چُارشىبٍ 1396/2/13
تاالر مًلًی
 9-8ثثت ًام ٍ پزیشؽ
 9:15 -9ػخٌشاًی سئیغ ّوایؾ خٌاب آلای دوتش فشدیي اخاللیاى
 9:30 – 9:15ػخٌشاًی اػتاًذاس هحتشم اػتاى وشدػتاى خٌاب آلای هٌْذع عثذالوحوذ صاّذی
 9:45 – 9:30ػخٌشاًی خٌاب آلای دوتش آالى فشیذٍى علی سئیغ داًـگاُ پلی تىٌیه ػلیواًی (اللین؛ عشاق)
 10 -9:45اسائِ گضاسؽ تَػط دتیش علوی ّوایؾ خٌاب آلای دوتش فاتح حثیثی
 10:30 – 10ػخٌشاًی پشٍفؼَس ٍاعظ هْذٍی ،هعاٍى تَػعِ اهَس علوی ٍ فشٌّگی ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ وـَس

 10:50 – 10:30پذیزایی

 11:30 – 11ػخٌشاًی پشٍفؼَس فشؿاد هَهٌی اص داًـگاُ عالهِ طثاطثایی
 12 -11:30ػخٌشاًی پشٍفؼَس دلیپ دٍتا اص داًـگاُ ػیذًی اػتشالیا
 12:30 -12ػخٌشاًی آلای فیصل علی خَسؿیذ اص داًـگاُ پلی تىٌیه ػلیواًی (اللین؛ عشاق)
 13 – 12:30ػخٌشاًی پشٍفؼَس آًذسیاص ؿـلیه اص داًـگاُ ٍسؿَ لْؼتاى
 14:30 -13وماس ي وُار

چُارشىبٍ 1396/2/13
تاالر مًلًی ( بزوامٍ ریشی اقتصادی ي تًسعٍ مىطقٍ ایی) چُار شىبٍ 16:30 – 14:30
اعضای پاًل< پشٍفؼَس هحوذ سضا ٍاعظ هْذٍی ،پشٍفؼَس فشؿاد هَهٌی ،پشٍفؼَس علی اصغش تاًَیی
ػخٌشاى ولیذی< پشٍفؼَس علی اصغش تاًَیی ( هطالعات اتعاد التصادی سٍؽ ّای هحاػثِ خذاٍل ته هٌطمِ ایی ٍ واستؼت آًْا
تا تَخِ تِ تٌیِ ّای آهاسی وـَس)
سمان

عىًان

سخىزان

57<57-57

اًذاصُگیشی هیضاى ٍاتؼتگی تخؾّای التصادی تِ ٍاسدات اص تعذ هثذأ،
همصذ ٍ ػیاػتی تا اػتفادُ اص خذٍل دادُ-ػتاًذُ ته هٌطمِای اػتاى
وشدػتاى

پشیؼا هْاخشی
علی اصغش تاًَیی
صّشُ فشاػت
ّاًیِ حؼي ؿاّی

57<51-57<57

تشسػی هضیت ّای ًؼثی صٌایع اػتاى وشدػتاى تا اػتفادُ اص سٍؽ
تعییي ٍ تفىیه پایِ التصادی (هثتٌی تش اؿتغال ٍ اسصؽ افضٍدُ) ٍ
ؿاخص هضیت ًؼثی آؿىاس ؿذُ

تختیاس خَاّشی
علی فمِ هدیذی
ػویشا هحوذی

57<67-57<51

تشسػی اثشات تالمَُ التصادی ،اختواعی ظَْس تخؾ ساُ آّي دس ػاختاس
اػتاى گیالى

صّشا هـفك
افؼاًِ ؿشوت
علی اصغش تاًَئی

58-57<67

تشسػی پتاًؼیلّای اؿتغالصایی تخؾّای هختلف اػتاى ػیؼتاى ٍ
تلَچؼتاى دس هٌاطك ؿْشی< هذل دادُ ػتاًذُ دٍهٌطمِای

سهضاى حؼیي صادُ
هعصَهِ لشًدیه
ػاهاى لادسی

58<57 -58

هحاػثِ خذٍل دادُ-ػتاًذُ اػتاى وشدػتاى تا اػتفادُ اص سٍؽ
 ٍ CHARMتشسػی تَاى اؿتغالصائی فعالیتّای آى دس ػال 55;1

