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زمان

عنوان روز

یکشنبه

روزاول :بزرگداشت روزجهانی

 91آبانماه 9211

علم در خدمت صلح و توسعه

عنوان نشست

سخنرانان

ساعت

محل برگزاری

دکتر منصور غالمی،

با محوریت "علم برای همه"

بزرگداشت روزجهانی علم در

دکتر وحید احمدی،

خدمت صلح و توسعه

دکتر محمد جاللی،

 9تا 21

سالن شهدای جهاد علمی

خانم مریم سلطان زاده،

صبح

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر بهمن نامور مطلق،
دکتر محسن جوادی
دکتر فرشاد مومنی،
گروه اقتصاد علم:

دکتر حسین راغفر،

علم در خدمت صلح و توسعه

سالن جلسات مرکز تحقیقات

دکتر بهروز شاهمرادی،

 26تا 29

سیاست علمی کشور

دکتر سجاد برخورداری،

عصر

سالن دکتر قانعی راد

دکتر مژگان سمندرعلی اشتهاردی
دکتر شاهرخ فاتح،
دکتر کتایون جهانگیری،
دکتر سیدرضا مهرنیا،
دوشنبه

روز دوم :ترویج علم با رویکرد

 32آبانماه 9211

شناخت سرزمین ایران در حوزه
اقلیم

نشست شناخت سرزمین ایران ،از

دکتر ساناز سهرابی زاده،

 9تا 21

سالن جلسات مرکز تحقیقات

دیدگاه تغییر اقلیم

دکتر میناشورانگیز،

صبح

سیاست علمی کشور

دکتر مهدی زارع،
دکتر آرزو دهقانی،
دکتر مونا خالقی

سالن دکتر قانعی راد
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سالن جلسات مرکز تحقیقات

گروه سیاست علم:
جایگاه سیاستگذاری علم و فناوری

دکتر رضا نقیزاده،

 21تا 21

سیاست علمی کشور

در توسعه و نگهداشت اقلیم ایران

دکتر آرش موسوی

عصر

سالن دکتر قانعیراد

دکتر سعید خزایی،

سه شنبه

روز سوم :ترویج علم با رویکرد

 39آبانماه 9211

شناخت سرزمین ایران در حوزه

دکتر فاطمه شاهرودی،

 21تا 21

سالن جلسات مرکز تحقیقات

گروه آیندهپژوهی:

دکتر امیرهوشنگ حیدری،

عصر

سیاست علمی کشور

آینده پژوهی فرهنگ در آینده ایران

دکتر مازیار عطاری،

سالن دکتر قانعیراد

دکتر محمود مهام،
دکتر فرشاد مهدی پور

فرهنگ
گروه علم سنجی:

دکتر نوروزی چاکلی

 21تا 26

سالن جلسات طبقه چهارم

نقش اطالعات درفرهنگ عمومی

دکتر شیما مرادی

عصر

مرکز تحقیقات سیاست علمی

دکتر المیرا جنوی

کشور
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دکتر هادی خانیکی،
چهارشنبه

روز چهارم :نقش رسانه در

 33آبانماه 9211

ترویج علم با رویکرد شناخت

گروه ترویج علم:

دکتر صدیقه ببران،

نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد

دکتر امیرعبدالرضا سپنجی،

شناخت ایران زمین

دکتر مریم رباطی،

 32آبانماه 9211

عصر

سیاست علمی کشور
سالن دکتر قانعیراد

خانم بهاره صفوی،

ایران زمین

پنجشنبه

 21تا 26

سالن جلسات مرکز تحقیقات

دکتر زرین زردار
گروه حقوق و اخالق علم و فناوری:

دکتر مصطفی یاوری،

نقش تاریخ علم ایران در ترویج علم

سالن جلسات طبقه چهارم

دکتر امیرمحمدگمینی،

 21تا 26

مرکز تحقیقات سیاست علمی

دکتر حنیف قلندری

عصر

کشور

روز پنجم :بیستمین دوره جایزه
ترویج علم

26تا 29

و نکوداشت آقای دکتر رضا

عصر

صندوق نوآوری و شکوفایی

منصوری (ساعت  21تا )29
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