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  ددالتماو نلدهاشرئ سمجهمهن

دانهه ت ههکههل درههه   ا ههنا  بههاهه هه  

 م ها م پ وست:

به درک ورم  ،ب لنکت که  هه  ه 

فهاه ور  به  اسو  دهاش سه ها هه  

ارششافتودهق بلتوج  ا ج دکندهو

مه  ارائه  درک  وخدم ت را کهاهاهد،

رو اد.مهمهمهو  با   م اص الحدان 

به  تهن  افناد ک اشس اتحص الت

و بنخوردارهسوادواردا لحوشهلده

ت هکه هلکاادت  سم م  را هه  ه 

ته ه  به دادهوب کمکآ  نسه هت هه 

دان  ک دارندومحصو  ک تهو ه هد

کاادک انداقدامب ک رآفن ا م کنده

لهنکهتاغ با لمهجهمهوعه  هه  هه 

 مووسط  کو کهسواد.

با   هتارلنکتدان ۶ت کاو حدود

رده بهاهد درس وحمخو فدرک هور

به  که  لدهودرح لفم   تهسوهاهد

 هه  هه  و مههوههمههدد م ههکههالت ههه  

 مواج اد.

نه ه دهه  ه  نخسو لم کلمنبوطب 

ر ه سهت م نادمم ونتع م وفا ور 

جم ور وصادوقنوآور ولکوف   

نه ه دهه  ا هل ر  ستجم ور اسهت.

راسهوه  ع  نغ تالش در که  هه  ه 

بهاه ه  ه  دان توانمادس ش لنکت

ه  خوب ک درانج مدادهوس  ست

اند،ام ب د  هلا لمدتدرپ  رنفو 

بوروکناس لد د ک بنفض  آنه ه 

ا رابنا ح ک است،م کالتعد ده

کسهب دانه فم    بهاه ه  وکه رهه  

آوردهبهه  ا ههلوجههود  ههناکهه ، انههد.

مه  اشبوروکناس موجب پهس لهود

 ه د سندلوند.مدت لنکت

ه بنا ا هاهکه در ا لفض   لنکت

رابخواهادمس ندانه  لهد  بهاه ه  

ط کاادوموردحم  تواقنلدهواش

دروام نه ه دهه  ه وتس  الت ک ا ل

لهونهدرذارد،ب نهاخو  رل  م  مهاهد

 ب  دوقتفنس    بگذارند
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به وآمده     س لور هممکلاسترفت و بهکه هد طهول ه 

 ا ننساد.نو ج 

اله رهمس   د گن ک درا لحوشهوجودداردوم  آ  توا ب 

تهمه مکند،ا لاستک لهنکهت به  حهوشه ا هل در فهمه ل هه  

مه م کالت ک دارنددر کفض  ر خ ن  امه ا رلهد کهاهاهد،

وا ک درآ پنورش  فو شم ن ک اشآ فض  ر خ ن  اندخ رج

مهحهصهولعاوا  کلنکتدان ب  و با   مسوقل،م نحلده

لوند،درادام ک رب  کس ش کندهوواردب شارم خودراتج ر 

مهخهل که  مهقهنراته  فض  انحص ر وغ نرق بو وب قوان لو

ووک ره ستمواج مه آس   فم   اقوص د وکسب لهونهد

 توانادب رلدخودادام دهاد.نم 

حهوشهم کلد گنمنبوطب حوشهارت  ط تب ل در اسهت. ا م هل

شمه هاه  ا هل در فا ور ،ارت  طموثن ب س  نک وره  پ  هنو

حهنکهت ندار  .درح   ک ک وره   ک رو    فا ور درح ل

سهنمه  ه  رهذار هسوادب ا لنوعاشارت  ط تن  شمادهسهوهاهد.

حههوشه در خهه رجهه  مههد ههن ههت و فههاهه  دانهه  تهه هه دل خه رجهه ،

مه همه ه  ب له   ک فم   تلنکت مهوعهوع دارنهد ا م   

به ه  نهمه استوت ا لامنمحققن ود،او لنکت تهوانهاهد

ا هلب وغواقم بنسادودوم نم  توانادص دراتدالو ب لاهد.

