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ر ويژگي مشترک اعضاي اتاق هاي فك

ش گفتار
پي
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آمریکای شمالی

آمریکای مرکزی و 
جنوبی

خاورميانه و شمال آفريقا
اروپا

جنوب صحراي آفريقا

آسيا و 
هاقيانوسي

612

گزارشات آماري توزيع اتاق هاي فكر 
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يارائه ايده و مشاوره  براساس خرد جمعي و مديريت براساس اصول مسلم علم

افعگشودن گره هاي فكري در فرايندهاي عملياتي، تقليل خطاها و ازدياد من

گسترش تفكر راهبردي و بهبود سياست گذاري و تصميم گيري

توسعه فرهنگ مشاركت، تربيت نخبگان و صاحب نظران

(ن و حاكمانگفتمان دانشمندان با سياستمدارا)پشتيباني فكري سياست گذران 

هابراساس مطالعه نيازنيازسنجي و نيازآفريني رصد علمي دنيا و ايران،  

انتظارات
ح

ي طر
ف اجرا

ت و اهدا
ضرور
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اساسنامه و ساختار طرح
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اي فكر  راهبري و تعيين خط مشي اتاق ها و چگونگي انجام وظايف اتاق همسئوليت
.را به عهده دارد

:ازعبارتندراهبريكميتهاعضاي

فناوريوتحقيقاتعلوم، وزير
فناوريوتحقيقاتيعلمي،اموردروزيرمشاور
فكراتاق هايدبيرخانه مسئول
فكراتاق هايرؤساي
3وزيرمشاورياوزيرانتخاببهفكر،اتاقدبيرانازنفر5تا

كميته راهبري اتاق هاي فكر
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فكراتاق هايدبيرخانهمسئول

فكر(هاي)اتاقرئيس

فكر(هاي)اتاقدبير

فكر(هاي)اتاقاعضاي

اركان اجرايي اتاق هاي فكر
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تدوين تقويم برگزاري نشست هاي تخصصي اتاق فكر و محتواي هر جلسه

و مصوبات نشست هاي تخصصيصورت جلسات دستور جلسات، برگزاري جلسات، تهيه پيگيري 

مديريت جلسات تخصصي اتاق فكر برعهده رييس يا دبير هر اتاق

هماهنگي جلسات تخصصي اتاق فكر، نظارت، مستند سازي و پشتيباني

برگزاري حداقل يک نشست تخصصي در ماه در حوزه هاي تخصصي مورد تمركز

ياستيجمع بندي نظرات انديشمندان و صاحب نظران مرتبط با حوزه هاي تخصصي مورد تمركز و ارائه گزارش هاي س

انه ارائه گزارش تفصيلي و خالصه تمام جلسات بر اساس نظام مستندسازي و قالب ارائه شده توسط دبيرخ

انتظار اتاق هاي فكراجرايي و خروجي مورد وظايف اركان 
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• نحوه كاربردي سازي پارساها

• بودجه استاني پارک ها

• برگزاري هفته فناوري

• ...

موارد ارجاعي از سوي وزارت عتف

• بحران مقاالت و مرجعيت علمي

• حقوق مالكيت معنوي و مادي خروجي هاي پژوهشي

• ...

موارد پيشنهادي نخبگان و صاحبنظران

تعارض منافع و شفاف سازي حقوق پژوهشي•

راهكارهاي ترويج روحيه ايثارگري•

•...

(اولويت بندي)موارد تشخيصي اعضاي اتاق فكر  

وظایف اتاق ها و موضوعات قابل بررسی در آنها
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سياست گذاري علم

كاربردي سازي پژوهش

سياست گذاري فناوري

آموزش هدفمند

اقتصاد آموزش عالي

ديپلماسي و مرجعيت علمي

اجتماعي و فرهنگي

تحول علوم انساني

اسالمي شدن دانشگاه ها

جوانان و نخبگان

ايثارگران

ارزيابي برنامه ها و اسناد فرادستي

سنجش و انگيزش

شفافيت و تعارض منافع

رسانه و فضاي سايبر

خيّرين و مسئوليت اجتماعي 

ر 
فك

ي 
ها

ق 
اتا

ن 
وي

عنا
ي 

رف
مع

16
نه

گا
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گانه16شرح اتاق های فکر 

علميدتولبرايفعاليتهاوحركتمطلوبغايتوجهتتعيين

سيرمدرمحضتقليدبرمبتنیوکورکورانهحرکتازپرهيز
علمتوليد

سياست گذاری علم

:رئيس اتاق فکر
تقویمصطفی دکتر 

(دانشگاه صنعتی شریف)

