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  گزارش برگزاری  

 چین رده علمی اریانیان ع اولین همایش جام 
 «تجربیات و فرصت های آموزش و پژوهش در چین»

 

 : گانبرگزار کنند

 مجمع دانشجویان پکن -رایزن علمی 

 

 :همکاریبا 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 علوم، تحقیقات و فناوری وزارتسازمان امور دانشجویان، 

 معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

 سفارت جمهوری اسالمی ایران

 

 6932آذرماه  62
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 در چیناولین همایش جامعه علمی ایرانیان  گزارش برگزاری

 

 مقدمه:

با حضور بیش از یکصد نفر از دانشجویان،  6932 آذرماه 62در تاریخ  چیندر همایش جامعه علمی ایرانیان اولین 

پژوهشکده مطالعات »با حمایت  ودانش آموختگان و سایر عالقمندان در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران 

معاونت علمی و فناوری ریاست »، «امور دانشجویانسازمان »، «فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

د و چن «شرکت مپنا»، «اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین»، «هوری اسالمی ایران در پکنسفارت جم»، «جمهوری

 شرکت دیگر، توسط مجمع دانشجویان پکن برگزار گردید. 

در مراسم افتتاحیه پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید، سرود جمهوری اسالمی ایران و پخش یک نماهنگ،  

شی ارائه کرد. سپس سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در پکن و وزیر محترم گزاررایزن علمی )رییس همایش( 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایراد سخنرانی پرداختند. 

نفر  9پانل تخصصی متشکل از پس از ارائه هر مقاله، مقاله شفاهی ارائه شد.  6۱در دو نشست ارائه مقاالت، 

مرتبط با موضوع مقاله، نسبت به آن اظهار نظر کرده و فرصت کوتاهی نیز برای پرسش و پاسخ وجود متخصص 

مقاله نیز به صورت پوستر در نظر گرفته شده بود که به صورت استند در معرض دید شرکت کنندگان  6۱ داشت. 

و پوسترها و نیز سه مقاله برتر، تقدیر  گان مقاالتداز دانشجویان برتر، ارائه دهندر این همایش قرار داده شده بود. 

 به عمل آمد. 

خالصه مقاالت و نوشت افزار به همراه یک هدیه ارزشمند به کلیه شرکت کنندگان تقدیم شد. پذیرایی ها شامل 

 صبحانه، ناهار و میان وعده های صبح و بعد از ظهر بود. 

و مورد رضایت قریب به اتفاق شرکت کنندگان د گردیبا موفقیت کامل برگزار  همایش طبق برنامه و در مجموع

ایش ارائه شده مدر فصل اول این گزارش اقدامات قبل از برگزاری همایش و در فصل دوم، گزارش هقرار گرفت. 

 است. 
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 ات برگزاری همایشمقدمفصل اول: 

 

دانشجویان چندین بار مورد بحث و مجمع رایزن علمی و از طرف علمی  همایشیک برگزاری در سال های اخیر 

رای رایزن علمی ب حمایتتوجه به . با آماده نبودبرگزاری چنین همایشی برای  شرایطبررسی قرار گرفته بود، اما 

امکان برگزاری مراسمی در ، ، از طرف دیگرمجمع دانشجویان پکن انسجام بیشترو از یک طرف  برگزاری همایش

  آمد. وجود به شان جامعه علمی ایرانیان 

ات متعددی برای برنامه ریزی بعد از بستن قرارداد همکاری فی مابین رایزن علمی و مجمع دانشجویان پکن جلس

 :خالصه این فعالیت ها به شرح زیر استهمایش تشکیل شد. 

 (6932مهر  69مطابق با  6۱62اکتبر  6۱) اولین جلسه -

 حاضرین: آقایان دکتر حجت، وفائی، شرکت قناد.

 تبیین اهداف اصلی، خط مشی و مسیر حرکت، مدیریت همایش، هسته اصلی، شکل گیری هماهنگی اولیه

 :(6932مهر  62مطابق با  6۱62اکتبر  62) دومین جلسه -

اعیلی، شرکت قناد، نادری، صالح، بیات، اسمخانم ها: مهرنوش فنایی، فرنوش فنایی، پوردارائی و آقایان  حاضرین:

صورت مجازی پیگیر بودند ه تعداد دیگری از دوستان از جمله آقایان سهرابی، وفائی و هاشمی زاده ب توفیق زاده.