حهوشهعدموجودارت  ط تما سبب ل ا هل در ا م   ب ص درات

   م جد شدهاست.

نه هنوهه  نکو آخنک م  خواه ب آ ال رهکا بحثم  جنت

دانه ک رموخصصاستک لنکت ا هلهه   در فهمه ل بهاه ه  

هسهوهاهد. رهن ه ه   به  دسهت آ  به  اکوس سو درح لح عهن

اش «طنحص  نت»ا ک بنخ اقدام تم نادرون ب  ک ب ته شره 

ا هجه د به عهث لهده، مه هنح اسهالمه  لهورا  سو مج هس

انگ تر درفم   اقوص د وحو ک رآفن ا  لدهوبس ه ر ب 

 اند.اشآن  ب فکنم  جنتافو ده

ا هلق م در ا للنا   نم  فهمه    اش توا انوظ رممهجهته

جه ه   حوشهدالت.ا لدرح   ستک دربس  ر اشک وره  

اند،موهو ه ه  با  ن ورودکندهوموفقه بودهک ب حوشهدان 

مهحهدود هتودو ت ا هجه ده سم دارندب حم  ت،ک ه  و هه 

 فض  ما سبماجنب رونقاقوص دع  لوند.

 28س لسوم،لم ره

عهاهوا  به  اکسهپهنت ا هاهو ه و پاج س س  ن ستهه  

فهاه ور  حهوشه در صه درات ن ستارائ راهک ره  توسمه 

بهنرهتار ا هنا  اطالع تب همتمجمنت کله  دان با ه  

 لد.

و درا لن ستک ب حضورم ادسب بکندرخ نه ممهوسهس

ثهاه  ه  مد نع ملرهپو   دان واند   (،دکوناسهمه عه هل

دکهوهن ا هنا (، مهخه بهنات من  برئ ساتح د  ص درکهاهاهدره  

محمدمنادب  تممد نع ملمنکتف ب (،م ادسم د اقوهصه د 

مرئ سمنکتنوآور ولو بده ص دراتا نا (وشهناکام نه 

ا هنا ( بهاه ه   مک رلا ساموراجنا  مجمنت ک    دان 

حهوشه به  بنرتارلد،موارد اشق  ل تومتغ  ننگنشنس هت

اقهوهصه د به  فا ور اطالع ت،ب نهماد اشاقوص دب شوتم مهل

ج  ن ، تومدالولنگ ه و ژهب س خو راقوص د،ق نهونهمهاهد

و توماسو  دهاشتجنب اسا دب  دسو ،همهناهITکند حوشه

کند دسوگ هه  موو  وررو توروراهانداش د هپه همه سه 

مهورد فا وران ب توج ب تحق قب شاردن  ومق  س آ ب ا نا 

 ال رهقناررنفت.

و ورودا نا ب ب شاره  ب لا م   تحتپول س  نبنندهه 

د هگهن اش نه هت  تومت ک لپ  گ هه  ص درات خ رجاشک ور

 موارد بودک درا لن ستب بحثوبنرس رذالو لد.
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مهد هنه ن  برئ سهه ه ت