:دبير اتاق فکر
زادهرضا نقی دکتر 

مرکز تحقيقات سياست )
(علمی کشور
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گانه16شرح اتاق های فکر 

بهتوجهباعملياستفاده هايبهتحقيقنتايجتبديلقابليّتايجاد
(رساله هاوپايان نامه هاسازيكاربردي)كشورسياست گذاري

رفعوادهاستفقابلوکاربردیمصارفبهتحقيقاتتبدیلچگونگی
جامعهنيازهای

پژوهشکاربردی سازی 

:رئيس اتاق فکر
علی زمانيان دکتر 

(گاه مواد و انرژیپژوهش)

:دبير اتاق فکر
پاکزادمهدی دکتر 

مرکز تحقيقات سياست )
( علمی کشور
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گانه16شرح اتاق های فکر 

ولوژي،تكنواخالقچونمفاهيميرابطۀترسيموشناسايي
وانيانسمناسباتمجازي،فضايحقوقاقليمي،تغييرات

وتبعاتوفناوريجهتتعيينبراي...وخانوادهقوام
آنعواقب

فناوریسياست گذاری 

:رئيس اتاق فکر
ناصر باقری مقدمدکتر 

مرکز تحقيقات سياست )
( علمی کشور

:دبير اتاق فکر
بهنام طالبی دکتر 

-دانشگاه صنعتی شریف )
سرپرست دفتر امور فناوری

(وزارت عتف

چرخهتکميلوایجادمسيرهدفمندسازیورشدسازیزمينه
نوآوریوفناوری
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گانه16شرح اتاق های فکر 

كشورتتربيوتعليمنظاموعاليآموزشبرايهدفتعيين

درموقعبهومنظّمنظرتجدیدواجتماعیتغييراترصد
تعليمیودرسیمنابع

هدفمندآموزش 

:رئيس اتاق فکر
محمود کمره ایدکتر 

(دانشگاه تهران)

:دبير اتاق فکر
دکتر  رضا عامری

(دانشگاه تهران)
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گانه16اتاق های فکر شرح 

دماتختوسعهوبسططریقازکشوربرایثروتومنافعایجاد
عالیآموزش

مدلوتصاداقعلمباعاليآموزشفعاليتهاينسبتوسهمتعيين
كشوراقتصادياداره

عالیآموزش اقتصاد 

:رئيس اتاق فکر
علی خطيبیدکتر 

معاونت -دانشگاه الزهرا)
(اداری و مالی وزارت عتف

:دبير اتاق فکر
مرتضی فيروزآبادیدکتر 

معاونت اشتغال کميته )
((ره)امداد امام
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گانه16شرح اتاق های فکر 

ازاحربرايعاليآموزشحوزۀدرعلميقويديپلماسيداشتن
علميمرجعيّتمقام

بهدنتبدیل شهدفباکشورعلمیمقامشخصيّتارتقایوتقویت
منطقه ای-جهانیعلمیقطب 

و مرجعيّت علمیدیپلماسی 

:رئيس اتاق فکر
علی اکبر موسوی دکتر 

موحدی
(دانشگاه تهران)

:دبير اتاق فکر
امين عبداله زادهدکتر 

دانشگاه شهيد چمران )
(اهواز
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گانه16شرح اتاق های فکر 

ياجتماعوفرهنگيحوزهدرفنونوعلومنقش آفريني

باشورکعلمینظامخروجیتناسبوتجانسميزانتعيين
واسالمیهویّتوفرهنگوجامعهتکوین کنندۀمفاهيم
.ایرانی

و فرهنگیاجتماعی 

:رئيس اتاق فکر
مطهری نژاددکتر سيدمجيد 

((ع)دانشگاه امام صادق)

:دبير اتاق فکر
مهدی ذوالفقارزادهدکتر 
(دانشگاه تهران)
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گانه16شرح اتاق های فکر 

ردآنهابررسيوانسانيعلومتحولمولفه هاياستخراج
ظامنكليسياست هايبهتوجهباعملكردواهميتچارچوب

