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 مقدمه:

شستی ایتالیا، ن -شااید ساخنی به گزاف نرفته باشاد اگر ادعا کنیم نخستین نشست علم، فناوری و نوآوری ایران   

متفاوت و منحصار به فرد در میان گفتگوهای بین المللی علمی و اقتصادی برگزار شده در کشور بویژه در دوران  

سطح کالن سیاسی با حضور وزرای محترم پساابرجام بوده اسات. ابعادی چون فراملی بودن نشست، برگزاری در   

علوم دو کشاور، تعدد و تکرر شارکت کنندگان دو کشور شامل شرکت های خصوصی، استارتاپ ها، دانشگاه ها،   

مراکز پژوهشای و مراکز ساتادی توساعه علم، فناوری و نوآوری دو کشاور، و نوآوری در شایوه برگزاری نشست،      

 ایز می سازد. شاخصه های بارزی هستند که آن را متم

از نکات بارز و شااخ  این نشست که با هدف بسترسازی همکاری مشترک میان فعاالن علم و فناوری دوکشور  

در مرکز همایش های بین المللی دانشااگاه شااهید بهشااتی برگزار  3031فروردین سااال  03و  03در تاریخ های 

به امضای وزرای محترم علوم ایران و ایتالیا رسید  گردید، انعقاد تفاهم نامه مشترکی است که در مراسم افتتاحیه

و اساا  کار را برای ترسایم یک جریان مساتمر و موثر مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری مستحکم نمود. در این    

نشاسات که به همت دفتر سایاساتگذاری و برنامه ریزی امور فناوری معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و     

های مختلف شاارکت کننده از بخش 333اری بنیاد شااهر علم ایتالیا برگزار گردید، مجموعا فناوری ایران و همک

گیر حضور داشتند. متقابال، ها و نهادهای تصامیم ها، دانشاگاه آپها، اساتارت علم و فناوری ایتالیا شاامل شارکت  

و آزمایشگاه تحقیقاتی به دانشگاه، هفت پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی و د 31شارکت ایرانی، به همراه   373حدود 

تبادل تجربیات و خواساته ها با شارکای ایتالیایی پرداختند. بعالوه، به منرور تعامل سازنده تر حوزه های علم و   

علم و  پارک 03دانشگاه ایران و  03فناوری کشور در عرصه بین الملل و استفاده از فرصت پیش آمده ، از روسای 

ت و شارکت در سمینارها و میزگردهای تخصصی دعوت بعمل آمد. به استناد  فناوری نیز برای حضاور در نشاسا   

رئیس پارک یا نماینده آنها در نشست  03رئیس دانشاگاه یا نماینده ایشان و   00ارزیابی های بعمل آمده، حدود 

 حضور یافتند. 

از  ان ایرانی حاکیبرآوردهای حاصال از نرر سانجی مسایولین بنیاد شاهر علم ایتالیا و نیز برخی شرکت کنندگ    

تاثیرگذاری مربت نشست بر تعامالت فی ما بین می باشد بخصوص از آن حیث که خط مشی کالن روابط علمی 

و فناوری دو کشاور هم در سخنان وزرای محترم و هم در متن تفاهمات منعقده انعکا  یافت و دلگرمی فعاالن  

امید می رود ماحصل این نشست که به همت جمع کریری دو کشاور را به استمرار و تداوم امور به همراه داشت.  

از همکاران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خصوص معاونت محترم پژوهشی و فناوری و مرکز همکاری های 

علمی و بین المللی آن وزارتخانه و نیز مشاارکت ساایر نهادهای دولتی و خصاوصی به بار آمده است، با استمرار    
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فناوری در ماه ها و سااال های آینده همراه گردد و منتب به برقراری جریان موثر و کارآمدی از مبادالت علمی و 

 اقتصاد دانش بنیان در راستای تحقق و شکوفایی اقتصاد مقاومتی گردد.