 و از نظراتشون بهره مند شدیم.

. اتاق فکر همایش جهت شنیدن و بهره مند شدن از نظرات افراد با تمایالت مختلف و دانشگاه های متفاوت

و برنامه های مناسب  مسیر حرکت ن محورهای آن، شفاف سازیمفکری برای تعیین عنوان همایش و بحث پیراموه

 روز همایش و همچنین الزامات اجرائی روز همایش مانند پذیرائی و ...

در پایان صورتجلسه ای از تصمیمات اولیه جهت بررسی بیشتر تهیه گردید و مقرر گردید در فرصت کوتاهی نظرات 

 اخذ گردد. حاضرانتکمیلی 

مهم ترین مباحث در شد.  مجازی همایش مطرحصورت مجازی در گروه ه ب متعددیپس از این جلسه مباحث 

که در همفکری شرکت کرده  کسانی. در نهایت با توجه به نظرات خصوص تعیین مجری مناسب برای همایش بود

هی از آرا را به خود اختصاص های مجری گری به رای گذاشته شدند و آقای وفایی اکثریت قابل توجا بودند کاندید
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همچنین در این بازه زمانی نظرات در خصوص محورهای همایش  دادند و برای اجرای روز همایش انتخاب شدند.

 تکمیل و آماده ارائه گردید.

 (:6932آبان ماه،  6مطابق با  6۱62اکتبر  69سومین جلسه ) -

 بحرینی، توفیق زاده، زاهدی، هاشمی زاده.حاضرین: آقایان دکتر حجت، اسماعیلی، شرکت قناد، وفائی، 

تصمیمات الزم در خصوص زمان برگزاری، زمان اعالم فراخوان  باحث مطرح شده و اخذ تصمیم نهایی،جمع بندی م

 با توجه به محورهای تعیین  شده، تاریخ ارائه مقاالت، تاریخ های احتمالی تمدید و ...

 به شرح زیر اشاره کرد: همایش مسئولیناز دیگر موارد می توان به تعیین 

 

 

 رییس همایش

 یوسف حجت

 چین، ژاپن و کره رایزن علمی 

 

 دبیر همایش

 رسول اسمعیلی

 (دبیر مجمع دانشجویان پکن) دانشجوی دکترای آکادمی علوم چین

 

 دبیر اجرایی

 احسان شرکت قناد 

 پکن فضای –دانشگاه هوا  یادکتر دانشجوی

 

 دبیر علمی

 وفائیحامد 

 دانشجوی دکترای دانشگاه پکن

 

 های مربوط به هر کمیته اعالم نمود.  مسئولیتهای اصلی همایش دبیر همایش  مسئولیتبعد از اعالم 
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 شروع تشکیل و فعالیت کمیته های علمی و اجرایی

به همکاری در اجرای  توانمند در امور اجرایی و مهمتر عالقه مند دانشجویانبا توجه به رایزنی های انجام شده با 

ن و همچنی اعضااین همایش کمیته اجرائی تشکیل گردید و نمونه ای از شرح وظایف این کمیته جهت آشنایی 

 2اکتبر مطابق با  63تکمیل و تصحیح در اختیار داوطلبان قرار گرفت. اولین جلسه حضوری کمیته اجرایی مورخ 

های دانشگاه پکن برگزار گردید. هدف اصلی تحویل و پذیرش  در حاشیه برگزاری جشن فرهنگ 6932آبان ماه 

 و تفهیم وظایف هرکدام از همکاران بود.

با  اماند دباتوجه به مشغله های خود امکان ادامه همکاری را پیدا نکر اعضابرخی از  ،و در ادامهدر طول این زمان 

ی نتیجه این رایزن شرایط، به کار ادامه دادند. با درک اعضاتوجه به زمان برگزاری که در فصل امتحانات بود سایر 

 ها به شرح زیر است:

 شرح وظایف کمیته اجرایی همایش:

  همایش اجراییبرنامه  تنظیم -1

 تشکیل واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی و انتصاب مسئولین مربوطه  -2

 تعیین محل برگزاری همایش و بازدید و بررسی امکانات و کمبودهای احتمالی آن -3

 تعیین محل اسکان مدعوین ویژه   -4

 تعیین میزان وجه ودیعه ثبت نام با در نظر گرفتن هزینه های برنامه و اعتبارات آن -5

پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مشخص شده جهت واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی که بطور  -6