58<51-58<57

هحتَای هؼتمین ٍ غیشهؼتمین دیاوؼیذوشتي تشاص تداسی ایشاى هثتٌی
تش الگَی دادُ ـ ػتاًذُ< همایؼِ ػالّای 55;1 ٍ 55:7

اؿىاى هختاسی اصل ؿَطی
صّشا عثذالوحوذی
فشؿاد هَهٌی
علی فشیذصاد
خوال واوائی
صیٌة داستیذی

ساله فزديسی ( بزوامٍ ریشی مىطقٍ ایی ي آمایش سزسمیه) چُارشىبٍ 16:30 – 14:30
اع ضای پاًل< دوتش هحوذ حؼیي ؿشیف صادگاى  ،دوتش غالهشضا واظویاى ،دوتش هظفش صشافی
سمان

عىًان

 56<67 – 56<51تایؼتِ ّای تَػعِ هٌطمِ ایی< تؼَی حىوشٍایی ؿایؼتِ دس تي
ًگشُ پایذاسی
57 -56<67

چالؾ ّای تَػعِ التصاد هٌطمِ ایی دس ؿىل گیشی التصاد هٌطمِ
ایی

سخىزان
هظفش صشافی
هحوذ حؼیي ؿشیف صادگاى

تَػعِ هتعادل هٌطمِ ایی< سٍیىشدّا ٍ سٍؽ ّا

غالهشضا واظویاى

57<57 -57
57<51 – 57<57

تحلیلی تش سٍیىشد ػٌذ تشًاهِ ؿـن تِ تعادل تخـی هٌطمِ ای ٍ
تَػعِ پایذاس

تْشام ًصشاللْی صادُ
اوثش هحوذی

57<67 -57<51

ًگاّی تش واستشد تشًاهِ سیضی ػٌاسیَیی دس تشًاهِ سیضی هٌطمِ ای "
هثاًی ادغام فشآیٌذ ٍ چـن اًذاص تشًاهِ سیضی

ویَهشث ایشاًذٍػت
وؼشی آؿَسی
علی اػعذی

58 -57<67

تثییي ؿىاف ٍ ًاتشاتشی هیاى ػىًَتگاُّای سٍػتایی اػتاى
وشدػتاى دس تشخَسدای اص هَلفِّای تَػعِ تا سٍیىشد تشًاهِسیضی
تَػعِ هتَاصى هٌطمِای

حاهذ لادسهشصی
داٍد خویٌی

58<57-58

سؿذ هتَاصى التصادی دس چاسچَب آهایؾ ػشصهیي؛ هطالعِ هَسدی
اػتاى وشدػتاى

آصاد خاًضادی
ؿثٌن صادلی ًؼة

تشآٍسد ٍ تحلیل تْشٍُسی ول عَاهل تَلیذ دس تخؾّای هختلف
التصادی

58<51-58<57

خالذ احوذصادُ
هْشاى سحوتی
ًاصح احوذی

ساله مستًرٌ اردالن ( اقتصاد گزدشگزی ي تًسعٍ پایذار) چُارشىبٍ 16:30 – 14:30
اعضای پاًل< دوتش تْشام ًصشالْی صادُ ،دوتش خوال فتح الْی  ،دوتش حىین عثواى
ػخٌشاى ولیذی< دوتش خوال فتح الْی (همذهِ ای تش الگَی تلفیك هطالعات آهایؾ (تدشتِ وشهاًـاُ))
سمان
57<57 -57

عىًان
تشسػی اثشات گشدؿگشی تش آلَدگی هحیطصیؼت دس ایشاى

سخىزان
صوذ حىوتی فشیذ
علی سضاصادُ
فْویذُ فتاحی

57<51 – 57<57

تشآٍسد ٍ تحلیل ًؼثت ػْن گشدؿگشی دس سؿذ ٍ تَػعِ التصادی

فاتح حثیثی
هْشاى سحوتی

57<67 -57<51

تأثیش تَػعِ گشدؿگشی تش سؿذ التصادی دس وـَسّای آػیایی

صّشا ضشًٍی
فشیثا ػالهی
هحثَتِ گَدسصی

58 -57<67

تأثیش حىوشاًی خَب ٍ گشدؿگشی تش سؿذ التصادی (هطالعِ هَسدی
وـَسّای عضَ اٍپه)