انسانيعلومتحولبر

برانیانسعلومنظریاتابتناءچونمولفه هاییرویبرتمرکز
اسالمیمبانی

در علوم انسانیتحوّل 

:رئيس اتاق فکر
نجف لک زاییدکتر 

((ع)دانشگاه باقرالعلوم)

:دبير اتاق فکر
محمدجواد هراتیدکتر 

دانشگاه بوعلی سينا )
(همدان
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گانه16شرح اتاق های فکر 

علمياعي،اجتمفعاليت هايكليّۀانطباقبرايمناسببسترايجاد
اسالممبيندينموازينبادانشگاهيو

شورایودانشگاهوحوزهوحدتهمچونطرح هائیازحمایت
دانشگاه هاشدناسالمی

اسالمی شدن دانشگاه ها

:رئيس اتاق فکر
محمدمهدی گرجياندکتر 

((ع)دانشگاه باقرالعلوم )

:دبير اتاق فکر
مهدی عبدالهیدکتر 

مؤسسه پژوهشی حکمت و )
(فلسفه ایران
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گانه16شرح اتاق های فکر 

نخبگانوجوانانتعاليورشدبرايزمينهايجاد

وخبگاننحفظبراینيازمورداستراتژیهایوسياستهاتدوین
ایشانازحداکثریاستفاده

و نخبگانجوانان 

:رئيس اتاق فکر
ميثم یاریدکتر 

(دانشگاه بوعلی سينا همدان)

:دبير اتاق فکر
مهدی ميرزاپوردکتر 

(دانشگاه بوعلی سينا همدان)
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گانه16شرح اتاق های فکر 

يشبردپبرايايثارفرهنگگسترشبرايمناسببسترايجاد
كشورعلميجامعهاهداف

خدماتجامعقانونکاملودقيقاجرایچگونگیبررسی
ایثارگرانبهرسانی

ایثارگران

:رئيس اتاق فکر
محمد علی نوده

(وزارت عتف)

:دبير اتاق فکر
دکتر علی اصغر صباغ الوانی

(ردانشگاه صنعتی اميرکبي)
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گانه16شرح اتاق فکرهای 

ي،عالآموزشحوزۀدرآمرهاسنادتحليلوتجزيهوارزيابي
المي،اسشورايمجلسقوانينكشور،علميجامعنقشهمانند

...وفرهنگيانقالبعاليشورايمصوبات

ها و اسناد فرادستیبرنامهارزیابی 

:رئيس اتاق فکر
محمود مالباشیدکتر 

(دانشگاه علم و صنعت ایران)

:دبير اتاق فکر
غالمعلی منتظردکتر  

(دانشگاه تربيت مدرس)

نقشهبهنيلجهتقانونیموادترسيمبرایپيشنهاداتارائه
عالیآموزشعاليهاهدافوکشورعلمیجامعه
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گانه16شرح اتاق های فکر 

اساتيدومحققينبرايامتيازاتلحاظوتشويقيجاذبه هايايجاد

(افتخاروارتقا هاينامهآيين)

ــرایبمقياسیاعتباریابیوساختبرایمناسببسترایجاد
فناوریوعلمتوليدمسيردرانگيزهسنجش

و انگيزشسنجش 

:رئيس اتاق فکر
غالمحسين مجذوبیدکتر 

(دانشگاه بوعلی سينا همدان)

:دبير اتاق فکر
صادق خزل پوردکتر 

(دانشگاه بوعلی سينا همدان)
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گانه16شرح اتاق های فکر 

يايپژوهشازاعمتعامالتنوعهرانجامدرشفافيّتايجاد
وغيرمشروعمنافعايجادازجلوگيريبرايصنفي

ديگرانحقوقتضييعوغيرقانوني

ویفردمنافعتعارضجملهازمنافعتعارضازجلوگيری
عمومیوطبيعیمنافعیاایقبيلهوقومیوحزبی

و تعارض منافعشفافيّت 

:رئيس اتاق فکر
کوهشاهیدکتر نادرميرزاده 

(دانشگاه تهران)

:دبير اتاق فکر
ميرفخراییدکتر سيد حسن 

(دانشگاه عالمه طباطبایی)
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گانه16شرح اتاق های فکر 

اهدافپيشبرددرسايبرفضايجايگاهازحمايت
وليدتبرايكشورعلميجامعنقشهدرشدهپيش بيني

فناوريوعلم

و فضای سایبررسانه 

:رئيس اتاق فکر
عبدالصمد هادی اصل

(محقق و پژوهشگر رسانه)