 مبسوط در ادامه ذکر گردیده است 

 واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی:

  :دبیرخانه   

 پیگیری تشکیل جلسات هماهنگی بین برگزارکنندگان و کمیته های مختلف همایش و پیگیری مصوبات -1

 پایش مداوم روند اقدامات اجرایی مطابق با جداول زمانبندی و پیگیری اعالم گزارش آن به دبیر همایش -2

ت اهمایش و جمع آوری نظرات هیانجام کلی روند مربوط به پذیرش مقاله، ارسال مقاله به دبیر علمی   -3

 داوران با هماهنگی دبیر علمی 

 کسب اطالع از روند ثبت نام، آمار ثبت نام کنندگان   -4

 مکاتباتی همایش امورانجام کلیه  -5
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 :عمومی روابط

 انجام کلیه امور مکاتباتی همایش  -1

 ارسال  فراخوان و پوستر اصلی همایش -2

 پاسخگویی درخصوص همایش ها -3

 ه مقاله ئصدور گواهی اراو صدور گواهی شرکت در همایش  -4

 امور مربوط به مجری برنامه های افتتاحیه و سخنرانی ها -5

 و صدا و سیما هماهنگی پوشش خبری ومصاحبه ها توسط رسانه ها  -6

 تشریفات -7

 :نتشاراتا

 چاپ برنامه همایش و خالصه مقاالت -1

 چاپ آرم همایش و مجمع بر روی هدایای تبلیغاتی -2

 های سینه چاپ کارت -3

  :تدارکات

 پیش بینی امکانات الزم جهت امور مربوط به نقلیه -1

 )خودکار کیف کاغذ و .... ( خرید ملزومات همایش -2

 انجام امورحمل و نقل در طی همایش و نظارت برآن -3

 ها جهت تامین غذا  مذاکره  با  رستوران -4

 سمعی و بصری و امکانات نرم افزاری و سخت افزاریسازی  آمادهتامین یا  -5

 امور هنری:

 بارگذاری اطالعات همایشو  سایتطراحی  -1

 عکاسی  -2

 همایشسربرگ و آرم پوستر،  طرح -3

 طراحی کارت سینه جهت کلیه افراد همایش -4

 طراحی کتابچه خالصه مقاالت -5

 سخنرانی ها  فراخوان مقاله و بروشور طراحی بروشور  -6
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  :مالیامور 

 و عودت آن به شرکت کنندگان دریافت ودیعه  ثبت نام -1

 انجام کلیه امور مالی مربوط به همایش -2

 تركیب و شرح وظایف كمیته علمی همایش

 پژوهشی همایش و تعیین فرم و قالب مورد نظر جهت دریافت خالصه مقاالت -تعیین محورهای علمی -1

 ت داوران همایشاانتخاب هی -2

 توای علمی مقاله به صورت سخنرانی و پوستر تنظیم چک لیست داوری مقاالت بر اساس متدولوژی و مح -3

 پی گیری دریافت و ارسال مقاالت جهت اعالم نظر به هیئت داوران همایش -4

 انتخاب مقاالت برگزیده و اعالم به دبیرخانه جهت انعکاس موضوع به نویسندگان مقاله -5

 تنظیم کتابچه خالصه مقاالت و ارائه به کمیته اجرائی جهت پی گیری چاپ -6

ا و ه ها، تعیین سخنران، زمان سخنرانی برنامه علمی همایش ) تنظیم عناوین و برنامه سخنرانیتنظیم  -7

 ارایه ان به کمیته اجرایی جهت چاپ و  میزگرد(

 

نهایتا با همت همکاران اجرایی و علمی همایش و مجمع دانشجویی مرحله به مرحله فراخوان همایش تهیه و 

 .استفاده می شد اعضاوارد از نظرات گردید. در کلیه متکمیل 
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اعالن عمومی شد. در این فراخوان  6932آبان ماه  66مطابق با  6۱62نوامبر  9فراخوان برای اولین بار در تاریخ 

ه ذکر گردد. با توجه به این نکته ک مستمعینسعی شد کلیه موارد مورد نیاز شرکت کننده ها اعم از نویسندگان و 