الْام عاسفی

58<57-58

تَػعِ پایذاس هٌطمِ ای اص واًال اهٌیت غزایی؛ تا تأویذ تش اهٌیت
غزایی اػتاى وشهاًـاُ

ًعین ؿىشی
آصاد خاًضادی

58<51-58<57

تشسػی تاثیش تَػعِ گشدؿگشی تش ؿاخص تَػعِ اًؼاًی ()HDI

فاتح حثیثی
ػویشا هحوذی

 17 -16:30پذیزایی
چُارشىبٍ 19 -17
تاالر مًلًی ( رشذ اقتصادی ي تًسعٍ پایذار) چُار شىبٍ 19 – 17
اعضای پاًل< پشٍفؼَس صّشا افـاسی ،دوتش واٍُ عثذالشضا ،دوتش تختیاس خَاّشی
ػخٌشاى ولیذی< پشٍفؼَس صّشا افـاسی ( هَاًع سؿذ التصادی دس ایشاى)
سمان
59<67 -59<51

سخىزان

عىًان
تشسػی ًمؾ ٍ اثشات حىوشاًی خَب دس سؿذ التصادی ایشاى

هحوذؿشیف وشیوی
هعصَهِ دٍستاؽ
هشین حیذسیاى

5:-59<67

اثش ؿاخصّای والى التصادی تش سؿذ التصادی اػتاىّای هٌطمِ غشب
وـَس

آصاد خاًضادی
ؿثٌن صادلی ًؼة

5:<57 -5:

تاثیش تَػعِ هالی تش سؿذ التصادی(همایؼِی وـَسّای دس حال تَػعِ،
دسحال تَػعِ ًفتی ٍ تَػعِ یافتِ)

فشٍغ لذهیاسی
هثیٌا سضایی
حؼیٌعلی سخایی

5:<51 – 5:<57

تشسػی تأثیش حىوشاًی خَب تش ًشخ تَسم دس وـَسّای دس حال تَػعِ ٍ
تَػعِ یافتِ

ػاهاى لادسی
ؿٌَ دتیشی
فشیثا ؿْیذی

5:<67-5:<51

تَػعِی التصادی ًاهتَاصى اػتاىّای ایشاى تا تأویذ تش التصاد ػیاػی
ؿشوتّای دٍلتی

َّسام عثواىپَس
علی فمیِ هدیذی
هحوذسضا لاػوی

تشسػی تأثیش تْشُ ٍسی عَاهل تش ًاتشاتشی تَصیع دسآهذ دس ایشاى

علی سضاصادُ
صوذ حىوتی فشیذ
فْویذُ فتاحی

5; -5:<67

ساله فزديسی ( سزمایٍ گذاری ي فضای کسب ي کار) چُا رشىبٍ 19- 17
اعضای پاًل< دوتش واظن فشج عاسف ،دوتش هحوذ ؿشیف وشیوی ،دوتش علی فمِ هدیذی
سمان
59<57 -59

59<51 – 59<57

عىًان

سخىزان

خزب ػشهایِگزاسی خصَصی اص طشیك توشوضصدایی هالی دس اػتاى
ّای ایشاى؛ سٍیىشد گـتاٍسّای تعوین یافتِ

آصاد خاًضدای
ػاسا هشادی
هشین حیذسیاى
ػاخذُ خلیلیاى

تشآٍسد ظشفیت هالیاتی اػتاى وشدػتاى

احوذ هحوذی

عثاػعلی اتًََسی
سًٍان ؿشیعتی
59<67 – 59<51

تشسػی ٍ تحلیل عَاهل هؤثش تش ػشهایِگزاسی دس اػتاى وشهاًـاُ تا
تْشُگیشی اص فشم تصحیح خطای هذل ARDL

ویَهشث ػْیلی
فشیذ خلیلی
ؿثٌن صادلی ًؼة
طیثِ اهیشیاى

5: – 59<67

تشسػی تأثیش حىوشاًی خَب ٍ ػیاػتّای هالی دٍلت تش صادسات<
هطالعِی وـَسّای عضَ اوَ ()4115 -4156

وشین آرستایداًی
علی ػشخَؽ ػشا
آسام ػپْشی ًٍذ

5:<57 -5:

