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 معاونین محترم پژوهش و فناوري دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالي

 روساي محترم پارك هاي علم و فناوري

 كنفرانس ملي توسعه اقتصادي پايدار بر مبناي توسعه فناوري و نوآوري  اولينموضوع 

 با سالم و احترام؛

 12و  11به استحضار مي رساند اولين كنفرانس ملي توسعه اقتصادي پايدار بر مبناي توسعه فناوري و نوآوري در تاريخ      

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران به صورت حضوري  مطالعات فناوري هاي نويندر پژوهشكده  1401بهمن سال 

برگزار خواهد شد. لذا بدينوسيله تقاضا دارد دستور فرماييد اطالع رساني اين رويداد علمي به اعضاي محترم هيئت علمي، 
 دانشجويان، پژوهشگران و صنعتگران آن موسسه صورت پذيرد.

تا بتوان با چالش هاي علمي و طرح  توسعه فناوري برگزار مي شود در راستاي اقتصاد دانش بنيان و اين كنفرانس 

ادي نيّات اقتص و همينطور فناوري و توسعه اقتصادي پايدار راهكارهاي اقتصادي و صنعتي در راه دستيابي به توسعه نوآوري،

 . محورهاي تخصصي كنفرانس به شرح زير مي باشد:مقام معظم رهبري گامي مختصر برداشت
 
  . نقش ديپلماسي اقتصادي در رشد و توسعه شركت هاي دانش بنيان2 ش پارك هاي علم و فناوري در كارآفريني و توسعه اقتصادي پايدار،نق . 1
 تأثير توانمندسازي شركت هاي دانش بنيان و فن بازارها بر توسعه اقتصادي . 4 نقش شركت هاي كارگزار و شتابدهنده ها در توسعه اقتصاد پايدار، . 3

  پايدار

نقش بسته بندي و صادرات در منحني عمر محصوالت دانش  . 6 نقش هوش مصنوعي و فضاي مجازي در تجاري سازي محصوالت دانش بنيان، . 5

  بنيان
. چالش هاي برنامه ريزي هاي حمايتي از شركت هاي دانش 8 شركت هاي دانش بنيان، ( در مدل رشد و توسعهR&Dنقش تحقيق و توسعه ) . 7

  بنيان
 نقش فرهنگ و نوآوري و بستر اجتماعي فن آوري در توسعه محصوالت نوين . 10 نقش ماليات در رشد و توسعه محصوالت شركت هاي دانش بنيان، . 9
 

پوستر كنفرانس به پيوست اين نامه ارسال مي گردد. در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد جزئيات برنامه ها و 

مراجعه و يا از طريق راه   https://www.secd2023.irost.irبه پايگاه اطالع رساني كنفرانس به آدرس  ارسال مقاالت
 هاي ارتباطي زير اقدام گردد.

 
    021-57416607 و 57416608 شماره تماس دبيرخانه كنفرانس:

  secd2023@irost.ir  آدرس ايميل:      
 

 

 با آرزوي توفیق الهي 

 

 

 

 

  

 محمد فیروزمند

 رئیس پژوهشگاه فناوریهاي نوین

 

https://www.secd2023.irost.ir/
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