
گزارش عملکرد کارگروه چین

حسین خلجبابک 
۱۳۹۹مهرماه 



موانع موجودمشکالت و 
در دسترسی به اطالعات مؤسسات چینیدشواری •

ازجمله نداشتن وب سایت انگلیسی به روز•
نبود فهرستی از شماره تلفن ها و ایمیل های مقامات دانشگاه ها•
ارسالیپاسخ ندادن به نامه های •

دشواری ارتباط مستقیم با مؤسسات چینی•
چینیپایین در تصمیم گیری های طرف -به-ساختار باال•
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/http://ia.sharif.ir/china: کارگروهوب سایت 

کنونی اعضالیست •

مؤسساتاطالعات کامل •
Chinese Academy of Science (CAS)

فرم درخواست عضویت•

اطالع رسانی برای گرنت ها•
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http://ia.sharif.ir/china/


آخرین رتبه بندی موضوعی دانشگاه های چین
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http://ia.sharif.ir/china/cusr



۱۳۹۸بهمن ۳۰–دومین جلسه کارگروه چین 
(مؤسسه۲۷)ارسال ایمیل به تمام اعضای کارگروه •
:دانشگاه و پژوهشکده۶دریافت پاسخ از •

دانشگاه علم و صنعت ایران•
دانشگاه صنعتی اصفهان•
دانشگاه صنعتی امیرکبیر•
دانشگاه فنی و حرفه ای•
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی•
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران•
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تصمیم به ایجاد کارگروه های تخصصی



برگزاری سری جلسات مجازی کارگروه های تخصصی

6

کارگروه 
چین

علوم پایه و 
مهندسی

علوم انسانی

علوم پزشکی
و 

محیط زیست

آموزشهای 
عالی مهارتی



برگزاری سری جلسات مجازی کارگروه های تخصصی

موارد مطرح شده

نیبرگزاری وبینارهای مشترک با محققان چی

(PIFI)معرفی فاند ریاست آکادمی علوم چین 

شناسایی پارک های فناوری ایران و چین به
یکدیگر و برقراری ارتباط

شناسایی مراکز آموزش های مهارتی در چین

برخی از شرکت کنندگان

7



موضوعات تخصصی مورد عالقه
علوم پزشکی و محیط زیست

سرطان،•
بیوتکنولوژی،•
محصوالت تراریخته،•
ذخایر ژنتیکی گیاهی،•
ایمنی شناسی،•
گیاهان دارویی،•
دفن و بازیافت پسماند،•
کاتالیست ها،•
حذف آالینده ها،•
تصفیه آب و هوا•

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی و چین،•
مطالعات اسالمی و بودایی،•
هنر،•
تربیت بدنی،•
مطالعات تطبیقی،•
گردشگری،•
کارآفرینی•
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انتشار رویدادهای مرتبط با چین
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لینک های مفید
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http://ia.sharif.ir/china/ وب سایت کارگروه

ia_china@sharif.edu ایمیل کارگروه

https://t.me/iran_china_collab کانال تلگرام کارگروه

http://ia.sharif.ir/china/cusr/ نرتبه بندی موضوعی دانشگاه های چی

http://ristip.sharif.ir/iran_china/ رصدگر موافقتنامه ایران و چین

http://ia.sharif.ir/events/ شریفتقویم وبینارهای دانشگاه صنعتی
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با تشکر