لههنکههت ههه  انههجههمههل

اسهههوههه  دانههه  بهههاههه ههه  

اص    ،درر وگوب روابط

هه  عموم مجمنت کل

با   ا نا ،پ هنامهو دان 

ا هلت ر خچ لکهل ره هن 

بهودانجمل،ر ت:س ل ه 

 هک فهمه  ه هت به  ک ن  ش

فههمهه    بهه ههل در ت ههکههل

حههوشه تههو هه ههداقههوههصهه د 

لهنکهت۳۱۳۱لدت ا اک درس لفا ور حسم  هه  انجهمهل

م هوهن دان  مهاه فهن اش با   اسو  اص    ب هدفحم  هت

لهنکهتحنف  اجهوهمه عه  و اقهوهصه د  هه  ا ،رلدج  گه ه

ودان  تهواش  با   وهمچا لس م نده امورمنبوط وحه هت

ونظ وفناه کند امک  ب نهبندار ب  وناشسنم    رهذار 

 با   لکلرنفت.تو  ددرحوشهدان 

صهحه هت ادامه  در ههدفمسمودب طهاه  مه همهوهن هل هه  ه 

دانه ه  ا لانجملراتالشدرراسو  توانمادفم   ت سه ش 

با   اشطن قافهتا ه ه يدان مد ن تکسبوک ردرلنكت

کهند:تم ملوه  افتا  وانوق لتجنب  تاعض دانستوتصن ا

به بنرس نو يجوآس ب لا س اجنا قوان لومقنراتمنت ط

ايهله  دان لنکت به  با   اشطن قارت  طموثنوتخصهصه 

به لنکت اجهنا ه  ه ،ارائ پ  ا  داتم ورت وراهک رهه  

مناجنتصم  س شوتصم  ر نندهذ صالحدو و درج تب  هود

ا هجه ده  دان فض  کسبوک رلنکت با   اشد گناههداف

 ا لانجملاست.

ه  ما سبق نون جه هتبا بناظ  راتب طا ،ا ج دش نس خت

تم ملب  وناعض درراسو  رس د ب اهدافوما فنم وهن 

ه  م نوعانجمل،کول درج تاسو    حقوقوخواست

راسهوه يوق نون اعض ءاشطن قا ج دشم ا  در مسه عهد ه  

اعضه  اهدافانجمل،حم  ت،دف عوپ و   ن اشحقوقوما فن

سه شمه   و هه  اشطن قارا  پ  ا  دوج بپ و   ن مناجن

خصهوصه  و دو و وخصوص ،ج بپ و   ن مناجندو هوه 

سه شمه  ه  انجملوتم ملب ت کلنس تب هدف و هه  ه 

دو هوه  ق نون خصوص و

منت طب موعوعفم   تا هل

اههدافه  د هگهن اش انجمهل،

بهه  رابهه هه  در کهه  اسههت

انهجهمهلفم  ه هت ا هل هه  

 م نحلدهاست.

 ا هاهکه  بهن 887و ب ت ک د

انهجهمهل ا هل عضوفم لدر

کااد،اظ  رکهند:فم   تم 

ههه   کههمهه ههوهه  ت ههکهه ههل

ههه  هههدف بهه  تههخههصههصهه 

لهنکهت افتا  اعض وتوسم س  ب شارلنکته ،ته سه هس

و مهد هن هت جهذ ، س  م ع مسپاو فا ورا اسپ دان ب ههدف

اجنا پنوژه  فا وران کال وانج مص دراتمحصو تفا وران ،

ا ج دمنکتتم   ب شرر ن ب هدفافتا  توا مد نا ب شرر نه 

به  وموم قبآ ره نا س شم  ،ت س سقنضا حسا انجهمهل

ه  عضو،عقدهدفارائ تس  التب ک رکا  ،مد نا ولنکت

اصه ه ه  ، مهنکهت ت  ه ن م همک ر ب ادارهکلصداوس م  

اص    ،پژوه کدهمهد هن هتخ ن صامت،ممد وتج رتاسو  

هه   دان گ هاص    ،فناکس و اتح دبنا توسم پ  دارات ق

اصه ه ه  ، اسهوه   ب شرر ن سناسنک ور،ادارهکلاسو نهدارد

تهمه ونه  لهنکهت تهجه رت، به نهک لنکتکو ننگ لب لا م ل،

به هل ودرم نگنا ،موسس حقوق کو   ،مهوسهسه  ا همه ه ه 

به همه با   دارا  دان  که ررهتار  ه  فکن وفا ور پ ک  ،

صهاه  هن، ص ف ت،لنکتبنآوردارششا نان   وات قبه شرره نه ،

مم د وک  ورش اسو  اص    اشموارد استک ا لانجمل

 درراسو  حم  تاشاعض  دردسوورک رخودقناردادهاست.

