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 اندازچشم

به  های مربوطد اثرگذار در لددین سرریاسررت ت گسررشر  مرزهای دانو د فوادریعلم پیشرررد در آموز ت لودید انجمن

 کشور در حوزه ساخت د لودید

 

 

 مأموریت

 حل مسائل کشور در این حوزه در جهت لوسعه زیست بوم نهادی ساخت د لودید -

 لوسعه ظرفیت علمیت دانشی د فوی فعاالن حوزه ساخت د لودید کشور -

ارلباطی با فعاالن د نهادهای بین ادمللی در راسررشای ارلیای سرران دانشرری د فوی در حوزه لوسررعه ظرفیت های  -

 ساخت د لودید

 

 اهداف راهبردی

 ارلیای سان علمیت دانشی د فوی فعاالن این حوزه به موظور لوانمودسازی در پاسخ به نیازهای کشور -

شرفت لوانمودی های کشو - سشفاده از ظرفیت های بین ادمللی در پی ساخت د لودید با لکیه بر ارلباط ا ر در حوزه 

 گیری با مشخصصان ایرانی مییم خارج از کشور

 لهیه اطلس لوانمودی های کشور در حوزه ساخت د لودید -

 نیو آفریوی مؤثر در لددین قوانین د سیاست های ملی مرلبط با حوزه ساخت داخل -

 راهبردهای اصلی

 ودیددر حوزه ساخت د ل خالقیت د نوآدریلیویت  -

 به ردز کردن موابع د اسشفاده از رد  های نوین در آموز  های علمیت دانشی د فوی -

 کشور هسشود وزه ساخت د لودید که مییم خارجشواسایی د برقراری ارلباط با مشخصصان ایرانی ح -

سشای معرفی لوانمودی های فوی در  - سشفاده از ظرفیت کارگزاران لبادل فوادری د بخو خصوصی در را حوزه ا

 ساخت د لودید

 معرفی انجمن به عووان بازدی مشورلی لخصصی نهادهای حاکمیشی در حوزه ساخت داخل -
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 اجراییهای برنامه

ساخت د لودید که مییم شواساییت برقراری ارلباط د لعریف پردژه های مششرک با ایرانیان مشخصص  - در حوزه 

 هسشود  خارج کشور

 پیشرفشه در کشور لهیه اطلس لوانمودی های ساخت دلودید -

 حمایت از لعریف پایان نامه های لحصیالت لکمیلی در راسشای پاسخ به نیازهای داقعی صوایع کشور -

 پیگیری احداث آزمایشگاه ها د کارگاه های مرجع ساخت د لودید پیشرفشه -

 حمایت از لشکیل د لوسعه شرکت های دانو بویان در حوزه ساخت د لودید پیشرفشه -

فعاالن دانشجویانت اسالید دلودید ساخت پیشرفشه برای  وطبازدید از صوایع دارای لجهیزات د خابرگزاری لور  -

 حوزه ساخت د لودید

 حمایت از برگزاری کوفرانس های علمیت ردیدادهای دانشی د ددره های فوی در حوزه ساخت دلودید -

 کمک به بردزرسانی موابع علمی دانشگاهی در رششه ساخت د لودید -

 دید پیشرفشه د رد  های نوین ساختاخت د لولردیج س -

 

 

 رئیس هیأت مدیره

 دکشر غالمحسین دیاقت


