گزارش کمیته علمی و فنی انجمن دوستی ایران و چین در
رابطه با دهمین اجالس ساالنه انجمن های دوستی ایران و چین
مورخ ۱۲لغایت  ۱۷آگوست - ۲۰۱۹چین
دهمین اجالس ساالنه انجمن های دوستی چین با کشورهای
خارجی و انجمن دوستی ایران و چین با حضور هیئتی متشکل از
ریاست محترم انجمن جناب آقای مهندس محمدی و برخی از روسای
کمیته ها و دو نفر از اساتید دانشگاههای شهید بهشتی و دانشگاه
بینالمللی امام خمینی قزوین در پکن برگزار گردید.
در این همایش که با عنوان "همکاریهای ایران و چین برای ساخت
مشترک یک کمربند -یک جاده "برگزار شد،عالوه بر هیئت های
دوستی دو طرف،اساتید دانشگاهها و عالقه مندان همکاری ایران و

چین،جناب آقای کشاورز زاده سفیر محترم ایران در چین نیز حضور
داشتند.
از طرف کمیته علمی و فنی انجمن دوستی ایران و چین آقایان
.۱دکتر نادی رییس کمیته علمی و فنی انجمن .۲دکتر خزایی عضو
کمیته علمی و فنی انجمن .۳دکتر قدیری عضو کمیته علمی و فنی
انجمن .۴دکتر حمید نادی عضو کمیته علمی و فنی انجمن حضور
داشتند .ضمنا آقایان دکتر بیات معاون بین الملل دانشگاه امام خمینی
قزوین،دکتر حاجی پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و
همچنین دکتر غالمی عضو سابق هیئت مدیره انجمن و از اعضای

کمیته علمی و فنی انجمن نیز حضور داشتند.
• اعضای کمیته علمی و فنی عالوه بر حضور منظم و فعال در
جلسات رسمی که با حضور تمامی اعضای هیئت اعزامی در
پکن برگزار می شد،در حاشیه اجالس فعاالنه با مدیران

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طرف چینی به رایزنی
در رابطه با افزایش تبادالت و همکاری های علمی و فنی می
پرداختند .از جمله فعالیت های کمیته علمی و فنی انجمن در
پکن به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
• رایزنی با رییس محترم دانشگاه خلق پکن جناب Chen
در رابطه با همکاری های دو جانبه علمی
Yong jun
و دانشگاهی
• تبادل نظر با دبیر مجمع دانشجویان ایرانی مقیم چین سرکار
خانم کریمی در رابطه با فعالیت های علمی و فنی دانشجویان
شاغل به تحصیل در چین و چگونگی همکاری با انجمن
دوستی ایران و چین.
پس از اجالس پکن،به دعوت معاون کنگره خلق استان لیایونینگ
چین،اعضای کمیته علمی و فنی انجمن به همراهی کلیه اعضای هیئت

اعزامی در نشست های متعدد انجمن های دوستی دو طرف در شهر
شنیانگ چین شرکت کرده و عالوه بر بحث های عمومی دو طرف،در
حاشیه اجالس به رایزنی با طرف های دانشگاهی چینی پرداخته که از
آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آقای
• رایزنی با رییس بخش دارویی شهر tai xi
 FantGuo Zengدر مورد همکاری های دو جانبه در رابطه
با داروی های گیاهی
• رایزنی با رییس دانشگاه پلی تکنیک استان لیایونینگ
در مورد همکاری های دو
آقای Yang Qing Qing
جانبه علمی و فنی.
درآخرین روز برنامه کاری در استان لیایونینگ چین،با
درخواست فعاالنه اعضای کمیته علمی و فنی انجمن،نشست

بسیار خوب و صمیمانه با روسای دانشگاه پزشکی چین در مقر
این دانشگاه برقرار شد که در این نشست اکثریت اعضا هیئت
ایرانی به ریاست آقای دکتر توانا و تمامی اعضای کمیته علمی و
فنی انجمن که بعضی از آنان فارغالتحصیل این دانشگاه
بودند(دکتر قدیری)حضور داشتند و طی بحث های طوالنی،به
مشکالت دانشجویان ایرانی فارغ التحصیل در این دانشگاه اشاره
شد که مسئوالن این دانشگاه قول به رفع این مشکالت دادند .در
این نشست رییس کمیته علمی و فنی انجمن دکتر نادی،سخنرانی
مبسوطی در مورد روابط پزشکی ایران و چین پرداخت و ضمن
اشاره به افزایش عالقه مندان به تحصیل علوم پزشکی در چین و

