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همایش روسای دانشگاه های بزرگ ایران و روسیه برگزار شد  
  

به گزارش ایرنا، در این همایش یک روزه ظرفیت های علمی و دانشگاهی دو کشور و  زمینه های همکاری مشترک و
راههای توسعه این همکاری ها بررسی و شرکت  کنندگان در مورد ارتقای سطح همکاری های دانشگاهی بین دو کشور گفت

و گو و  رایزنی کردند.
در این همایش روسای دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، شهید  بهشتی، علم و صنعت، خواجه نصیر طوسی، علامه

طباطبایی، تبریز، اصفهان، شیراز  و فردوسی مشهد، از طرف ایران شرکت داشتند.
از طرف روسیه نیز، روسای  دانشگاه دولتی مسکو موسوم به «ام.گ.او»، دانشگاه فدرال جنوبی، دانشگاه  فدرال اورال،

دانشگاه فدرال قازان، دانشگاه ملی اقیانوس آرام، دانشگاه  دولتی پلی تکنیک سن پترزبورگ، دانشگاه دولتی سه چه نوا
شماره یک علوم  پزشکی،دانشگاه دولتی فنی نووسیبیرسک، دانشگاه دولتی علوم انسانی شولوخوف،  فیزیک و تکنولوژی،

دولتی عمران و هوا – فضای مسکو و دانشگاه دولتی  لوباچفسکووا نیژنی نوگوراد در این همایش حضور داشتند.
در نشست افتتاحیه  این همایش دانشگاهی که محمد سعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و  فناوری، محمد مهدی

زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و  مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه نیز شرکت داشتند،
تفاهمنامه همکاری میان  دانشگاه های ایران و روسیه امضا شد.

اعضای هیات ایران افزون بر شرکت در  این همایش بزرگ دانشگاهی، دیدارها و گفت وگوهای دو جانبه با مقامات دانشگاه
 های روسیه از جمله دانشگاه دولتی سن پترزبورگ روسیه داشتند.

همچنین به  گزارش بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در مسکو، روسای دانشگاه های  تهران، صنعتی شریف، شهید
بهشتی، علم و صنعت، خواجه نصیر طوسی، علامه  طباطبایی، تبریز، اصفهان، شیراز، و فردوسی مشهد، روز سه شنبه هم در

چارچوب  برنامه سفر خود به روسیه، از دانشگاه دولتی مسکو (بزرگترین دانشگاه روسیه)  بازدید کردند.
روسای دانشگاه های ایرانی در جریان این بازدید سه ساعته از دانشگاه دولتی مسکو با ظرفیت های علمی و  این دانشگاه

آشنا شدند.
مهدی  سنایی سفیر ایران در مسکو ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین رویدادهایی،  زمینه گسترش تبادلات آکادمیک،

تقویت تبادل تجربیات علمی، شکل گیری دوره  های آموزشی و انجام پروژه های علمی مشترک و در نهایت کمک به رشد
و توسعه دو  کشور همسایه را فراهم کند.
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