
 

 ـ  "دانشنامه مهندسی درایران"ـ  )مرکز پژوهشهای اسالمی و ایرانی( مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی

 های بین المللی رایزنـ مرکز همایش 20:00تا  16:30ـ از ساعت  1398شهریور  27چهارشنبه ـ  نخستین نشست علمی و تخصصی ـ دانشنامه مهندسی در ایران
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
مهندسی  امهدانشن"خدمت تک تک بزرگواران در این نشست یعنی نخستین نشست گوییم میخوش آمد  ،سالم ضمن عرض

ان مرکز زو نیز کمک عزی رئیس و بنیان گذار مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی آقای بجنوردی جناب که با حمایت "در ایران

 های بین المللی رایزن شکل گرفته و امیدوارم هر فصل پذیرای شما بزرگواران باشیم. همایش

ه در خدمت ک است "مهندسی در ایران دانشنامه"نیاز و کاربرد شامل سخنرانی با عنوان  یبرنامه این نشست تابستان

رد با هستیم و سپس یک میزگ دکتر مصطفی کیانیآقای آقای دکتر محمود گالبچی و  دکتر علیرضا توافقی جهرمی، آقای

قای آآقای کاظم موسوی بجنوردی و نیز جناب  که با حضور داریم را های مهندسیهای دانشنامهتشابهات و تفاوتعنوان 

تر ایرج اعتصام و دکآقای دکتر سیدمحمد بهشتی، آقای دکتر اصغر ساعد سمیعی و  مهندسدکتر سیمون آیوازیان، آقای 

ی دانشنامه مهندس"گزارشی از وضعیت  دانمخود می ها وظیفه. ولی قبل از شروع سخنرانیشودبرگزار میمحمدمهدی محمودی 

 را ارائه دهم. "در ایران

ژوهشی پ است ایی )مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی( موسسهبزرگ اسالم المعارف ةدائرمرکز همانگونه که مستحضرید 

های عمومی، تخصصی وکتب مرجع به ویژه فرهنگ و تمدن اسالمی و به منظور تدوین و انتشار دانشنامه 1362که در اسفند 

رداری بمرجع مورد بهرههای متعددی تدوین یافته و به عنوان دانشنامه در این مرکز که تاکنون ایرانی بنیاد نهاده شده است

 گیرد.قرار می

در  نیز "دانشنامه مهندسی در ایران"تدوین  رئیس و بنیان گذار مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمیبه دستور و پیشنهاد 

 وجو، بررسی و ثبت تمامی موضوعات مرتبط با تاریخ مهندسیجست دانشنامهکه هدف از تدوین این  ه استقرار گرفتدستور کار 

 .است ایران رد

 همچون باشد.های مصوب وزارت علوم میرشته ،های مهندسی در ایرانمالک جستجوی رشته 

 

 مهندسی شیمی -4 مهندسی ژنتیک -3 مهندسی زمین شناسی -2 مهندسی برق -1

 مهندسین کشاورز -8 مهندسی کامپیوتر -7 مهندسی عمران -6 مهندسی صنایع -5

 مهندسی پزشکی -12 مهندسی مکانیک -11 معماری مهندسی -10 مهندسی معدن -9

  مهندسی هوا فضا -16 مهندسی نفت -14 مهندسی نساجی -13
 



 

دانشنامه " تحت عنوان هیات اجرایی آغاز سال جاری همکاران جوان و فعال مندر  ،ارزش برای شروع این کار عظیم و با

 کتابخانه مرکز توانستند لیست بلندی از مداخلی که دربازدیدها و جلسات مستمر  های داخلی ونشست طی "مهندسی در ایران

  .دشومهندسی تدوین  زبانتاکنون در مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی تدوین یافته جمع آوری کنند که این بار با 

نفر متخصص  500مدخل و حدود  4000که اکنون حدود  آغاز گردیداساتید و متخصصین نیز  اسامی لیست تهیه همزمان

 اند.شناسایی شده

  آغاز گردید. طی دو مرحله نیز "دانشنامه مهندسی در ایران"دعوت از اساتید و متخصصین برای تدوین مدخل جهت 

 از طرف نوسینده، گردد و پس از قبول مدخلبرای نویسنده ارسال می دعوتنامه با عنوان مدخل پیشنهادی مرحله اول:

 پذیرد.انجام میاقدامات مرحله دوم 

ارش شیوه نامه نگــ  شیوه نامه دایره المعارف بزرگ اسالمی شامل گردد.برای نویسنده ارسال می کهمدارکی  مرحله دوم:

 باشد.می تعهد نامه حق تکثیر و چاپ مقالهـ  مقاالت

 شود برای این دانشنامه نیاز است که حتماً باید مورد بررسی و تأیید شورای عالی علمی مرکز شوراهایی که تصور می

ایره مرکز د شورای عالی علمیکه همگی زیر مجموعه  شودپیشنهاد می شرح بدین، قرار گیرنددایره المعارف بزرگ اسالمی 

 د بود.نخواه المعارف بزرگ اسالمی

 "مهندسی در ایران دانشنامه"شورای سیاستگذاری اول: 

 "دانشنامه مهندسی در ایران" تخصصی علمی های شورادوم: 

  معماریشورای تخصصی علمی برای رده مهندسی 

 شورای تخصصی علمی برای رده مهندسی عمران 

  صنایعشورای تخصصی علمی برای رده مهندسی 

 شورای تخصصی علمی برای رده مهندسی کشاورزی 

ای مهندسی هکه تاکنون دوبار با تعدادی از متخصصین رشته "دانشنامه مهندسی در ایران" شورای تخصصی مشورتیسوم: 

 برگزار شده است.

 



 

 

 رسانمبه استحضار شما بزرگواران می آماری از مداخل ارسالی رااکنون 

  86که تاکنون  باشدمی عدد 120تعداد مداخل ارسال شده برای اساتید و متخصصین از اول تیرماه سال جاری تاکنون 

گردیده و تدوین مدخل مربوطه را شروع  ارسال ایمیل از طریق اند و مدارک مرحله دوم برایشاننویسنده پاسخ مثبت داده

 اند. کرده

ا فرد دیگری ر هآن بزرگواران برای مدخل مربوط هر سه نفرکه  اندپوزش خواستههای کاری سه نفر هم  به دلیل مشغله

اند که تصور نفر پاسخ نداده 25حدود  تاکنون داده است و اعتقاد دارد این کار بیهوده است. رد یک نفر هم پاسخاند. معرفی کرده

 اند.  است که ایمل را باز نکرده این من

دارد که پس از تشکیل شوراهای علمی و نیز  فراوانیحتماً نواقص  ،شده است شروعروند کار اجرایی که از آغاز سال جاری 

 های بهتر برداشته خواهد شد.راهنمایی شما متخصصین گام

  مر وشود و امید آن داریم که مستفصل برگزار می هر با حمایت تک تک شما بزرگواران ،است نخستیناین نشست که 

 ای باشد.عین حال علمی و حرفه در

 
 دبیر نشست

 محمدمهدی محمودی

27/60/1398  