 

 مباني و توافقات اولیه همکاری های علمي و فناوری ایران و ایتالیا

 طرح پیشنهادی اولیه: .3

بر اسااا  یادداشاات تفاهم همکاری های دانشااگاهی، علمی و فناوری منعقد شااده بین وزارت علوم، تحقیقات و 

شااهریور  03فناوری جمهوری اسااالمی ایران با وزارت آموزش، دانشااگاه ها و تحقیقات جمهوری ایتالیا در مور  

و در راستای گسترش  3030اسفند  00یخ و با عنایت به برنامه اجرایی امضا شده در شهر رم ایتالیا به تار 3035

فعالیت دو کشاور در زمینه های علمی و فناوری از جمله مشارکت و همکاری میان دانشگاه ها، مراکز پژوهشی،  

ایتالیا در تاریخ های  –واحدهای فناور و شارکت های دانش بنیان، نخستین نشست علم، فناوری و نوآوری ایران  

 ر تهران در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.د 3031فروردین سال  03و 03

 

 توافقات اولیه برگزاری نشست: .0

برنامه برگزاری نشاسات مشترک بین دو کشور پس از جلسه ای با حضور سفیر جمهوری    3035در پائیز ساال   

فناوری وزارت عتف جناب آقای و معاون محترم پژوهش و  Mauro Conciatoriایتاالیا در ایران جناب آقای  

دکتر احمدی و جناب آقای دکتر ساااالرآملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های بین 

الملل مورد توافق قرار گرفت. در ادامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت آموزش عالی ایتالیا، برنامه 

سایاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری معاونت پژوهشی و فناوری وزارت عتف   اجرایی آن را در ساطح دفتر 

 ایران و معاونت اجرایی بنیاد شهر علم ایتالیا به امضاء رساندند.

 

 مسئولیت برگزاری نشست: .0

بر اساا  توافقات اولیه، مسایولیت برگزاری نشاسات بطور مشاترک از طرف ایران به عهده معاونت پژوهشای و       

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از سوی ایتالیا به بنیاد شهر علم سپرده شده است.فناوری 
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 اهداف نشست: .4

هدف از این نشست مشترک، فراهم آوردن شرایط و بستری مناسب و پایدار می باشد تا امکان خلق نوآوری های  

ر دو کشااور و همینین برقراری علمی و فناوری بین دانشااگاه ها، مراکز پژوهشاای و فناوری و شاارکت های فناو

 تعامالت و تبادالت دو سویه با رویکرد حفظ منافع دو کشور پدید آید. 

محور اصلی برنامه نشست، برگزاری یک رویداد سالیانه میان مراکز علمی و فناوری دو کشور خواهد بود تا امکان 

راهم آید. لذا برای ایجاد شبکه و ارتباط برقراری روابط مشترک و مالقات فعاالن دو کشور در عرصه های مرتبط ف

نزدیک تر، این نشست در یک چارچوب و قالب پایدار و هدفمند پایه ریزی خواهد شد و این موضوع باعث توسعه 

 فعالیت علمی، فناوری، تجاری و ایجاد فرصت های مناسب در بخش پژوهش و فناوری برای دو کشور خواهد شد.

ن مسایولین دو کشاور و بمنرور اجرایی نمودن برنامه نشااساات، هییتی متشکل از   در پی مالقات های قبلی میا

مدیرکل دفتر سایاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رییس دانشگاه یزد و  

یا عازم آن به دعوت بنیاد شهر علم ایتال 3030بهمن  35تا  33رییس پارک علم و فناوری استان فار  در تاریخ 

 کشور شدند. پیرو مالقات های حاصل از این سفر، توافقاتی بین دو طرف به شرح زیر صورت پذیرفت:

 

 ایتالیا در تهران برگزار خواهد شد.-اولین نشست علم، فناوری و نوآوری ایران -3

 برگزار خواهد شد. 0337آوریل  33-03برابر با  3031فروردین  03و  03این نشست در روزهای  -0

 بیرخانه نشست در دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف تعیین گردید.د -0

جلسااه انتقال تجربیات و مشاااوره توسااط نمایندگان طرف ایتالیایی، در دهه دوم اساافند ماه در محل   -5

 معاونت پژوهش و فناوری در تهران صورت خواهد پذیرفت.

