
 

 موضوع      

 انديشي دانشگاه و دولت در شرايط تحريمهم 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
 

  1398  تیرماه 17

 (س)دانشگاه الزهرا 



 



 



 

اهی علمی ربای شکستن تحریم اه و تحقق رونق تىلید از مسائلی  جستجىی راه
 .کنند  ورود  ی محکم هب آنها با اراده  باید اه  است هک استادان دااگشنه



 

سخت، با مشورت، انتقاد و  طی رشا نی رد ا خواهم یم  دیز شما اسات ا
 .دیکن  یاریخود دولت را  شنهاداتی پ 



 

 مدعوين     

 ها و مؤسسات پژوهش و فناوريرؤساي دانشگاه 

 ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي سطح يكرؤساي دانشگاه 

 هاي اجراييهاي بزرگ دستگاهها و پژوهشگاهرؤساي دانشگاه 

 اعضاي اصلي اتاق بازرگاني ايران 

 هاي بزرگ معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه 

 هاي:رؤساي كميسيون 

 آموزش و تحقيقات  

 فرهنگی 

  صنايع و معادن 

  اقتصادي 

 و اجتماعی مجلس شوراي اسالمی 

 هاي مجلس شوراي اسالميرئيس مركز پژوهش 

 هاي علمي مرتبط با موضوع نشستتعدادي از رؤساي انجمن 

  تعدادي از صاحبان صنايع بزرگ كشور 

 



 

 هدف

 هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي تبيين وضعيت و چالش

 كشور در شرايط تحريم

 هاي علمي و تخصصي جامعه برداري از ظرفيتچگونگي بهره

 هاي احتمالي دانشگاهي در مواجه با چالش

 برنامه نشست

 زمان افتتاحيه

 8:40تا  8:30 تالوت آياتي از قرآن كريم و سرود جمهوري اسالمي ايران

 8:45تا  8:40 سركار خانم دكتر مالنظري (س)خیرمقدم رئیس دانشگاه الزهرا 

 9:00تا  8:45 سخنراني دكتر منصور غالمي وزير علوم، تحقیقات و فناوري

 9:45تا  9:00 سخنراني دكتر اسحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهور

 
 

 



 

 های تولید ملی و اشتغالهم اندیشی اول: سیاست 

 محورهاي مورد بحث  

 هاي دولت در توسعه توليد ملی و اشتغالها و برنامهسياست 

 نقش توسعه فناوري در ايجاد اشتغال و كارآفرينی 

 گذاريجلب مشاركت بخش غيردولتی و توسعه سرمايه 

 پشتيبانی از  نقش مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوري در

 هاي اشتغال و كارآفرينی دولت سياست

  هاي مورد نياز تأمين مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و فناوري نحوة

 هاي صنعتی و اجرايیصنعت و ساير بخش

  پشتيبانی ازمراكز تحقيق و توسعه واحدهاي صنعتی و ارتقا كيفيت كاالي

 ايرانی

 ر پشتيبانی از سياستها و مؤسسات پژوهش و فناوري دنقش دانشگاه-

 هاي توليد ملی و اشتغال

 



 

 نشست اول

 دبیر پنل
 دکتر مسعود برومند

 معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف 

 اعضای پنل 

دکتر سيد احمد معتمدی رئيس دانشگاه صنعتي 

اميرکبير، دکتر محمود نيلي احمدآبادی رئيس دانشگاه 

تهران، دکتر فريدون مهبودی از شرکت سيناژن و 

 آبادی مديرعامل شرکت مپنادکتر عباس علي

 زمان عنوان سخنران

 جناب آقای شريعتمداری

 وزيرکار و رفاه اجتماعي
 10:15-9:45 های اشتغالتبيين سياست

 جناب آقای رحماني

 وزير صنعت معدن، تجارت
 10:45-10:15 تبيين سياست های توليد ملي

 11:00-10:45 تنفس و پذيرايي

 بحث اعضاء پنل

ها و های پشتيباني دانشگاهروش

پژوهش و فناوری از  مؤسسات

 های توليد ملي و اشتغالسياست

11:00-11:30 

 12:45-11:30 بحث و گفتگوی حاضرين در نشست

 14:00- 12:45 نماز و ناهار

 

 
 



 

 هم اندیشی دوم

 تحلیل وضعیت اجتماعی، فرهنگی و ارتباط آن با تحریم 

 محورهاي مورد بحث

 پذير و التهاب آفرينشناسايي نقاط آسيب 

 هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسيها و حساسيتدغدغه 

 هاي اجتماعي و نمادين در كمك به رفع ضرورت و نقش سرمايه

 هاي ملي و تقويت همبستگي ملي چالش

 پذير و هاي دولت در كمك به كاهش نقاط آسيبها و برنامهسياست

 آفرينالتهاب

  نقش مؤسسات آموزش عالي و پژوهش و فناوري در كمك به ايجاد

 فضاي نشاط و اميد در جامعه

 



 

 نشست دوم     

 دکتر غالمرضا غفاری دبیر پنل

 معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت عتف 

 اعضای پنل 

االسالم حجت  دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه عالمه طباطبايی،

والمسلمین دکتر مصطفی رستمی رئیس نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در 

، دکتر پورفالح (س)ها، دکتر مهناز مالنظری رئیس دانشگاه الزهرا دانشگاه

معاون وزير اطالعات و دکتر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

 قوه قضايیه

 زمان عنوان سخنران

جناب آقای دکتر رحمانی 

 فضلی

 های دولت در کمك به کاهش نقاط ها و برنامهسیاست

 آفرينپذير و التهابآسیب
14:00-14:30 

 :جناب آقای پورفالح

 معاون وزير اطالعات 
 14:45-14:30 های اجتماعی، فرهنگی و سیاسیها و حساسیتدغدغه 

 بحث اعضاء پنل
  نقش مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در

 کمك به ايجاد فضای نشاط و امید در جامعه
14:45-15:15 

 16:15 -15:15 بحث و گفتگوی حاضرين در نشست

 16:30- 16:15 تنفس و پذيرايی

 17:00-16:30 جمع بندی و ارائه نتايج هم انديشی توسط دبیران نشست

 
 



 