ؿٌاػایی تعییي وٌٌذُ ّای تَػعِ واسآفشیٌی دس ػىًَتگاُ ّای
سٍػتایی (هطالعِ هَسدی< ؿْشػتاى واهیاساى ،اػتاى وشدػتاى)

حاهذ لادسهشصی،
داٍد خویٌی

5:<51 -5:<57

ٍضعیت ٍ فشآیٌذ ػشهایِ گزاسی دس اػتاى وشهاًـاُ

فشیذ خلیلی
علی ایاػِ
طیثِ اهیشیاى

5:<67 – 5:<51

ًمؾ هٌاطك آصاد دس تَػعِ التصادی ٍ ضشٍست ایداد آى دس وشدػتاى

فشیثا ػالهی
صّشا ضشًٍی
فایك سادیي

5;-5:<67

تحلیل پاداؽ تاصًـؼتگی تـَیمی ٍ تأثیش آى تش تَدخِ تا اػتفادُ اص
تاصیّای پَیا

ویَهشث ؿْثاصی
خلیل تادپیوا
اهیش خثاسی

ساله مستًرٌ اردالن ( مىابع طبیعی ي تًسعٍ پایذار ) چُارشىبٍ 19 -17
اعضای پاًل< دوتش تاته ػَسی ،دوتش ویَهشث ایشاًذٍػت ،دوتش ػاهاى لادسی
سمان

عىًان

سخىزان

59<57 – 59

اثش خوعیت ٍ ػشهایِگزاسی خاسخی تش هصشف اًشطی "تحلیلی همایؼِای
تیي ایشاى ٍ طاپي

ػْشاب دل اًگیضاى
یًَغ گلی
ًعین ؿىشی

59<51 -59<57

تحلیل ػاختاسی آب ٍ تَػعِی وـاٍسصی دس وشدػتاى

ػلیواى لادسی

59<67 – 59<51

تْشُ ٍسی التصادی ٍ فیضیىی آب هحصَالت خیاس ٍ ولضا دس دؿتّای
ؿشلی اػتاى وشدػتاى

عطا اهیٌی
خْاًگیش پشّوت
ػویِ واظوی

5: - 59<67

وذام یه اص تخؾّای التصادی ایشاى دیاوؼیذوشتي ( )CO2تیـتشی
هٌتـش هیوٌذ؟

تختیاس خَاّشی
ػحش عویذی
صیٌة فیضیهمذم

5:<57 -5:

ػٌدؾ هحتَای اًشطیّای فؼیلی دس تخؾّای التصادی اػتاى

صّشا رتیحی

خوال واوایی
علیاصغش تاًَیی

ُوشدػتاى تا سٍیىشد دادُ ـ ػتاًذ

هحوذحؼیي رٍلیپَس
ُحیذس للیصاد
هحوذسضا ًظشی
ًشگغ هشادخاًی

تشآٍسد هٌحٌی صیؼتهحیطی وَصًتغ تِ تفىیه لاسُّا

5:<51 -5:<57

هحوذ تْوي
ػویشا صادلی
پشیؼا یًَؼی
هیتشا افخوی

تشسػی ساتطِ اًتـاس گاص دی اوؼیذ وشتي ٍ آلَدگی آب تش سؿذ التصادی
دس ایشاى

5:<67 – 5:<51

هٌصَس لًَْیاى
هْشداد عثاػی

هطالعات ساّثشدی ٍ اهىاىػٌدی تْشُتشداسی اص اًشطی خَسؿیذی دس
اػتاى وشدػتاى

5;-5:<67

1396/2/14 ٍپىج شىب
10:30 – 8:30
Economic Planning and Sustainable Development
Molavi Hall, Time 8:30- 10:30

Panel Members: Professor Andrezej Cieslik, Professor Dillip Dutta, Dr Soran Abobakr
Mohamad
Keynote Speaker: Zakiya Jaffar (Malaysia: Planning for an inclusive development)
Time
;<57 -;
;<57 -;

Title
Nurturing Economic Gardeners: Insights from
Osaka, Japan
Impact of Economic Development Plan on
Regional Disparities in Iran

;<51-;<57

The Role of Small Manufacturing Enterprises in
the Socio-Economic Development: Trends in the
Economic and Development Planning