اهد بود که روز اول آن تعدادی سمینار و سخنرانی در قالب نحوه برگزاری نشست در دو روز متوالی خو -0

و کارگاه های مرتبط  B2Bپانل های تخصصی ارائه خواهد شد و در روز دوم، مذاکرات تجاری بصورت 

 با نشست و بازدید از مراکز علمی یا فناوری صورت خواهد گرفت.
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 برنامه های اجرایي نشست:

صورت پذیرفت و مسیول اجرایی  3030های اجرایی نشست در اواخر بهمن ماه مذاکرات اولیه جهت آغاز برنامه 

نشاسات تعیین گردید. پیرو این موضاوع، طراحی اولیه جهت تدوین تیم اجرایی نشااست و پیمانکاران بالقوه به    

منرور اجرای بخش های مختلف نشاست صورت پذیرفت. براین اسا ، مقرر شد تا امور اجرایی مربوط به بخش  

ی نشاااسااات باا هدایت جناب آقای دکتر پیری و همکاری آقایان دکتر فرید مر، رییس محترم پارک علم و  علم

فناوری اساااتان فار  و دکتر اولیا، رییس محترم دانشاااگاه یزد، مورد پیگیری قرار گیرد. تنریم برنامه فراخوان 

جناب آقای دکتر سااالکی، محول  همگانی نیز به معاون محترم دفتر ساایاسااتگذاری و برنامه ریزی امور فناوری،

گردید. سااایر امور اجرایی نشااساات به جناب آقای دکتر سااید مهدی علوی، مدیر مرکز رشااد زیساات فناوری    

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، واگذار شد. در ادامه جریان برنامه ریزی های اجرایی، نسبت به 

 ست سخنرانان و مدعوین دانشگاهی اقدام گردید.فعالیت کمیته علمی و هماهنگی جهت تدوین فهر

ساایاساات ها و برنامه های این نشااساات در هفت بخش عمده به شاارح ییل تمرکز یافته و به اجرا  به طور کلی، 

 گذاشته شد:

 بخش مالقات رسمی وزرای محترم علوم دو کشور ∞

 بخش افتتاحیه نشست و امضای تفاهم نامه مشترک وزرای محترم ∞

 محور-تخصصی و موضوعبخش سمینارهای  ∞

 دو-به-بخش مالقات های دو ∞

 بخش میزگردها ∞

 بخش نمایشگاهی ∞

 بخش بازدیدهای علم و فناوری ∞

 

 محور -بخش سمینارهای تخصصي و موضوع

این بخش، مشاتمل بر هشات حوزه کالن، به شارح ییل، مدون گردید که در قالب سخنرانی های همزمان و به    

 برگزار شد: دقیقه پس از مراسم افتتاحیه 33مدت 

 جلسه ویژه: استراتژی های نوآوری، سیاست های استارتاپ و بین المللی سازی ∞

 : فناوری های سالمت، بیوتکنولوژی و زیست پزشکی3سمینار ∞

 : غذا و کشاورزی0سمینار ∞
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 : فناوری های نسل نو )فناوری اطالعات و ارتباطات(0سمینار  ∞

 : پایش محیط زیست5سمینار  ∞

 پایدار و کاهش ریسک: سازه های 0سمینار  ∞

 : انرژی1سمینار  ∞

 : باستان شناسی و تکنولوژی های میراث فرهنگی7سمینار ∞

های سخنرانی در این سمینارها در زمینه 11به طور متوسط هشت سخنرانی در هر یک از سمینارها و در مجموع 

 پذیرفت.علمی مربوطه ارائه گردید. توزیع سخنرانان میان دو کشور به نسبت مساوی صورت 

 

 دو-به-دو های مالقات بخش

 5ود حدمجموعا در  و ساااعته بین شاارکت کنندگان ایرانی و ایتالیایی برگزار گردیداین جلسااات به صااورت نیم

 میان شرکت کنندگان ایرانی و ایتالیایی جلسه رو در رو 381مجموعا مالقات ها  نیدر ا. دیساعت به طول انجام

  به شرح ییل بوده است:در طی این مالقات ها  جلسات برگزار شدهتعداد حوزه های همکاری و  .برگزار گردید