 شد. نوشته «پکن»هنوز محل برگزاری نهایی نشده بود در این فراخوان محل 

از نظر هزینه و امکانات در پکن بازدید و بررسی شد که  Enochبین المللی نوساز مدرسه برای مکان همایش، ابتدا 

در س هتل سوئیتایید نهایی قرار نگرفت. گزینه دوم مورد  محل مناسبی بود ولی به علت دور بودن از مرکز پکن

مکان برگزاری  با توصیه مسئولین سفارت، 6۱62هشتم نوامبر در تاریخ که  بود که تقریبا قطعی شده بودمرکز شهر 

  تغییر پیدا کرد. سفارت جمهوری اسالمی ایران  بههمایش 

اعالم شد. مهلت ثبت نام و پذیرش مقاالت  پژوهش ، روزآذر 6۱دسامبر مطابق با  62شنبه  زمان برگزاری همایش

 حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکیامکان بعدا به خاطر  آذرماه اعالم شد. 66دسامبر مطابق با  9

 آذر تغییر کرد.  62دسامبر، مطابق با  62، تاریخ برگزاری به یکشنبه در همایش

آن بر روی سامانه  ه همایش آماده گردید و اطالعات و اخبار مربوط بههمزمان با اعالن فراخوان، سایت مربوط ب

  :قرار گرفت مذکور به آدرس زیر

http://issc2017.isscn.ir/ 

 

 

 نیز قرار گرفت (http://isscn.ir) همینطور لینک مربوط به این سایت، در سایت مجمع دانشجویان ایرانی پکن

 مجمع دانشجویان ایرانی شانگهای نیز این فراخوان را بر روی سایت خود قرار داد. .و همواره به روزرسانی شد

http://issc2017.isscn.ir/
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یزن رانوامبر جلسه ای جهت بررسی بیشتر و چک کردن نکات مهم که بایستی لحاظ گردد در منزل  63در تاریخ 

 برگزار گردید.علمی 

جرای برنامه تعیین و تایید گردید و با توجه به خروجی جلسه ریز برنامه زمان بندی طی این جلسه جزئیات روز ا

 همایش تهیه گردید.

مانند گروه )ویچت( ایرانی در چین  مجازی از دیگر فعالیت ها می توان به همرسانی این موارد در اکثر گروه های

به دانشگاه های مختلف، ایرانچاینا گیت، پکن، گروه های مربوط  رایزن علمی، اطالع رسانی مجمع دانشجویان

 ها، پرسش و پاسخ و ... اشاره کرد. نیازمندی

شد ابهاماتی برای عالقمندان بوجود آمده بود که پس از  با توجه به اینکه این همایش برای اولین بار برگزار می

 .دشوقالب اعالمیه و اطالعیه صادر توضیحات دیگری در  )اواخر نوامبر( در دو نوبت مقرر شدتوضیحات شفاهی 

 نامبرده اعالن گردید.گروه های ایرانی ها و  سایت این اخبار در

ز ا آذرماه پوستر نهایی گردید و در دسترس کلیه فرهیختگان قرار گرفت. 66مطابق با  6۱62دسامبر  9در تاریخ 

دسامبر، ثبت نام  2ی از دوستان در  تاریخ طرف دیگر با توجه به ظرفیت باقیمانده و تمایل به شرکت تعداد بیشتر

 دسامبر تمدید شد. 62دسامبر و تحویل مقاالت تا 66تا 
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ربیات تجرایزن علمی  زل آقای وفائی برگزار گردید تاآخرین جلسه مدیریت همایش در تاریخ هشتم دسامبر در من

تصمیمات باقی مانده اخذ گردیده و در نهایت در خصوص تغییر  چنینهمرا ارائه کند. پن همایش ژاشرکت در 

 .تصمیم گیری شدبرنامه همایش و نحوه اعالم آن 

 

 اعالن عمومی تغییر برنامه همایش به دلیل حضور محترم وزیر بهداشت جمهوری اسالمی ایراندسامبر  3در تاریخ 

 گردید و در پی آن موافقان و مخالفان خود را داشت.

در این بین با توجه به نزدیک شدن موعد برگزاری همایش مواردی که نیاز به تکمیل ثبت نام، ارسال مقاالت و ... 