و صهاهمهت ركهود ك هور، اقهوهصه دي ب طا درادام ،م كالت

ه ين موشو حم يويدو ت،توسهمه ب شاره يداخ يوس  ست

مه همهوهن هل اش را خه رجه  و ودسونس ب ب شاره  داخه ه 

سه  هن     و انهجهمهل ا هل فهمه  ه هت راه ه  موجودبنسن

وه  فم لدرا لحوشهدانستور ت:ب رفن   ه ت کل هه 

به ه   م مواننموجوددرک ور، ا لت کل نهقه  تواناهد

ههمهچهاه هل، و کهنده ا ه ه  بد   درت م لورفنن  شه  ک ور

 ه  مخو ف،بنا ک وردرآمدشا  کااد.تواناددرحوشهم 

 کنند بنیان نقش اساسی در رفع نیازهای کشور ایفا می های دانش تشکل
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بهاه ه   دانه  ب رتارشروابطعموم مجمنت ک    

ههمهکه ر  به  ا هنا  ا نا ،منکتتحق ق تل نهولماد

بهنرهتار ه  دان مجمنت کل با   ا نا درراسهوه  

 ،۳۰۱۱او  لبترردالتروشم  ل نهولماددرسه ل

ه  تخصص ب مهحهور هتن ستاقدامب بنرتار پ  

کندهاستک او ه هل”  دسوورک رل نهولماد“ موعوع

ن ستب موعوعاص  دسوورک رل نهولهمهاهدپ  

ا هنا  ک ه ورش  درمحلات قب شرر ن ،صا  ن،مم د و

رامادا م بنرتارخواهدلد؛عالق  توانادا لن هسهت

 ب صورتآنال لم  هدهکااد.

رهواهه هاه مه  همچا لبنا عت تان ک تم  لب در  فت

له هن تهحهقه هقه ت مهنکهت دارند،امک  صدوررواه ا مه 

 هولمادا نا م سناست.

 اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند
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 اندیشی تدوین دستور کار شهر هوشمند برگزار شد نشست هم

ا هنا ، بهاه ه   دانه  ب رتارشروابطعموم مجمنت هکه ه ه  

م ادسام لقن   مم و منکتتحق ق تل نهولماددرابهوهدا 

هه  ا لن ستدرراب  ب رو دادروشم  ل نهولماد،بنن مه 

ه  تدو لدسوورک رل نهولمادتوع هحه ته ن ستآ وپ  

 ارائ کندند.

سپس،دکونام لفنج رتارل راپ نامو عنورتتدو لدسوهور

به هلک رل نهولمادونمون  اشه  م  ب آ درس ها ا همه هل

به 2081جم  دسوورک رل ن جد دک درس ل اکهوادور درک وو

 ماو نلدهاست،ارائ کند. UN-HABITATهمک ر 

مهجهمهن دبه هنکهل مهظه هن ، ر هوه سهب درادام ا لرو داددکون

به  و ارائه  ل ندارا آس    نک ت راپ نامو د پ م س ل ن 

له هنعنورتهمک ر  تهحهقهق راسهوه   در مهحه ه  ه  م  و

 هولمادال رهکند.

و همچا ل،اشآم در مجمنل ندارا آس    درراسو  ارت ه ط

 ب ل نه  خواهنخواندهآس    خ نداد.

له هندار م ادسهم  و  تدا  پا ه،رئ سسو دل نهولمهاهد

له هنق ن تپ نامو آس ب لا س اقدام تدوده اخ ندرحوشه

بهن که  ا کونون کول نهولماددرا نا ،ب ذکنموارد پنداخت

تهن هلعاوا م  اس سآ ،ن ودمد ن ت کپ ر  ل ن درا نا ب 

     ا لحوشهم نحلد.

و کهنده اله ره ههولهمهاهد و درادام ب مدلبوم ا ج دل هن

مهنکهت در سپسم ادسقن   درراب  ب ا لمقو  ب نک ت ک 

 تحق ق تل نهولمادا نا دردستانج ماست،ال رهکندند.

