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هَضَع بزًاهِ

سهاى ضزٍع
AC<9

افتتاحیِ

سخٌزاًاى عوَهی

سهاى پایاى

عٌَاى بزًاهِ

BC99

BC99

>BC:

ارائِ دٌّذُ

ثبت ًام ٍ پذیزش
تالٍت لزاى هجیذ ،پخص سزٍد جوَْری اسالهی ایزاى ٍ سزٍد داًطگاُ

>BC:

>;BC

گشارش دبیز اجزایی

جٌاب آلای دوتز گلذستِ
(دبیز ّوایص)

>;BC

BC=9

سخٌزاًی ٍ خیز همذم رئیس داًطگاُ

جٌاب آلای دوتز ایواًی خَضخَ
(رئیس ّوایص ٍ ریاست هحتزم داًطگاُ علن ٍ فزٌّگ)

BC=9

BC>9

گشارش دبیز علوی ّوایص

جٌاب آلای دوتز هحوذ صادق بیجٌذی
(دبیز علوی ّوایص)

BC>9

>:9C9

سخٌزاًی عوَهی :

جٌاب آلای دوتز طیبی
(ریاست هحتزم جْاد داًطگاّی)

>:9C9

:9C<9

سخٌزاًی عوَهی ;

جٌاب آلای دوتز ضزیعتی ًیاسز
(هعاٍى هحتزم آهَسضی ٍسارت علَم)

::C99

::C<9

پذیزایی( <9دلیمِ)
سخٌزاًی تخصصی :

جٌاب آلای دوتزحسیي راغفز
(عضَ ّیأت علوی داًطگاُ الشّزا)
الشاهات سیست بَم بْیٌِ ًظام داًایی در ایزاى

سخٌزاًی تخصصی ;

جٌاب الای دوتز فزضاد هَهٌی
(عضَ ّیأت علوی داًطگاُ عالهِ طباطبایی)
گفتواى ساسی التصاد هماٍهتی

سخٌزاًاى ولیذی
::C<9

:;C99

:<C<9

:<C>9

همالِ C :اثزات درٍى¬ساساسی بز تمَیت بزًٍگزی التصاد (با اتىاء بِ ًمص داًص ٍ التصاد داًایی¬هحَر در التصاد هماٍهتی)/
ٍحیذ ضمالی ضْزی

:<C>9

>:=C9

همالِ; Cداًطگاُ فزٌّگیاى ٍ التصاد هماٍهتی /حسیي احوذی همذم -همصَد احوذی همذم

>:=C9

>;:=C

همالِ< Cگفتواى ساسی التصاد هماٍهتی در آهَسش عالی  /ضاّیي ّوایَى آریا-هْذی لزُ باغی

>;:=C

>=:=C

همالِ =ًَ Cآٍری در پژٍّص ّای داًطگاّی رٍیىزدی در تحمك التصاد هماٍهتی Cتذٍیي هذل /هْتاب پَرآتطیً-ذا رسالی-

ًواس ٍ ًاّار( یه ساعت ٍ ًین)

ارائِ هماالت تخصصی
ارائِ پَستزّا بِ طَر هَاسی در
والس >=:? ٍ =:

>=:=C

>:>C9

پذیزایی

>:>C9

>;:>C

همالِ > Cبٌگاُ ّای داًص بٌیاى ٍ پارن ّای علن ٍ فٌاٍری ،پل ارتباطی صٌعت ٍ داًطگاًُ /اصز علی عظیوی -هْسا صادلی

>;:>C

>=:>C

همالِ? Cتبییي ًمص ًظام ارسضیابی آهَسش عالی در تحمك التصاد هماٍهتی /رضا هحوذی -طاّزُ ظفزی پَر -ابزاّین خذایی

>=:>C

>:?C9

همالِ @ Cهطالعِ تطبیمی ضاخص ّای التصاد داًص بٌیاى ٍ ًمص ًظام آهَسش عالی در ارتمای آى ّا،بزرسی ٍضعیت ایزاى طی
سال ّای  /:<B>-:<B:ابزاّین حاج خاى هیزسای صزاف -هٌیژُ هحوَدی-هزین ضوس آبادی

>:?C9
>;:?C

>;:?C
:@C>9

پٌل ّای تخصصی( ارائِ پٌل ّا بِ صَرت
هَاسی)

:AC99

لزائت بیاًیِ پایاًی ّوایص

ارائِ پٌل ّای تخصصی

اختتاهیِ

:@C>9

همالِ ٍ CAاواٍی سیاستّای گستزش آهَسش عالی ٍ ًمص آى در بیىاریّای هٌطمِایی /سویِ فزیذًٍی-سّزا رضیذی
-:پٌل ًظام ًَآٍری هلی ٍ هٌطمِ ای پیص ًیاس التصاد هماٍهتی در ًظام
آهَسش عالی
(دوتز هیزسایی ،رئیس پٌل)
;ً -مص داًص ٍهْارت در تحمك التصاد هماٍهتی
(دوتز ضاّوزادی ،ر ئیس پٌل)
جٌاب آلای دوتز گلذستِ

