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 گزاهیپژٍّطگزاى ٍ ًَیسٌذگبى 

 بب درٍد ٍ آرسٍی بْزٍسی بزای ضوب

است. لطفب هَارد سیز را در ًظز داضتِ  صفحبت پیَستّبی اٍلیي ّوبیص هلی خَاًذى بِ ضزح  رسبًذ بزًبهِ سخٌزاًی اطالع هی بِ

 ببضیذ:

 بزای توبهی هْوبًبى ػشیش اس ًظز اسکبى ٍ پذیزایی تذارکبت السم فزاّن ضذُ است. -1

است. هکبى سبیز  )ٍاقغ در بلَار پبسذاراى( هکبى اسکبى سخٌزاًبى کلیذی هْوبًسزای ضوبرُ یک داًطگبُ کزدستبى -2

است )در ّز هْوبًسزا، ًوبیٌذُ دبیزخبًِ  )ٍاقغ در فیض آببد( ًَیسٌذگبى هحتزم هْوبًسزای داًطگبُ فزٌّگیبى

 ّوبیص هستقز ٍ آهبدُ پذیزش هْوبًبى ػشیش است(.

 ّوبیص: سٌٌذج، بلَار پبسذاراى، داًطگبُ کزدستبى، داًطکذُ ػلَم اًسبًی ٍ اجتوبػی، تبالر هَلَی آدرس هکبى -3

آدرس اسکبى سخٌزاًبى کلیذی: هْوبًسزای ضوبرُ یک داخل داًطگبُ کزدستبى )هسئَل پذیزش: آقبی  -4

 (79186476397هحوذخبًی،  

تز(: فیض آببد، داًطگبُ فزٌّگیبى ضْیذ هذرس، آدرس اسکبى سبیز هْوبًبى )ارائِ دٌّذگبى، چبپ هقبلِ ٍ پَس -5

 (79187271651( ٍ حسیٌی )79185779432هسئَل پذیزش: آقبیبى فیضی ) -هْوبًسزا 

ّبی راٌّوبی تْیِ ضذُ )اس هسیزّبی ّوذاى ٍ کزهبًطبُ، دستزسی بِ اتَبَس ٍ سَاری بِ سٌٌذج  بب تَجِ بِ ًقطِ -6

سٌٌذج  –. پزٍاس رفت ٍ بزگطت تْزاى تْزاى ٍ هطْذ پزٍاس ٍجَد دارد.(فزاّن است ٍ بب َّاپیوب اس ضْزّبیی هبًٌذ 

 فقط صبح هَجَد هی ببضذ

 .دقیقِ است 15تب  17هَقؼیت فزٍدگبُ یب تزهیٌبل هسبفزبزی تب داًطگبُ کزدستبى بب تبکسی در بست بِ هذت  -7

 .اُ خَد داضتِ ببضیذبب تَجِ بِ احتوبل ببرًذگی ٍ سزد بَدى َّای ضْز سٌٌذج لببس هٌبسب فصل بِ ّوز -8

بب تَجِ بِ تصوین دبیزخبًِ ّوبیص، بِ هٌظَر تسْیل ٍ یکذستی توبهی پَستزّبی پذیزفتِ ضذُ کِ فبیل آًْب بِ  -9

دبیزخبًِ رسیذُ است تَسط دبیزخبًِ چبپ ٍ ًصب خَاّذ ضذ. بِ ّویي دلیل ًَیسٌذگبى هحتزم اس چبپ ٍ ارائِ 

 پَستز خَد داری ًوبیٌذ.

 

 

 

 خَضبیٌذ ٍ پشثبس ثشای توبهی هْوبًبى ای خبطشٍُ آسصٍی  ثِ اهیذ دیذاس

 دثیشخبًِ ّوبیص هلی خَاًذى
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 صهبى :?49آثبًوبُ  <8@ صجح پٌجطٌجِ ثشًبهِ آغبصیي

 8:@< تب  98@< تالٍت قشآى ٍ سشٍد جوَْسی اسالهی

  ;;@< تب   8:@< داًطگبُخیش هقذم سئیس 

  48@? تب  ;;@< گضاسش دثیشػولی ّوبیص

 8:@?تب   48@? کطَس ّبی ػوَهی سخٌشاًی دثیش کل ًْبد کتبثخبًِ
 

 

 4پٌل ضوبسُ  :?/</<8صجح پٌجطٌجِ 

 هصطفی قبدسیسئیس پٌل@ دکتش  هجبًی ًظشی ٍ هؼشفتی خَاًذىهحَس 

 زمان عنوان سخنرانی ارائه دهنذه
دکتش اسوبػیل 

 یَسدضبّیبى
 )سخٌزاى کلیذی(

ٌّش خَاًص هتي کِ  هفَْم هتي ٍ@ هشگ هتي

 ًْبیت آى صیجبئیست ٍ هشگ هتي
 48@48تب 8:@?