 نداشت مانند تهیه هدایا و مواد صبحانه، هماهنگی جهت رستوران و پذیرائی های میان وعده و ... انجام میشد.
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 وزهای کاری دانست. سه روز آخر مانده به همایش را بایستی پرترافیک ترین ر

سه روز مانده به برگزاری همایش تعدادی از دوستان از جمله خانم های فنایی و آقایان وفایی، شرکت قناد، 

صالحیان، بحرینی و طالبی جهت آماده کردن اولیه سالن برگزاری و چک کردن امکانات و شرایط و ... در محل 

 ا اختصاص به چیدین هدیه ها و ملزومات کردند.سفارت حضور یافته و حدود چهار الی پنج ساعت ر

 

های مربوط به ارائه دهندگان شفاهی و تایید کار نهایی آنها نیز  همچنین هماهنگی های الزم جهت دریافت فایل

 شد.انجام 
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از طرفی دیگر شود. آماده گردید تا پس از آن در قالب کتابچه چاپ و  تهیه، ویرایش خالصه مقاالت روز بعد

 این امر ارائه ها و سایر پوسترهای مورد نیاز( تهیه گردید.پوستر چاپ پوسترها )شامل  برایهماهنگی های الزم 

پس از تکمیل و اصالح فایل مربوط به کتابچه، کاور، پوسترها و سایر موارد الزم با حضور آقایان حقیقت، بحرینی 

 همایشبه محل  سفاتبا هماهنگی انجام شده با  همکاران موارد، چاپپس از  و طالبی در محل چاپخانه ممکن شد.

 آماده کردن سایر شرایط لوازم را نصب کنند که با توجه به حضور وزیر، نیمه کاره رها شد.رفتند تا عالوه بر 

 

آماده سازی ر شدند و به تکمیل کارها، صبح در محل حاض 2در روز همایش تمامی کادر اجرایی راس ساعت 

پذیرش  5:6۱راس ساعت  موارد مربوط به پذیرش پرداختند. رو سای ، سالن برگزاری همایش، سالن پذیراییصبحانه

منظور از پذیرایی صبحانه حضور به موقع شرکت کنندگان در همایش بود که در نتیجه آن همایش  شروع شد.

 بدون تاخیر و با حضور کلیه شرکت کنندگان برگزار شد. 
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به  صبحانه و اخذ لوازم التحریر، زیردستی و کتابچه خالصه مقاالت جهت صرف کنندگان بعد از پذیرششرکت 

 .  دعوت شدندبه سالن همایش  پس از پذیراییشدند و  سالن پذیرایی راهنمایی می
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 برگزاری همایشفصل دوم: 

 . نماهنگ رسما آغاز گردیدمجید، پخش سرود ملی و  کالم اهللبا تالوت آیاتی از  همایشافتتاح 

 

، رایزن محترم علمی جمهوری اسالمی ایران و رییس همایش در خصوص حجتیوسف دکتر  آقای جناب ابتدا

 .کردند تشکربرگزارکنندگان همایش از  وارائه گزارشی آموزش عالی و دانشجویان ایرانی در چین 
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جناب آقای خاجی سفیر محترم جمهوری . ادامه یافتسخنرانی سفیر محترم و وزیر بهداشت  برنامه با مهااد در

اسالمی ایران در سخنرانی خود ضمن اشاره به جایگاه آموزش عالی در چین در مورد پیگیری ها و دستاورد های 

 .سفارت در مورد مشکالت بانکی توضیحات الزم را ارائه دادند
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در نهایت جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سخنرانی پرداختند. 

ایشان در سخنرانی خود به امکانات آموزشی و پژوهشی گسترده، منابع مالی و بورس هایی که در چین وجود دارد 

درصدی بازگشت  5۱. با توجه به نرخ اشاره کرد و استفاده از آن را یک فرصت مناسب برای ایرانیان دانست

دانشجویان چینی به کشورشان، ایشان اظهار امیدواری کرد که روزی در ایران نیز شاهد بازگشت سرمایه های 

انسانی باشیم. طب سنتی از دیگر نکاتی بود که مورد تاکید وزیر محترم قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه چینی ها 

ن یک روش معتبر پزشکی در جهان مطرح کرده اند، از کوتاهی کشور ما در این زمینه طب سنتی خود را به عنوا

 طرف شود. برانتقاد کرد و اظهار امیدواری کرد که موانعی که در مسیر جهانی شدن طب سنتی ایران وجود 