 جلسه  07  پاک یها یو فناور ستیز طیمح .3

 جلسه  00  یفرهنگ راثیو م یگردشگر .0

  جلسه 03     یانرژ .0

 جلسه 07    یستیعلوم ز .5

 جلسه 33    داریپا یسازه ها .0

 جلسه 30 و جوامع هوشمند دینسل جد یها یانرژ .1

 جلسه 33    یکشاورزو  غذا .7

 جلسه  33     هوا فضا .8

  جلسه 0    سبز یمیش .3

 صورت نگرفت یجلسه مالقات ییایتالیعدم حضور طرف ا لیبه دل یآموزش و تبادالت علم .33

با توجه به اینکه سعی شده بود وجه اشتراک فی ما بین شرکت ها برای مذاکرات به درستی تعیین گردد، شرکت 

دو رضایتمندی خود از این بخش را اعالم داشتند که امید است در آینده منجر -به-حاضر در جلسات دوکنندگان 

 های پایدار فی ما بین طرفین گردد.به همکاری
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 بخش میزگردها:

در ساااه حوزه آموزش و تبادالت دانشاااگاهی، آموزش در علوم پزشاااکی و تعامالت پارک های علم و  این بخش

فناوری با کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران، برگزار گردید. پربارترین میزگرد مربوط به حوزه آموزش و تبادالت 

ی همدان برگزار شد. در این دانشاگاهی بوده اسات که به ریاسات آقای دکتر غالمی رییس محترم دانشاگاه بوعل    

 ها و مراکز تحقیقاتی و فناوری خود پرداختند. جلسات شرکت کنندگان به معرفی دانشگاه

 

 بخش بازدیدهای علم و فناوری:

این بخش که صارفا برای شارکت کنندگان ایتالیایی تدارک دیده شاده بود در روز دوم نشااساات برگزار شد. در    

 تحقیقاتی یا تولیدی، به شرح ییل، بازدید به عمل آمد:مجموع، از شش دانشگاه و مرکز 

 دانشگاه صنعتی شریف شامل پژوهشگاه انرژی، پژوهشکده نانوتکنولوژی و مرکز خدمات فناوری ∞

 پژوهشکده انرژی های نو پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی ∞

 پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی ∞

 ل شرکت های فب لب و فناپپارک فناوری پردیس شام ∞

 رصد خانه شهری تهران واقع در برج میالد  ∞

 مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ∞

نفر از دانشگاه صنعتی  03در این بازدیدها که صرفا شرکت کنندگان ایتالیایی ها حضور داشتند به ترتیب حدود 

 33ید عباسپور، شش نفر از پژوهشکده گیاهان دارویی، شریف، چهار نفر از پژوهشکده انرژی های نو پردیس شه

نفر از رصدخانه شهری تهران و پنب نفر از مرکز همکاری های فناوری و نوآوری  38نفر از پارک فناوری پردیس، 

 ریاست جمهوری بازدید بعمل آوردند.

روز دوم نشااساات صااورت همینین، بازدید از موزه ایران باسااتان برای کل شاارکت کنندگان ایتالیایی در عصاار 

پذیرفت. بعالوه هماهنگی جهت بازدید هیات هشت نفره بنیاد شهر علم ایتالیا و وزیر محترم علوم کشور مزبور از 

 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان انجام گردید.
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 ارزیابي نشست:

نیامده اسات، اما در ارزیابی شفاهی که توسط آقای دکتر سید مهدی  اگرچه ارزیابی رسامی از نشاسات به عمل    

، دسااتیار دبیرکل بنیاد شااهر علم ایتالیا، و خانم Mariano Idanzaعلوی، مساایول اجرایی نشااساات، از آقای 

Anne-Marie Bruyas مدیر روابط بین الملل بنیاد شااهر علم ایتالیا، صااورت گرفته موارد زیر عنوان گردیده ،

 است:

ضاور وزیر محترم علوم در نشاسات و محتوای سخنرانی ایشان، شرکت کنندگان ایتالیایی و بخصوص    ح .3

 شرکت های خصوصی را به اطمینان از وجود یک برنامه رسمی و مستمر میان دو کشور رسانده است.