فقیِ  ًسشیيدکتش  

 هلک هشصثبى

احسبس خَاًذى دس هطبلؼِ هتَى جزاة ٍ 

 ٌّشهٌذاًِ
 98@48تب  48@48

، ًَرسی سَداثِدکتش 

 تَْسی صّشا
 8;@48تب  98@48 جبیگبُ خَاًذى دس هتَى کتبثذاسی

 11تب  17:57 پزسص ٍ پبسخ

 98@44تب  44 یی ٍ ببسدیذ اس پَستزّبپذیزا
 

 

 8پٌل ضوبسُ  :?/</<8صجح پٌجطٌجِ 

 دکتش اثشاّین ثذخطبىسئیس پٌل@  هجبًی ًظشی ٍ هؼشفتی خَاًذىهحَس  

 زمان عنوان سخنرانی ارائه دهنذه
اػظن ثیگ لَ،  هلیحِ 

 سلیویبى

ثشسسی ًقص خبًَادُ ثش کویت ٍ کیفیت 

ّبی ِخَاًذى ًَجَاًبى ػضَ کتبثخبً

 ػوَهی فَالدضْش

 8;@44تب  98@44

 هْذی صاّذی 
سدیبة چطوی اثضاسی ثشای سٌجص 

 خَاًذى
 48@48تب  8;@44

 98@48تب  48@48 ًشًٍْبی خَاًذى دکتش پشیَش صفب

 12:47تب  12:37 پزسص ٍ پبسخ

 14:37تب  12:47 ٍ استزاحت ًبّبرًوبس، 
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 9پٌل ضوبسُ  :?/</<8ثؼذ اص ظْش پٌجطٌجِ 

 سئیس پٌل@ سهضبى یَسفی ّبی هذیشیتی حَس خَاًذى ٍ الیِه

 زمان عنوان سخنرانی ارائه دهنذه

  ;4تب  98@:4 هؼبٍى سبصهبى ًْضت سَادآهَصی کطَس دکتش هحوذ هْذی صادُ

 دکتش ػلی حسیٌی خَاُ
 )سخٌزاى کلیذی(

ّبیی هتفبٍت اص ًگبُ سٌتی ثِ آهَصش  ًگبُ

 ٌّشّبی صثبى
 98@;4تب  ;4

 یغوَسی جوطیذ
 )سخٌزاى کلیذی(

تشثیت هشثی خَاًذى دس هشاکض تشثیت 

 هؼلن
 >4تب  98@;4

 16:17تب  16 پزسص ٍ پبسخ

 16:27تب  16:17 هیبى بزًبهِ

 16:47تب  16:27 پذیزایی ٍ ببسدیذ اس پَستز

 

 : پٌل ضوبسُ :?/</<8ثؼذ اص ظْش پٌجطٌجِ 

 دکتش ضؼلِ اسسطَ پَسسئیس پٌل@  ٍ هؼشفتی خَاًذى هحَس هجبًی ًظشی

 زمان عنوان سخنرانی ارائه دهنذه

دکتش ػجذالؼظین 

         کشیوی
 )سخٌزاى کلیذی(

 ػَاهل هَثش ثش استقبء سَاد خَاًذى

ّبی هطبلؼِ ثیي الوللی پیطشفت  )ثشاسبس یبفتِ

 (پشلض –سَاد خَاًذى 

 48@=4تب  8:@>4

دکتش هقصَد 

 فشاستخَاُ
 )سخٌزاى کلیذی(

 ثِ هثبثۀ کٌطی استجبطی، تفْوی ٍػول خَاًذى 

ثب ًگبّی ثِ سفتبسّبی هشسَم خَاًذى  اًتقبدی

 دس ًظبم داًطگبّی ایشاى

 8:@=4تب  48@=4

 دکتش هْشی پشیشخ
 )سخٌزاى کلیذی(

 48@<4تب   8:@=4 اسصش خَاًذى اص صثبى فیلسَفبى کَچک

 18:27تب  18:17 پزسص ٍ پبسخ

 27تب  18:37 ببسدیذ اس خبًِ کزد
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 ; پٌل ضوبسُ :?/</?8صجح جوؼِ 