و طهناحه  که ررهنوه دبه هن و دان هگه ه دکونم د ع    ،اسو د

اشبنن م  ر ت ل ن هولمادمنکتتحق ق تل نهولمادا نا ،

له هن اههداف خصهو  د گنم  م ن  ا لپ  ن ستبودک در

ارائه هولماد،خالء را مه ه  ه ه  ه  ن  د وس خو ر درا نا 

 کندهوب مدلبوم ت نا هولمادال رهکند.

اف،اشاعض  ه  تنم  ادر  ات قبه شرره نه   م ادسسم درسول

افتارموب  لا نا ا نا ورئ سه  تمد نهانجملتو  دکاادر  ننم

 ه  ه  خصهو  در له هنن تدرادام ا لج س ، تهحهقهق هه  

اقهدامه ت بهنا  رسهمه  هولمادب موارد همچو ن ودموو ه 

حوشهل نهولماد،مس ئلاما و ونق فم   بخ خصوص 

 درراسو  تحققل نهولمادپنداخت.

درپ    م ادسقن   پ نامو موعوعموو  ل نه  هولمهاهد

درا نا ب کم و م  ل نهولمادال رهکندور ت:ا لکم وه 

 سه ل اواخهن اش ا هنا  8877ب همک ر س شم  فا ور اطهالعه ت

مهوهو ه  ههولهمهاهد، له هن ت ک للدهوب ت ک لکم و م ه 

 ل نه  هولماددرا نا م خصلدهاست.

باد ودرپ    ا لج س مواردم نحلدهتوسطاعض  پالجمن

ب بنخ اشاقدام تمنکتتحق ق تل نهولمادا نا درراسهوه  

ا هنا  در تحققدرستواصو  ل نهولمادوتحولهولهمهاهد

 ال رهلد.

 28س لسوم،لم ره



     

     

     

     

     

     

اتحاديه توليدكنندگان و 
 صادرکنندگان نرم افزار ايران

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی 
حفاظت الکترونيک  و شبکه های 

 ایمنی

 اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

انجمن توليدکنندگان نرم افزار 
 تلفن همراه ایران

 اتحادیه صادرکنندگان تجهيزات پزشکی

انجمن بهينه سازی مصرف 
 انرژی ایران

 انجمن ارگانيک ایران

انجمن شرکت های مهندسی و 
 پيمانکاری نفت و گاز و پتروشيمی

 اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين 
آالت سنگين معدنی، ساختمانی و 

 راهسازی

 انجمن ناشران دیجيتال

سندیکا توليدکنندگان تجهيزات 
 فن آوری اطالعات ایران 

سندیکای توليدکنندگان داروهای 
 دامپزشکی

 انجمن صنایع خورشيدی
انجمن صادرکنندگان خدمات 

 فنی و مهندسی ایران

 

انجمن صنفی شرکت های 
 اتوماسيون صنعتی

سندیکای توليدکنندگان مکمل 
 های رژیمی _غذایی ایران 

سندیکای شناسایی و 
 مکانيابی رادیویی

سندیکای صاحبان صنایع 
 سندیکای صنعت برق داروهای انسانی ایران

فدراسيون صادرات انرژی و  سندیکای صنعت مخابرات
 صنایع وابسته ایران

کانون طراحی و مهندسی و 
 طراحی مونتاژ ایران

 انجمن شرکت های 
 دانش بنيان استان  کرمان

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان  لرستان   

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان مرکزی   

 انجمن های استانی

انجمن صنفی کارفرمایی ماشين 
 سازان صنایع غذایی ایران

 

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان 
 محصوالت بيوتکنولوژی پزشکی ایران

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 استان اصفهان 

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 خراسان رضوی 

انجمن شرکت های دانش بنيان 
انجمن شرکت های دانش بنيان  سالمت تهران

 سالمت همدان

 انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون 
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انجمن توليدکنندگان حالل های 
 هيدروکربنی ایران 

انجمن صنفی توليدکنندگان و فن آوران 
 صنعتی ساختمان 

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان گيالن   