سخنرانی جناب آقای دکتر احمدی معاون محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم در بخش ویژه نشست  .0

بیین جایگاه علمی ایران و نگرش وزارت علوم بر توسعه اقتصاد دانش بنیان بر تمایل شرکت کنندگان و ت

 ایتالیایی در استمرار همکاری های مشترک تاثیر بسزایی گذاشته است.

حضاور ساخنرانان مسلط و متخص  دانشگاهی در سمینارهای تخصصی، برای همتایان ایتالیایی بسیار    .0

 جه بوده است.امید بخش و جالب تو

دو و موضااوعات بحث شااده در این -به-سااطح علمی و فنی شاارکت کنندگان ایرانی در مالقات های دو .5

را ر انترار مواجهه با این امطرف ایتالیایی جلسات، برای شرکت کنندگان ایتالیایی رضایت بخش بوده و 

 نداشته است.

اد توسعه علوم و صنایع دریایی بسیار بازدیدهای صورت گرفته به خصوص بازدید و جلسه مشترک در ست .0

مورد استقبال تیم ایتالیایی به سرپرستی خانم برویا  بوده است و آنها را به انجام کار مشترک با شرکت 

 ها و موسسات ایرانی در این حوزه راغب تر نموده است.

بنیاد شااهر علم برنامه موساایقی بومی نیز از وجوهی بوده که به کررات مورد قدردانی شاافاهی مدیران   .1

 ایتالیا واقع گردید.

 

 دستاوردهای نشست:

یک همکاری مستمر دوجانبه در اولین گام اجرایی نشاسات علم، فناوری و نوآوری ایران و ایتالیا به عنوان محور   

در این نخساتین نشاست و در این بازه   شارکت کننده ایرانی و ایتالیایی بود.   033خود در تهران میزبان بیش از 

 زمانی، نمی توان به درساتی و دقت به تعداد و نوع توافقات ایجاد شده بر اسا  شاخ  و آمار اشاره نمود. موارد 

 :ساخته استممکن را نانخستین گام خصوص و در این نتیجه گیری در این بخشی از دالیلی است که زیر، 
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ر رصد ر دحصی نیروی انسانی متببدلیل مواجهه با تعطیالت نوروزی، امکان استفاده از توان فنی و تخص .3

 و پایش نشست میسور نگردید.

پیییدگی های اجرایی رویداد و اشتغال تیم اجرایی به انجام هماهنگی در الیه های مختلف و متعدد در  .0

داخل و خارج وزارت علوم مانع پرداختن به طراحی فرایندهای پایش و ارزیابی در حین برگزاری نشست 

 گردید.

ندگان شرکت کنتخصصی در میان تنوع باالی چنین رویدادی با گستره وسیع موضوعی و  پیشینه اجرای .0

 موجود نبوده است.

دو -به-حضاور شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی دو کشور در نشست و مخصوصا مالقات های دو  .5

و محرمانگی آن ها فکری  دارایی های حراست ازاز یک ساوی، و نگرانی شارکت کنندگان در خصاوص    

اجرای سیستمیک فرایند پایش  ی بود بر سرمانعاز سوی دیگر، العات رد و بدل شاده میان دو طرف،  اط

 احتمالی بین مذاکره کنندگان.از محتوای توافقات  یافتن برای اطالع

تجربه منفی سااتاد اجرایی بنیاد شااهر علم ایتالیا نیز دلیل دیگری بود از عدم ورود مسااتقیم به دریافت  .0

 مذاکره شرکت کنندگان دو طرف.اطالعات مورد 

بدون شاک، این نشاسات نتایجی در بر داشته است که برخی از مستند ترین آنها را به شرح ییل     با این وجود و

 عنوان می دارد:

رییس محترم پژوهشاگاه ملی مهندسی ژنتیک و   00/30/31مور   31/ژ/ص 087مطابق با نامه شاماره   .3

از دانشگاه بولونیا، و  Tullia Gallina TOSCHIخانم پروفساور   زیسات فناوری، تمایل طرف ایتالیایی، 