:دبير اتاق فکر
ر سيد مجتبی حسينی فدکتر 

(پژوهشگاه مواد و انرژی)

شه هایاندیتبييندررسانهفضاینقشآگاه سازیورشد
جایگاهاعتالیوعالیآموزشاهدافواسالمیانقالب

آناجرایی
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گانه16شرح اتاق های فکر 

غييرتوعاليآموزشفضايدرخيـرينهايفعاليتتوسعه
علمجايگاهبهنگاه

خيرین و مسئوليت اجتماعی دانشگاهيان

:رئيس اتاق فکر
مصطفی زمانيان

بنياد تعالی اجتماعی )
(زندگی

:دبير اتاق فکر
دکتر فوژان صباحی

-استانداردبنياد حاميان )
(هيات علمی بازنشسته

اعياجتمهايمسئوليتدرهادانشگاهترفعالنقشايفاي

29



(  تحت مديريت معاونت پژوهش و فناوري، جناب آقاي دكتر رحيمي شعرباف)•

2022تحول در علوم پايه و سال بين المللي علوم پايه كميته 

(  تحت مديريت مركز نظارت،ارزيابي وتضمين كيفيت، جناب آقاي دكتر منتظر)•

برنامه هفتم توسعهكميته 

علمرصدخانه •

حكمراني يكپارچه علمي•

•...

اتاق هاي فكر پيشنهادي آتي

مركزياز دبيرخانه خارج کميته های فعال در سطح وزارت عتف 
فكر پيشنهادي آتي اتاق هاي و 
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مجموعه اعضای اتاق فکر در یک نگاه
د 

دو
ح

3
00

ز 
ر ا

نف
ن 

گا
خب

ن

تعداداعضاءدبیر رئیس نام اتاق فکرردیف

دکتر رضا نقی زادهدکتر مصطفی تقویسیاست گذاری علم1
دکتر حسن دانایی فرد- دکتر علی وطنی- دکتر محمود مهرداد شکریه- دکتر امید رعنایی- دکتر سید مهدی رضایت سرخ آبادی- دگتر علیرضا کوشکی جهرمی- دکتر جواد مشایخ- دکتر علی 

گزنی - دکتر مجید اسحاقی- دکتر محمدحسن سعیدی - دکتر احمدعلی یزدان پناه - شاهین همایون آریا
14

دکتر مهدی پاکزاددکتر علی زمانیانکاربردی سازی پژوهش2
دکتر پیمان صالحی-دکتر مسعود برومند-دکتر علی اصغر پورعزت-دکتر علی رستمی- دکتر سلمان طاهری-دکتر فرهاد طباطبایی قمشه- دکتر حبیب اله طباطباییان-دکتر محمد فیروزمند- 

دکتر داوود فیض-دکتر سیدسپهر قاضی نوری- دکترغالمرضا گرایی نژاد-دکتر احسان احتشام نژاد- دکتر محمد صفارزاده-
15

دکتر بهنام طالبیدکتر ناصر باقری مقدمسیاست گذاری فناوری3

دکتر حبیب اله طباطبائیان- دکتر ریحانه صباغ زاده- دکتر حسین ایمانی خوشخو-دکتر منوچهر منطقی-دکتر محسن نظری- دکتر میعاد صالحی-دکتر رحمت ستوده قره باغ-دکتر پیمان 

صالحی-دکتر محمدصالح اولیاء- خانم سولماز ترکمن-دکتر علی حقیقی اصل- دکتر محمدصادق خیاطیان-مهندس دهبیدی پور- دکتر امیر حسین دوایی- دکتر محمدنبی شهیکی تاش- دکتر 

محمدجعفر صدیق دامغانی نژاد-مهندس مهدی صفاری نیا- دکتر علیرضا عشوری-دکتر رضا قنبری- دکتر مصطفی کریمیان اقبال-دکتر مهدی کشمیری- دکتر محمد مهدی نژاد نوری-دکتر 

عبدالرضا واعظی- دکتر علیرضا جهانگیریان-محمدصادق علیایی

27

دکتر رضا عامریدکتر محمود کمره ایآموزش هدفمند4
دکتر فرشاد ورامینیان-دکتر علی اکبر افضلیان - دکتر علی آدمی- دکتر رجبعلی برزویی- دکتر بیژن رنجبر - دکتر رضا عامری - دکتر داود رشتچیان - دکتر محمدرضا کلباسی - دکتر رضا 

