
گزارش جلسه نشست جناب آقاي دكتر ستاري معاون  علمي و فن آوري رئيس جمهور و رئيس بنياد 

  ملي نخبگان با نمايندگان انجمنهاي علمي ايران

  

  . در دفتر نخبگان استان تهران برگزار شد 29/8/92جلسه در روز چهارشنبه مورخ 

مرتعداري ايران به نمايندگي از اين انجمن در اين پور رئيس كميته علمي انجمن جناب آقاي دكتر مهدي فرح

  .جلسه شركت نمودند

در اين جلسه پيشنهاداتي درخصوص نقش انجمنهاي علمي در توسعه فعاليتهاي معاونت علمي مبتني بر 

بنيان، ديپلماسي علم و فناوري، ارائه راهكارهاي پيشنهادي سازي علم و فناوري، توسعه شركتهاي دانشتجاري

  .مطرح شد... وزه توسعه علم و فناوريراهكارهاي ارتقاي جايگاه كشور در حوزه علم و فناوري در منطقه و در ح

ي علمي در كشور سخناني را ايراد دار در مورد پتانسيلهاي انجمنهاقاي مهندس بهرهآدر اين جلسه ابتدا  

ساي انجمنهاي ؤدر ادامه چند تن از ر. قاي دكتر براري براي برگزاري جلسه تشكر كردندآت افرمودند و از زحم

نها اجابت به آعلمي درخواستهاي خود را از معاون محترم رئيس جمهور بيان كردند كه عمده درخواست 

يكي از تقاضاها هم مشاركت انجمنهاي علمي در . نها براي استفاده از پتانسيل انجمنهاي علمي بودآدرخواست 

  .ستادهاي معاونت بود



ب آقاي دكتر ستاري بيان كردند كه اعتقاد راسخي به همكاري با انجمنها دارند و در تمامي امور در ادامه جنا

هاي انجمنهاي علمي كشور در برداري از ظرفيتهمچنين ايشان بهره. ها استفاده خواهد شدمعاونت از انجمن

هاي مقام معظم رهبري براي ايشان در ادامه با اشاره به توصيه. سازي علمي كشور را خواستار شدندتصميم

توسعه فناوري در كشور ابراز كردند كه يكي از مهمترين كارهايي كه بايد انجام شود، جذب بودجه بيشتر براي 

ايشان همچنين . بنيان است كه به واسطه آن ايجاد اشتغال هم صورت خواهد گرفتتوسعه شركتهاي دانش

كنيم، شرايطي فراهم عامل با انجمنهاي علمي كشور طراحي ميبردي كه در ت-كيد كردند كه در مكانيزم بردأت

آوريم كه اين انجمنها نياز به كمك مالي نداشته باشند و عالوه بر اينكه استقالل مالي پيدا كنند، بتوانند 

ايشان در نهايت متذكر شدند كه براي توسعه همكاريها بايد يك مدل . هايشان را نيز افزايش دهندتوانمندي

  .طراحي و تا محقق شدن آن توسط يك كميته مشترك پيگيري شود

         

 

 