همتای ایرانی ایشاان، آقای دکتر ساتار طهماسبی انفرادی، برای اجرای دو پروژه مشترک تحقیقاتی در   

خصااوص تشااخی  کیفیت و تقلبات روغن خوراکی اعالم گردیده اساات. الزم به یکر اساات که طرف   

 د.نمیلیون یورو می باش 0به مبلغ  Oleumحادیه اروپا با عنوان ات H2020پروژه ایتالیایی مجری 

 Luciana و پروفساور  Mariana Bufacchiمرجع فوق، تمایل طرف ایتالیایی، پروفساور  مساتند به   .0

Baldoni  از مرکز تحقیقات ملی ایتالیا، شااهر پروژا، برای همکاری تحقیقاتی با آقای دکتر سااید مهدی

مطالعه روی یخایر ژنتیکی زیتون ایران و ایتالیا به منرور بهره برداری از آن حسااینی مزینانی در زمینه 

خانم  هاا و افزایش تولیاد روغن زیتون مرغوب برای ورود به بازارهای بین المللی اعالم گردیده اسااات.  

 Bioresources forاتحادیه اروپا با عنوان  H2020نیز مجری پروژه  Luciana Baldoni پروفسور 

oliveculture .می باشند 
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راز ابمساتند به اظهارات جناب آقای دکتر ناصر فرخی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی،   .0

تمایل طرف ایتالیایی برای همکاری در پنب پروژه مشترک تحقیقاتی با دانشگاه شهید بهشتی از جمله با 

 اعالم گردیده است. پژوهشکده گیاهان دارویی

میان بانک پاساارگاد و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به نمایندگی آقایان دکتر کباری و  مذاکرات اولیه  .5

 دکتر افضلی با بخش بازرگانی سفارت ایتالیا شکل گرفته است.

مذاکرات اولیه با بنیاد شهر علم ایتالیا جهت راه اندازی استارتاپ های مشترک ایرانی و ایتالیایی در یک  .0

شرکت شناسا از مجموعه شرکت های سرمایه گذار گروه مالی پاسارگاد صورت مرکز نوآوری وابساته به  

 پذیرفته و فرایند اخذ مجوز برای راه اندازی مرکز مزبور در جریان می باشد.

مساتند به مذاکرات صاورت گرفته با آقای دکتر ساید مهدی علوی، مسیول اجرایی نشست، بنیاد شهر     .1

 crude، تمایل خود برای ساارمایه گذاری به روش Mariano Idanzaعلم ایتالیا، به نمایندگی آقای 

finding ( و توسعه گردشگریsustainable tourism در منطقه آزاد قشم و منطقه بلوچستان را ،)

 اعالم نموده است.

شرکت فب لب ایتالیا و فب لب تهران که در طی بازدید از این شرکت )واقع مساتند به جلساه مشترک    .7

از بنیاد شهر علم  Mariano Idanzaپردیس( در روز دوم نشاست که با حضور آقای   در پارک فناوری

ایتالیا و دکتر ساید مهدی علوی، مسایول اجرایی نشست، صورت پذیرفت دو طرف بر تداوم مذاکرات و   

 همکاری مشترک به خصوص در زمینه میراث فرهنگی و ساخت دیجیتال تاکید داشتند.

تاق بازرگانی ایران و ایتالیا و حضااور ایشااان در نشااساات، زمینه همکاری  به دلیل دعوت از رییس کل ا .8

ایتالیا و اتاق بازرگانی ایران در -بیشااتر میان دفتر ساایاسااتگذاری و برنامه ریزی امور فناوری، اتاق ایران

خصوص نوسازی صنعتی و دخیل نمودن شرکت های دانش بنیان و کوچک مستقر در پارک های علم و 

جیره تولید شارکت های عضاو اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فراهم گشته   فناوری در زن

شرکت کننده از کمیسیون  03با حضور بیش از  33/30/31اسات. اولین جلساه مشاترک نیز در مور     

هاای مختلف اتااق هاای بازرگانی و جناب آقایان دکتر پیری و دکتر علوی در خصاااوص تبیین فرایند    

 ری های مشترک صورت خواهد پذیرفت.اجرایی همکا