 

ود به توسط دانشگاه خ ایرانی که هر کداممراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز زاده، بعد از پایان سخنرانی دکتر قاضی

 از هیئتعنوان دانشجوی ممتاز معرفی شده بودند برگزار گردید و این دانشجویان تقدیرنامه ها و هدایای خود را 

 عالی رتبه دریافت کردند.
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 حضار جهت گرفتن عکس یادگاری به حیاط سفارت دعوت گردیدند. سپس 
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  له زرد انجام شد.قهوه، شی مختصری شامل چای، در ادامه پذیرای
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  توضیح می دادند.پوستر(  6۱)خود یهاپوستردر خصوص محتوای  در وقت های استراحت، ارائه کنندگان پوستر

 

 ارائه پوستر
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 ارائه پوستر

 

 ارائه پوستر
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 ارائه پوستر
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 شروع ارائه های شفاهی:

 ه گردید. ارائ اعالم شده قبلی و مقاالت طبق برنامه گردید اغاز ارائه های شفاهی ین پانلاول 66در ساعت 
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 اول مقاله

 

 

 دوممقاله 
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 سوممقاله 

 

 

 چهارممقاله 
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 پنجممقاله 

 

و راهنمایی  ای فریضه نماز ظهر و عصر و نهار دعوتبخش اول اعالم شد و حضار جهت ادن یاپا 66.9۱ساعت 

نزدیک  هندیاسالمی در محل رستوران  صورت سلف سرویسو بنفر  666 غذا برای سروبرنامه پذیرایی نهار، ند. شد

 . سفارت انجام پذیرفت 

  .گردید آغاز ارائه هابخش دوم  62:9۱در ساعت 
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 ششممقاله 

 

 

 هفتممقاله 
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 هشتممقاله 

 

 

 مقاله نهم
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 مقاله دهم

 

  پایان یافت. 62:9۱پرسش و پاسخ ها، در ساعت  ارائه های و

آقای اسماعیلی ضمن  شد.تامیه با سخنرانی دبیر همایش شروع تمراسم اخپس از استراحتی مختصر، در ادامه 

 معرفی برگزارکنندگان و عوامل اجرایی و علمی همایش از آنها قدردانی کرد.
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 سخنرانی اختتامیه توسط دبیر همایش

. همکاران: سرکار خانم ها: مهرنوش فنائی، فرنوش فنائی و آقایان دبیر اجرائی: احسان شرکت قناد کمیته اجرائی:

علی طالبی، علیرضا بحرینی، علی حقیقت، حسین صالحیان دهکردی، محمدرضا بیات، مسعود توفیق زاده، مهیار 

 نادری.

 

 

 کمیته علمی:
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 : علیرضا کمالیدبیر علمی: حامد وفائی. همکار

 

با  نفر 6۱نفر و مقاالت پوستر به تعداد  6۱ه کنندگان مقاالت شفاهی به تعداد از ارائ دبیر مجمع،بعد از سخنرانی 

 درصد( و حضار 2۱مقاله با نظر داوران ) 9مقاله شفاهی 6۱تقدیر گردید. از بین اهداء لوح تقدیر و جوایز نقدی 

 تقدیر به عمل آمد.از آن ها انتخاب و به عنوان مقاالت برتر درصد( 9۱)

 

با توجه به برگزاری بسیار مطلوب همایش، تقریبا تمامی شرکت کنندگان رضایت خود را از همایش به صورت 

 شفاهی و یا از طریق شبکه های اجتماعی اظهار داشتند. 

توسط مجمع دانشجویان در شهرهای دیگر چین برگزار گردد، تا به  در نظر است سال بعد همایش حتی المقدور

صورت گردشی در شهرهای مختلف چین برگزار گردد. همچنین برای سال های آتی از پژوهش هایی که منجر به 

 نتایج قابل ارائه در همایش شود، توسط رایزن علمی حمایت خواهد شد. 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات »ایت با حماین همایش با پیشنهاد رایزنی علمی و 

سفارت جمهوری اسالمی »، «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، «سازمان امور دانشجویان»، «و فناوری

و چند شرکت دیگر، توسط مجمع دانشجویان « شرکت مپنا»، «اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین»، «ایران در پکن

 برگزار گردید.پکن 

 

 پایان

 

 