پیشقدم - دکتر علی اصغر کشتکار - دکتر حسین معماریان - دکتر داود مستوفی نژاد - دکتر محمود بی جن خان - دکتر سعید حبیبا - دکتر مجتبی دلشاد - دکتر ابوالقاسم نادری- دکتر خسرو 

باقری - دکتر فاطمه نارنجی ثانی- رضا نوروززاده
21

دکتر علی خطیبیاقتصاد آموزش عالی5
دکتر مرتضی 

فیروزآبادی

دکتر کتابی-دکتر حاتم زاده-دکتر محجوب- دکتر نادری-دکتر مسعود گنجی- دکتر مسعود صدرنسب-دکتر احمد نوحه گر- دکتر علی خطیبی- مهندس محسن دیندار- دکتر هاشم آقازاده-دکتر 

مسعود ابراهیمی- دکتر احمدرضا روشن-دکتر محمد قدمیاری- دکتر حسن مروتی- فریبرز سجادی ـ فریبا خالقی سروش ـ محمدجواد محمودی
19

6
دیپلماسی و مرجعیت 

علمی

دکتر علی اکبر موسوی 

موحدی
دکتر امین عبداله زاده

دکتر علی اکبر صبوری- دکتر سعید سرکار - دکتر نیما امجدی-دکتر رضا یوسفی-دکتر محمود بی جن خان- دکتر حمیدرضا ربیعی-دکتر هادی اکبرزاده-دکتر دهقانی-دکتر نیما رضایی-دکتر 

عباس صدری-دکتر ابوالفضل کیانی-دکتر حسین ساالر آملی - امیرسعید کرمی ـ هادی محمدزاده
16

اجتماعی و فرهنگی7
دکتر سید مجید 

مطهری نژاد

دکتر مهدی 

ذوالفقارزاده

دکتر سهیال صادقی، دکتر عماد افروغ، دکتر حسن دانایی فر، دکتر مجتبی امیری، دکتر پورعزت، دکتر محمد هادی همایون، دکتر حسین رضی، دکتر مجید شاه حسینی،  خانم دکتر فرزانه 

روحانی، خانم دکتر عاطفه خادمی، دکتر احسان چیت ساز، دکتر رضا مهدی، دکتر محمد هادی فروغمند، دکتر اربابی، دکتر صدیقی، دکتر محمد مهدی سیار،  دکتر مصطفی زمانیان، دکتر علی 

آدمی، دکتر مهارتی، رضا کاوند
22

دکتر محمدجواد هراتیدکتر نجف لک زاییتحول علوم انسانی8
دکتر عبداهلل معتمدی-دکتر سیدمحمد مقیمی-دکتر مسعود آذربایجانی-دکتر موسی نجفی- دکتر منصور میراحمدی-دکتر رضا غالمی- دکتر عطاهلل رفیعی-دکتر محمود حکمت نیا- دکتر روح اله 

دهقانی فیروزآبادی- دکتر جمیله علم الهدی- دکتر عبدالحسین کالنتری-دکتر حمید پارسانیا - دکتر مجید امامی-دکتر احمدحسین شریفی-دکتر عبدالحسین خسروپناه-دکتررضا برنجکار-دکتر 

ابراهیم برزگر-دکتر شهاب اسفندیاری-دکتر سید حسن فالح زاده
21

اسالمی شدن دانشگاه ها9
دکتر محمدمهدی 

گرجیان
دکتر مهدی عبدالهی

دکتر عبدالحسین کالنتری-دکتر محمود تلخابی- دکتر حمید پارسانیا -دکتر عبدالحسین خسروپناه - دکتر احمد حسین شریفى - دکتر حسین ستان - دکتر ابولفضل ساجدى - دکتر عبداهلل 

محمدى -فریدون رحیم زاده
11

دکتر مهدی میرزاپوردکتر میثم یاریجوانان و نخبگان10
دکتر بهمن طهماسبی-دکتر امین عبداهلل زاده- دکتر مهدی منتظر القائم-دکتر عبداهلل امیرخانی- دکتر فاطمه طاهرخانی-محسن دیندار- دکتر محمدحسین ثقفی-دکتر علیرضا اکبرزاده-خانم 

