
 

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

 های بین المللی رایزنـ مرکز همایش 19:00تا  15:30ـ از ساعت  آبان 12یکشنبه ـ  نشست علمی و تخصصی ـ دانشنامه مهندسی در ایران دومین
 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

در  مهندسی دانشنامه" این نشست یعنی دومین نشست خدمت تک تک بزرگواران درگویم میآمد  خوش و سالم عرض

رکز ان مزو نیز کمک عزی گذار مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمیرئیس و بنیان آقای بجنوردی جناب که با حمایت "ایران

 هر فصل پذیرای شما بزرگواران باشیم. و امیدوارم المللی رایزن شکل گرفتههای بینهمایش

   
ی با سه سخنران شهریور در همین جا و با حضور جمع کثیری از متخصصین و اساتید 27نشست در تاریخ چهارشنبه  نخستین

 ندسیهای مههای دانشنامهتشابهات و تفاوتبا عنوان و یک میزگرد  "در ایران دانشنامه مهندسی"نیاز و کاربرد تحت عنوان 

ا هشد و در مقایسه با دیگر دانشنامه "ایران در دانشنامه مهندسی"کاربرد و  نیاز رب و علمی روشن دالیلکه  ،برگزار گردید

 .چگونه باید انجام پذیرد و تدوین گردددیدیم که 

  
 دانشنامه بود. توسط اولین که کار چند ماه گروه اجرایی این  "دانشنامه مهندسی در ایران"بخشی از سایت پیشنهادی 

 بود. "دانشنامه مهندسی در ایران"سخنران ارائه گردید. که بیانگر رویکرد و روش انتشار و معرفی 

ه در زمانه که با تکنولوژی بسیار پیشرفت بودیمبناها و فضای ایرانی  ارزش های بسیار باشاهد معرفی نمونه در سخنرانی دوم

پا برجا هستند. ولی گاهاً شاهد آن بودیم که در سده اخیر نتوانستیم از تجربیات با ارزش  نیز تاکنون خلق شده بودند وخود 



 

 . کوشا باشیم مهندسی ایراندر سیر تحول مهندسی گذشته بطور درست بیاموزیم و از آن 

اه را که ر بودیم های مهندسی در دانشنامهبندی شاخهدر خصوص نحوه علمی رده تاکید و یادآوری شاهد رانی سومندر سخ

 و گویاتر کرد.تر برای ما روشن

 
هم تمدن ایرانی س فرهنگ و گیریهای مهندسی در ایران که در شکلشاخهکثرت  بهدر میزگرد دریافتیم که با عنایت 

دایره  مرکزاینجا یعنی  تر ازتدوین یابد و چه جایی بهتر و اصولی "داشنامه مهندسی در ایران" الزم است ،اندفراوان داشته

که تاکنون نزدیک به چهاردهه و در سطح جهانی ثابت کرده مهد دانش، فرهنگ و علوم ایرانی اسالمی  المعارف بزرگ اسالمی

 ها در همین جا به ثمر خواهد رسید.است که این کار عظیم نیز همانند دیگر دانشنامه

 
که در قسمت  داریم ها در تاریخ و تمدن و مهندسی ایراناین بار تاکید بر تأثیر قلعهاما این نشست که نشست پاییز است: 

در خدمت سه بزرگوار هستیم و سپس یک میزگرد تحت  "ها در تاریخ مهندسی ایرانجایگاه قلعه"سخنرانی با عنوان 

 خواهیم داشت. را "هاها و تاریخ مهندسی قلعهدانشنامه"عنوان 

 
ستحضار به ارا  "دانشنامه مهندسی در ایران"ها وظیفه خود میدانم آمار جدیدتری از روند پیشرفت ولی قبل شروع سخنرانی

 .شما بزرگواران برسانم
 

  ادامه دارد طی دو مرحله نیز "ایراندانشنامه مهندسی در "دعوت از اساتید و متخصصین برای تدوین مدخل جهت. 



 

 ،نویسندهاز طرف  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  اسالمیشیوه نامه دایره المعارف بزرگ  شامل گردد.برای نویسنده ارسال می کهمدارکی  مرحله دوم:

 باشد.می تعهد نامه حق تکثیر و چاپ مقالهـ  مقاالت

   
  باشد که تاکنون عدد می154ارسال شده برای اساتید و متخصصین از اول تیرماه سال جاری تاکنون  هایمدخلتعداد

ارسال گردیده و تدوین مدخل مربوطه را شروع اند و مدارک مرحله دوم برایشان از طریق ایمیل نویسنده پاسخ مثبت داده 93

 اند. کرده

  اطاق فکر مهندسی آب، محیط زیست و منابع طبیعی با حضور ریاست مرکز و خبرگان و متخصصین این حوزه شکل

ط یهای آب، محهای موجود و آتی در حوزههای مربوطه آغاز و چالشگرفت که تاکنون دو نشست برگزار و تهیه و تدوین مدخل

 های بنیادی است.زیست و منابع طبیعی درحال بررسی جهت راه حل

 ذاری های مهندسی تهیه شده است، یعنی اول شورای سیاستگبرای تشکیل شوراها لیست بلندی از متخصصین تمام رشته

رده مهندسی ـ سوم شوراهای تخصصی مشورتی  15ـ دوم شوراهای تخصصی علمی برای  "دانشنامه مهندسی در ایران"

ز علمی مرک شورای عالی تأییدبایست مورد بررسی و تبدیل شدن به لیست کوتاه می پس ازکه  "دانشنامه مهندسی در ایران"

 دایره المعارف بزرگ اسالمی قرار گیرد.

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

  شود و امید آن داریم که مستمر وفصل برگزار می هر با حمایت تک تک شما بزرگواران ،است دومیناین نشست که 

 ای باشد.عین حال علمی و حرفه در

 دبیر نشست 

 محمدمهدی محمودی

12/08/1398  


