
واقع  6/10/1397الی  3/10/1397در تاریخ  نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازارنوزدهمین دوره 
در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.به رسم معمول ادوار گذشته، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 هايآوردها ، و سایر منشورات و دست  باکتاین نمایشگاه غرفه فعالی داشت و   6فرهنگی نیز در سالن شماره 
.  طرح جامع اعتالي به همراه امکانات سایت پژوهشگاه براي بازدیدکنندگان رونمایی شده بود  ساالنهپژوهشی 

مجلد فراخوان طرح اعتالء  1جلد مجله و  2گزارش طرح، 5آثار خود را در قالب: علوم انسانی  معطوف به کشور، 
  ح هاي فاز صفر طرح اعتالء به معرض نمایش قرارداد. مجلد عناوین طر 3و 

تعدادي از بازدیدکنندگان ضمن خرسندي از تالش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی براي اعتالي علوم 
  پرشش هایی از قبیل موارد ذیل را طرح نمودند: انسانی،

  ؛محورهاي اصلی طرح اعتالء -1
 ؛ماهیت طرح ها -2

 ؛خروجی هاي ملموسچگونگی دست یابی به  -3

 ؛مدت تحویل طرح  -4

 طرح خود. نگی ارسالنحوه تهیه فرم خام پروپوزال و چگو  -5

اعتالء به سواالت  جامع پس از معرفی کامل طرح حاضر در غرفه پژوهشگاه،اعتالء  جامع ینده دبیرخانه طرحنما
هاي اجرا شده و درحال اجرا به سایت طرح اعتالء و مطالعه طرح بازدیدکنندگان  پاسخ دادند و نحوه دسترسی 
  که در سایت موجود می باشد را ایراد نمودند.

برخی از این گزارش طرح مجریان توسط بازدیدکنندگان بخش طرح اعتالء مورد استقبال قرارگرفت.  5
ع ازجمله خروجی هاي طرح جام به ایشان اطالع داده شد، وند بوداین آثار  کنندگان، خواستار تهیه (خرید)بازدید

اعتالء که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار داشت تعدادي از گزارش نهایی طرح ها بود که براي رونمایی در 
معرض قرار گرفته بودند. این طرح ها لعد از طی مراحل الزم چاپ و به زودي روانه بازار خواهند شد اما پیش از 

ادان متخصص در هر حوزه جلسات بررسی و نقد این آن طی برنامه هاي متعدد با حضور تعدادي از مولفان و است
  آثار برگزار خواهد شد و در این زمینه اطالع رسانی هاي الزم بوسیله پژوهشگاه صورت خواهد گرفت. 


