
 

 

 

 

 ی علم و فناور یهاها و پارک پژوهشگاه  ،یها، مؤسسات آموزش عالدانشگاه  یمحترم پژوهش نیمعاون

 با اهدای سالم؛ 

هدف بررسی و تعیین    نی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه بابا همراهی جمعیت ایرا  دانشگاه سجادرساند،  احتراماً به استحضار می

های مناسب با استعانت از  یابی به سازوکارهای الزم و تعیین استراتژی نقش دولت در تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه، دست

های  اُمین کنگره سراسری همکاری 24میزبان برگزاری »  1400اسفند    12و    11که در تاریخ    مفتخر استدرگاه خداوند متعال،  

با همت کمیته محترم دائمی،   1374در شهر مشهد مقدس باشد. این کنگره از سال   «عت برای توسعه ملی دولت، دانشگاه و صن

های مطرح کشور برگزار شده و هر ساله جمع کثیری از دانشگاهیان، پژوهشگران و فعاالن صنعتی و مقامات مسئول در دانشگاه

به شکلها و سخنرانیاند. نشستمشارکت داشته  این دوره  بیشتری بر مشکالت، راههای  کارها، ی تدوین شده است تا پوشش 

 ای پژوهشی و صنعتی در راستای توسعه ملی بپردازد.های منطقه ها و فرصتچالش

 نیصصختم  ،کارشناسانمدیران،    ان،یدانشجو  د،یاسات  تمامیرسانی کنگره به  بدین وسیله خواهشمند است دستور فرمایید تا اطالع 

م و  انجام شده تا ضمن ثبت ناوابسته به آن مجموعه محترم    یاجتماع  ی هاشبکهو    ت یساوب  قیاز طرمجموعه  های زیرو شرکت

یابی به راهکارهای تر این کنگره و دست مشارکت فعال، با انتقال تجربه و نقطه نظرات خود، ما را در برگزاری هر چه غنی 

نشست  در  مباحث  نتایج  فرمایند.  یاری  نشریهمناسب  در  ارزش ها  و  نوآوری  و کمسیون های  دانشگاه  و  های آفرینی، صنعت 

 ئه و منتشر خواهد شد. گیری در مجلس شورای اسالمی اراتصمیم

باشد.  همچنین، موجود می   /https://www.cgiu.ir/faسایت  شایان ذکر است سایر اطالعات و اخبار تکمیلی کنگره در وب

های همکاری و کسب اطالعات بیشتر، آقای مهندس مرتضی مهاجر، مسئول ارتباط با صنعت کنگره با به منظور معرفی طرح 

 گردد.به حضور معرفی می  05136029313و  09155053294شماره تماس 

ؤثر در مسیر توسعه ملی برداشته و تحوالت مثبتی را در حوزه ارتباط دانشگاه و امید است که دستاوردهای این کنگره، گامی م

 صنعت به ارمغان آورد. پیشاپیش سپاسگزار حسن نظر و مساعدت شما خواهم بود.
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