چرایی آن،از مسئولین دانشگاه خواستند که پذیرش دانشجو از
طریق کانال های رسمی انجام شود و تعداد  ۲عدد بورس دوره

فلوشیپ در اختیار انجمن قرار گیرد که طرف چینی در این مورد
قول مساعد دادند.
در انتهای این نشست،اعضای هیئت از نمایشگاه فناوری
های نوین در آموزش پزشکی بازدید نمودند.
پس از اتمام رسمی اجالس دهم انجمن های دوستی ایران و
چین و بازگشت به پکن،اعضای کمیته علمی و فنی انجمن ،دو
برنامه اختصاصی را با کسب اجازه از ریاست محترم انجمن
دستور کار خود قرار دادند که مالقات در حوزه های رشته های
چشم پزشکی و ارولوژی با دانشگاه ها و انجمن های چین بود.
• ابتدا در رشته چشم پزشکی مالقات با رییس و معاون بیمارستان
اختصاصی چشم پزشکی Beijing AIER Interchange Eye

در پکن انجام شد و طرفین برای
Hospital
برنامهریزی برای عقد تفاهم نامه موافقت کردند که در دستور
کار قرار دارد .مذاکرات حول محور تبادالت علمی،تبادل مهارت
افزایی و شرکت در برنامه های علمی مشترک بود.
• در رشته ارولوژی دیدارها وسیع تر و به شرح زیر انجام گرفت.

دیدار با رییس انستیتوی ارولوژی بیمارستان شماره
.１
یک پکن وابسته به دانشگاه پزشکی پکن آقای دکتر جو لی
چون و تقاضا برای عقد تفاهم نامه مشترک در ارتباط با
تقویت مناسبات انجمن های ارولوژی دو طرف و شرکت در

کنگره های سالیانه دو طرف و انجام تحقیقات مشترک در
بیماریهای مشترک ارائه گردید.
شرکت در کنفرانس هفتگی بیمارستان با حضور
.２
تمامی متخصصان ارولوژی و بیان نظرات تخصصی در
مورد بیماران صعب العالج
بازدید از دانشگاه پزشکی پکن و ساختمان جدید
.３
التاسیس دانشجویان خارجی مقیم و جلسه با آقای
رییس دفتر روابط خارجی دانشجویان خارجی شاغل به
تحصیل در دانشگاه .در این جلسه در مورد وضعیت رفاهی
و تحصیلی دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

.４

بازدید از دانشگاه زبان های خارجی پکن و ارزیابی

وضعیت آن دانشگاه و صرف نهار در رستوران مسلمانان
آن دانشگاه.
حضور در منزل شخصی استاد  ۹۰ساله ارولوژی
.５
دانشگاه پکن،عضو برجسته حزب کمونیست چین و چهره
ماندگار بیمارستان شماره یک پکن و همچنین رییس
افتخاری انجمن ارولوژی آن کشور پروفسور گو این لو .در
این جلسه که فقط بخاطر روابط خوب ایران و چین و
عملکرد مناسب اینجانب و دوستانم در طی تحصیل در

سالهای گذشته مورد موافقت وی قرار گرفته بود،در مورد
مسائل مختلف بحث شد ونهایتا وی درخواست اینجانبان
برای عضویت در انجمن ارولوژی چین را پذیرفته و ضمن
اهدا لوح های متعدد دانشگاه و انستیتو ارولوژی به اینجانب
و آقای دکتر خزایی،چند کتاب تالیف خود را امضا و در
اختیار ما قرار داد.

نهایتا آخرین برنامه کاری این هیئت که با درخواست
.６
آقای سیاوش مترجم همراه هیئت و نماینده رادیوچین انجام
شد ،مصاحبه با اعضای کمیته علمی و فنی انجمن بود که در
البی هتل Guo Bingپکن انجام شد و در مورد هفتادمین
سالگرد پیروزی انقالب چین و تاسیس جمهوری خلق چین و
تغییرات انجام گرفته طی بیست سال اخیر بود که اعضای
کمیته هر کدام نظرات شخصی خود را بیان فرمودند.
در پایان گزارش از کلیه اعضای هیئت اعزامی بخصوص
ریاست محترم انجمن جناب مهندس محمدی،دکتر توانا و دیگر
عزیزان تشکر مینمایم و امیدوارم با راهنمایی دوستان و سعی

و تالش اعضای کمیته فراز های بسیار روشنی را در روابط
علمی و فنی دو کشور شاهد باشیم.
دکتر نادی رییس کمیته علمی و فنی انجمن دوستی ایران و
چین ۱۳۹۸/۶/۶