;<67-;<51

The World Oil Price Effects on Welfare and labor
Market
Institutional quality and inflation dynamics: A
case study of Iran

51-;<67

51<57-51

On The Impact of Energy Price Shock on the
Industry Value Added In Iran

Presenter
Takashi Yamamoto
Mohammad Sharif
Karimi
Mariam Haidaryan
Mohammad Rahimpour
Almas Heshmati
Arman Ahmadizad
Shaho Hajebi
Abdollah Mahmoodi
Payman Asadi
Zahra Shaidai
Saedeh Azizi Sales

Mohammad Yaser
Mazhari
Thoo Ai Chin
Abbas Ali Mardani

Factors influencing Mobile Advertising on
Behavior intention (case study: Students Erbil

51<51 -51<57

ساله مستًرٌ اردالن ( باسارَای پًلی  -مالی ي تًسعٍ اقتصادی) پىج شىبٍ 10:30 -8:30
اعضای پاًل< دوتش عثواى عثذالمادس ،دوتش احوذ هحوذی ،دوتش آصاد خاًضادی
سمان

عىًان

سخىزان

:<67 -:<51

تحلیل ًمؾ ًشخ هَثش هالیات دس ػاختاس ػشهایِ تاًىْا دس ایشاى تا
سٍؽ دادُّای تاتلَیی پَیا

اتَالماػن صفشصادُ اهیشی
ؿْشیاس صسٍوی
هاًی هَتوٌی

; -:<67

اسصیاتی ٍضعیت حىوشاًی دس ػاصهاًْای دٍلتی(هَسد هطالعِ< اػتاى
وشهاًـاُ)

هحؼي یاساحوذی
هحوذسػَل الواػی فشد

;;<57 -

هطالعِ ساتطِ تیي ؿَوْای حاصل اص ًَػاى ّای ًشخ اسص تش ػشهایِ
گزاسی تخؾ خصَصی دس ایشاى

تیت الِ فشج صادُ
هحوذسضا ًاّیذی اهیشخیض

;<51 -;<57

تعییي حذ آػتاًِ ای ٍ تشسػی اثشًاهتماسى ػشهایِ گزاسی هؼتمین
خاسخی تش سؿذ التصادی دس وـَسّای هٌتخة اٍپه ٍ OECD

لذست ا ...اهام ٍسدی
صّشا تلٌذلاهت

;<67 – ;<51

پیؾتیٌی ّضیٌِّای ًاؿی اص تحشاى هالی دس تَسع اٍساق تْاداس
تْشاى

آسام هحوذی

51 - ;<67

ػشوَب هالی ٍ عَاهل ًْادی هؤثش تشآى

خالذ احوذصادُ
ؿْال صوذی پَس

51<57 -51

صٌعت تیوِ ٍ ًمؾ آى دسآصادػاصی تاصاس ّای هالی

هحؼي اعظن پَس

پذیزایی 11 -10:30

تاالر مًلًی ( اقتصاد مقايمتی ،تًلیذ ي اشتغال) پىج شىبٍ 13 -11
اعضای پاًل< پشٍفؼَس حؼیي ساغفش ،دوتش حاهذ لادسصادُ ،دوتش تْشٍص ؿاّوشادی
ػخٌشاى ولیذی< پشٍفؼَس حؼیي ساغفش
الضاهات تحمك التصاد هماٍهتی
سمان

عىًان

سخىزان

55<67-55<51

فشٌّگ ،ػیاػتگزاسی فشٌّگی ٍ تَػعِ پایذاس< ؿٌاخت سٍاتط ٍ الضاهات

اػوعیل احوذی
ػَػي گٌدی
حاهذ لادسصادُ
آسؽ گٌدی

54 -55<67

تعییي تْای توام ؿذُ ٍ ػْن عَاهل ّضیٌِ دس تَلیذ هحصَل
ػیةصهیٌی (هطالعِ هَسدی دؿت ّای لشٍُ ٍ دّگالى)

54<57-54

تَاًاییّای صٌعت وـاٍسصی دس تحمك التصاد هماٍهتی

تٌْاص ًاًَای ػاتك

54<51-54<57

هطالعِ اًتمادی ػیاػتّای تَػعِ التصادی هٌاطك هشصی وشدػتاى

سؿیذ احوذسؽ
ّیَا احوذی
ػیشٍاى عثذُصادُ

54<67-54<51

تحلیل ٍ اسصیاتی اثشات اٍلَیتػٌدی هؤلفِّای التصاد هماٍهتی دس
تحمك تشًاهِّای آهایؾ ػشصهیي ٍ تَػعِ پایذاس ٍ هتَاصى هٌطمِای
ایشاى