دکتر عفت کیانپور- دکتر حسین شفیع زاده مقدم- دکتر بهاره عظیمی
13

محمدعلی نودهایثارگران11
دکتر علی اصغر صباغ 

الوانی

دکتر اعظم زاهدی-علیرضا خیرآبادی- دکتر علی اوصالی-دکتر محمد باقری- دکتر حسین افخمی-دکترسید صادق سیدلو- دکتر محمدجواد براتی-آقای هدایت اله نجفی-دکتر تقی اکبری- دکتر 

داریوش روحانی-دکتر علیرضا فاخرزاده- خانم نسرین بختیاری- خانم زینب عقیقی- آقای سید حسن اسمعیل زاده- آقای محمد عبدالحسینی- دکتر  مجید کوه خیل- محسن ضرغام
19

12
ارزیابی برنامه ها و اسناد 

فرادستی
دکتر  غالمعلی منتظردکتر محمود مالباشی

دکتر محمد میردریکوند-دکتر جعفر تقی نژاد-دکتر غالمرضا خدادای-دکتر سعید مجدی فر-دکتر رشید جعفر پور-دکتر مهدی بیات-دکتر سید سپهر قاضی نوری- دکتر آریا الستی-دکتر حسن 

دانایی فرد-دکتر مهدیه فرازکیش-آقای حسین قریشی- دکتر شهاب کسکه-مهندس سعید رضائی-رحیم صفری فارفار
16

سنجش و انگیزش13
دکتر غالمحسین 

مجذوبی
دکتر صادق خزل پور

دکتر بهروز ارباب شیرانی-دکتر مجیدرضا آیت اللهی- دکتر احمدرضا بهرامی- دکتر حسین حسینی تودشکی-دکتر علیرضا خصالی- دکترامیرحسین دوایی-دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف- 

دکتر محمد رحیمیان-دکتر رسول رکنی زاده- دکتر مجتبی زبرجد-دکتر بابک شکری- خانم کوثر صالحی- دکتر علی اکبر صبوری-دکتر اصغر عسگری- دکتر محمد کردی تمندانی-دکتر 

محمود کمره ای- دکتر محمدرضا موحدی-دکتر محمد نریمانی-یوسف محب زادگان
20

شفافیت و تعارض منافع14
دکتر نادر میرزاده 

کوهشاهی
دکتر حسن میرفخرایی

دکتر سیدحسن علوی راد، دکتر محمد نصر، دکتر بیژن پیروز، دکتر یحیی بوذری نژاد، دکتر میثم نعمتی، دکتر احمد مومنی راد، دکتر جعفر نوری یوشانلوئی، علی طالبی، سید روح اهلل حسینی، 

بابک چوبداری، دکتر سید مختار موسوی، دکتر منصور توکلی، دکتر داوود کیانی، دکتر غالمعلی فرزی-محمدجعفری مجد
17

رسانه و فضای سایبر15
دکتر عبدالصمد هادی 

اصل

دکتر سید مجتبی 

حسینی فر

دکتر حمید جعفری- آقای محمد قنبری- مهندس مرتضی خلفی زاده- سید علیرضا آل داوود - جناب آقای علی قلهکی-  آقای مهدی صرامی- آقای محمدعلی شکوهیان- آقای روح اله مومن 

نسب- طاهره شاطری- معصومه نصیری- دکتر کاظم فوالدی قلعه -آقای رضا فرج تبار-محمدقائم تاجگردون
15

16
خیرین و مسئولیت 

اجتماعی دانشگاهیان
دکتر مصطفی زمانیان

خانم دکتر فوژان 

صباحی

آقای علی حسینی یکتا- مهندس محمدمهدی جعفری-مهندس صابر میرزایی-دکتر زهیر صیامیان- دکتر امیر شهسواری- دکتر روح اهلل ابوجعفری- خانم فائزه السادات اصفهانی-خانم زینب 

جباری مستحسن-حمید آقاجانی
11
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خانم مرضيه گنجور امين - کارشناس مسئول دبيرخانه اتاق های فکر

دکتر اميد رضائی فر - نماینده وزیر در اتاق های فکر و مسئول دبيرخانه

دکتر علی خيرالدین - مشاور وزیر در امور علمی، تحقيقاتی و فناوری

دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقيقات و فناوری
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مابا سپاس از توهج ش 
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