  . بودند يونسكو ملي كميسيون

 در كشور علمي وضعيت كشور، فناوري و علم ديريتم زمينه در تخصصي نشست 9 روزه يك همايش اين در

 تخصـصي  هـاي   نشـست  و كـشور  پيـشرفت  و محـور  تقاضا پژوهش ارتباط ، مرتبط قوانين و برنامه با انطباق

  .شد برگزار علمي هاي انجمن گانه شش هاي حوزه

 مجلـس  اول رئـيس  نائـب  فـرد  ابوترابي حسن سيد المسلمين و االسالم  حجه سخنراني با همايش اول بخش

 ايجـاد  به كمك : گفت  ابوترابي فرد  .رسيد پايان به همايش اي  ماده  ده منشور از برداري  پرده و اسالمي شوراي

 حـال  در و بـوده  فناوري به علم تبديل فرآيند مهم اهداف از يكي همواره كشور در محور دانش و پويا اقتصاد

 بازگـشت  زمـان  مدت كه طوري به شده ايجاد كشور در فناوري كردن تجاري در بسياري هاي حاضرظرفيت

  .است رسيده ماه دو از كمتر به بنيان دانش هاي شركت از بسياري در سرمايه

 و علـم  مـديريت  موضـوع  اول سالن. شد برگزار گوناگون موضوعات با مجزا سالن سه در همايش دوم  بخش

 و نيلـي  مـسعود  دكتر طباطباييان، اهللا حبيب سيد دكتر توفيقي، جعفر دكتر سخنراني با را كشور در فناوري

 وضـعيت  موضـوع  بـا  دوم سـالن . نمـود  پيگيري نياسر شريعتي دكتر مسئوليت با شفتي حسن سيد مهندس



 علـي  محمـد  دكتر راد،  قانعي محمدامين دكتر آقايان مهمان مرتبط قوانين و برنامه با انطباق در كشور علمي

 سـوم  سـالن  مـسئوليت . بـود  نيا  قلي دكتر مسئوليت با ملبوبي علي  محمد دكتر و منصوري رضا دكتر كمالي،

 و رجـايي  عبـاس  مهنـدس  ثبـوتي،  يوسف دكتر براري، مرتضي دكتر سخنراني با كه بود سيف دكتر برعهده

  .نمودند دنبال را كشور پيشرفت و تقاضامحور پژوهش ارتباط موضوع سمنانيان سعيد دكتر

 علـوم  و هنـر  پايـه،  مهندسي،علوم فني اي،  رشته  بين شاورزي،ك گروه شش در همايش بعدازظهر هاي  نشست

  .شد برگزار تخصصي بصورت انساني

 دكتـر  علمي، هاي  انجمن كميسيون دبير براري مرتضي دكتر آقايان سخنراني شامل همايش اختتاميه مراسم

  .بود دار بهره ابوالفضل سيد مهندس و تلوري عبدالرسول دكتر ياضي، قره بهزاد

  

  

  

  

  

  

  