ػاػاى پشًٍذی
هیش ًدف هَػَی
علیاوثش سضَی

55-54<67

تشسػی هضیت ًؼثی صادسات آلَی وـَسّای عوذُ تَلیذوٌٌذُ آلَ

واثَم طَػی
حیذس للی صادُ
آسؽ دٍس اًذیؾ
غالهشضا هدشدی

55<57-55

تشسػی ٍاسصیاتی تىٌیه ّای دادُ واٍی دس ستثِ تٌذی اعتثاسی هـتشیاى
تاًه ّا

هحوذ سضا صفشی
صّشُ صفشی

ساله مستًرٌ اردالن ( بزوامٍ ریشی اقتصادی ي تًسعٍ متًاسن) پىج شىبٍ 13-11
اعضای پاًل< پشٍفؼَس علی اصغش تاًَیی ،پشٍفؼَس صّشا افـاسی ،دوتش هحوَد حاخی سحیوی
سمان
55<57 -55

55<51 -55<57

عىًان
تشسػی ّوگشایی عولىشد اعتثاسات عوشاًی اػتاىّای ایشاى

همایؼِ تاثیش اػتشاتظی خایگضیٌی ٍاسدات ٍ اػتشاتظی تَػعِ دسًٍضا تش

سخىزان
سضا سًح پَس
هحوذ تالش تْـتی
پیواى دٍلت خَاُ
صیٌة اػوعیل صادُ هشًِ

تَػعِ پایذاس هٌطمِای (هطالعِ هَسدی اػتاىّای وشهاًـاُ،
وشدػتاىّ ،وذاى ،اسدتیل ،صًداى ،آرستایداى غشتی ٍ آرستایداى ؿشلی)
55<67 -55<51

ّذیِ ًَسٍصی لَسهه
ػیذ خوالالذیي هحؼٌی
صًَصی
صّشا عثذالوحوذی
ػحشهحوذوشیوی
آیذا ٍالف
الِْ سٍحی
فْین هطَسی

ػٌدؾ هیضاى ٍاتؼتگی تِ ٍاسدات تخؾّای التصادی اػتاى
وشدػتاى(تشاػاع خذٍل ػال )55;1

54 -55<67

ػٌدؾ اّویت فعالیتّای ولیذی اػتاى وشدػتاى دس ػال 55;1تا
اػتفادُ اص دٍ سٍیىشد ػٌتی ٍ حزف فشضی

صّشا عثذالوحوذی
اؿىاى هختاسی اصل ؿَطی

54<57 -54

تشسػی ػاختاس التصادی ایشاى ٍتعییي هَثشتشیي تخؾّای دس تاهیي
ػیاػت گزاسی ّای والى التصادی دس دٍسُ پیؾ تیٌی سوَد
التصادی ،تا اػتفادُ اص خذٍل  ٍ I-Oهاتشیغ حؼاتذاسی
اختواعیSAM

ؿْشام فتاحی
ویَهشث ػْیلی
فاطوِ هْشاتی

54<51 -54<57

همایؼِ تاثیش اػتشاتظی خایگضیٌی ٍاسدات ٍ اػتشاتظی تَػعِ دسًٍضا تش
تَػعِ پایذاس هٌطمِای (هطالعِ هَسدی اػتاىّای وشهاًـاُ،
وشدػتاىّ ،وذاى ،اسدتیل ،صًداى ،آرستایداى غشتی ٍ آرستایداى ؿشلی)

صیٌة اػوعیل صادُ هشًِ
ّذیِ ًَسٍصی لشهه
ػیذ خوالذیي هحؼٌی صًَصی

54<67-54<51

عَاهل هَثش تش پزیشؽ تاًىذاسی ایٌتشًتی تش اػاع هذل  (TAMهَسد
هطالعِ < تاًه ػپِ ؿْش وشج

یاػش ػثحاًی فشد
هشین اخَاى خشاصیاى
ػویِ تیات

55 -54<67

آیٌذًُگاسی تَػعِ هٌطمِای تِ سٍؽ تشًاهِسیضی ػٌاسیَ(هَسد
واٍی < اػتاى وْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ )

ػْشاب دل اًگیضاى
حؼي ًَسٍصی

55<57-55

ػٌدؾ اسواى چْاسگاًِ گشدؿگشی سٍػتایی تا اػتفادُ اص تىٌیه
 SWOTهطالعِ هَسدی< سٍػتای لَسی للعِ

ػاسا صاسعی
حؼٌی هحوَدی

ساله فزديسی ( تًسیع درآمذ ي تًسعٍ وامتًاسن مىطقٍ ایی) پىج شىبٍ 13 -11
اعضای پاًل< دوتش ػْشاب دل اًگیضاى ،دوتش واهشاى احوذ ،دوتش اوثش هحوذی
ػخٌشاى ولیذی< دوتش ػْشاب دل اًگیضاى
تا صاسّای هٌطمِ ایی آب؛ ساّىاسی دس ساػتای تْثَد هصشف آب دس تخؾ وـاٍسصی
سمان

عىًان

سخىزان

55<67 -55<51

تَصیع تشاتش فشصتّا ٍ واّؾ ًاتشاتشی دس ایشاى(اسائِی یه تحلیل
تطثیمی دس هٌاطك ; گاًِ وـَس)

آصاد خاًضادی
الْام لادسی ػیاُتیذی
ػیذ هحوذتالش ًدفی

54-55<67

تأثیش ویفیت حىوشاًیً ،شخ ؿْشًـیٌی ٍ آصادی التصادی تش ًاتشاتشی
دسآهذی

ػْشاب دل اًگیضاى
هشین پـتِ وـی

ػْیال ًظشی
تشسػی ًاتشاتشی ّای تَػعِ هٌطمِای دس تخؾ تْذاؿت ٍ دسهاى
اػتاى ّای غشب ٍ ؿوال غشب وـَس تا تأویذ تش اػتاى وشدػتاى

هشضیِ صادلی
ػشٍُ عثذالىشیوی آرس

54<51-54<57

طشاحی الگَی واستشدی تَصیع اعتثاسات توله داساییّای ػشهایِ ای
تیي ؿْشػتاىّای اػتاى وشهاى

خعفش سٍدسی
هحوذ سضا ٍحیذی
هحوذ حؼیي اهدذی

54<67-54<51

تشسػی ػلؼِ هشاتة ؿْشی( هطالعِ هَسدی< اػتاى آرستایداى
ؿشلی)

علیشضا واصسًٍی
هشین ًفیؼی همذم،
علی حیذسی دیضگشاًی

55 -54<67

تحلیل ٍ تشسػی سؿذ فمشصدا دس اػتاى وشهاًـاُ (دس تخؾ ّای
هختلف التصادی)

الْام حـوتی دایاسی

54<57 -54

دس وٌاس تشگضاسی پاًل ّای تخصصی گاسگا ّْای صیش ًیض تشگضاس هی ؿًَذ<
چْاسؿٌثِ ػاعت  5; – 56<51تشگضاسی واسگاُ آهَصؿی آؿٌایی تا پشٍطُ تحلیل ّای  GTAPتداست خْاًی ( ػایت واهپیَتش)
پٌح ؿٌثِ ػاعت  55 – :تشگضاسی واسگاُ آهَصؿی هحاػثِ خذٍل دادُ – ػتاًذُ هٌطمِ ایی؛ سٍیىشد خذیذ (ػایت واهپیَتش)
پٌح ؿٌثِ ػاعت  55 – :تشگضاسی پاًل هیض ػشهایِ گزاسی تا حضَس ػشهایِ گزاساى داخلی ٍ خاسخی

اختتامیٍ
تاالر مًلًی
پىج شىبٍ 13966/2/14
17:30 – 15:30
 58 -57<51ػخٌشاًی خٌاب آلای دوتش تْشام ًصشالْی صادُ سییغ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی اػتاى وشدػتاى
 58<57 -58اسائِ گضاسؽ تَػط دتیش اخشایی ّوایؾ خٌاب آلای دوتش خالذ احوذ صادُ
 59<51 – 58<57اّذا خَایض تِ هماالت تشتش ٍ تمذیش اص عَاهل اخشایی ّوایؾ