 دکتش  جوبل سلیوی سئیس پٌل@ 4ضوبسُ  -ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ٍ خَاًذىهحَس 

 زمان عنوان سخنرانی ارائه دهنذه

احوذ ًژاد، هحوَد 

 اضکَتی لیال

ی  تحلیل هحتَای کتبة فبسسی)خَاًذاسی(پبیِ

چْبسم اثتذایی ثشاسبس تکٌیک ّبی خَاًبیی 

 فشای هک الفیي ٍ

 88@<تب  <

 آصادهْشداًص فبطویِ

دکتش هحسي حبجی 

 صیي الؼبثذیٌی

هطبلؼِ تطجیقی  ّب@ ًبهِ ضیَُ ًگبسش دس صًذگی

 ّبی هشجغ کَدکبى ٍ ًَجَاًبى کتبة
 8:@<تب  88@<

 ،هَحذیبى قبسن

 گیتی ضبُ هحوذی

ّبی دسسی  ثشسسی سٍیکشد هحتَایی کتبة

 ذىّبی هشتجط ثب خَاً دٍسُ دثستبى ثِ هقَلِ
 ?تب  8:@<

 هحوذ سحوبى پَس
خَاًذى ثِ صثبى هبدسی؛ هسئلِ یب حق@ پیطٌْبد 

 ثشًبهِ دسسی هٌبست
 88@?تب  ?

 9:37تب  9:27 پزسص ٍ پبسخ

 17تب  9:37 پذیزایی ٍ ببسدیذ اس پَستز
 

 > پٌل ضوبسُ :?/</?8صجح جوؼِ 

 تبىثلٌذّوکیَاى دکتش  سئیس پٌل@ ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ٍ خَاًذىهحَس 

 زمان عنوان سخنرانی ارائه دهنذه

دکتش سحوت اهلل 

 )سخٌزاى کلیذی(فتبحی

@ اص ًگبُ فلسفی ثِ تب خَاًذىثبٍس ثِ اسصضوٌذی 

چبلص دس دسک اسصضوٌذی خَاًذى ثشای 

 صًذگی ثْتش

 17:37تب  17:77

 ػفتی کالتِهشین 

ثشسسی تأثیش ثشًبهِ آهَصضی فلسفِ ثشای 

ت خَاًذى کَدکبى دس تقَیت ٍ سضذ هْبس

داًص آهَصاى پبیۀ سَم اثتذایی ضْشستبى 

 ثجٌَسد

 17:57تب 17:37

 سیذ هْذیدکتش 

 ، سویِ ًؼوتیحسیٌی

ّبی خَاًذى ٍ هَفقیت  ثشسسی ساثطِ هْبست

 آهَصاى دثیشستبًی ضْش سٌٌذج تحصیلی داًص
 11:17تب 17:57

 11:27تب  11:17 پزسص ٍ پبسخ

 11:37تب  11:27 اجزای هَسیقی

 13:77تب  11:37 آبیذرپبرک جٌگلی اس ببسدیذ 

 15تب  13:77 ًوبس، ًبّبر ٍ استزاحت

 

 



 داوشگاٌ کردستان -:492آباوماٌ  82ي  82 -ايلیه َمایش ملی خًاوذن یَا بروامٍ زماوبىذی سخىراوی  

 =پٌل ضوبسُ  :?/</?8ظْش جوؼِ ثؼذ اص 

 دکتش سحوت اهلل فتبحیسئیس پٌل@  خَاًذى ٍ هحیط الکتشًٍیکی ٍ هجبصیهحَس 

 زمان عنوان سخنرانی ارائه دهنذه

ضؼلِ اسسطَپَس، دکتش 

فبطوِ احوذی دکتش 

 ًست

ّب ٍ اثضاسّبی  دّی ضجکِ سی هیضاى اطالعثشس

اجتوبػی ٍ ًقص آًْب دس تطَیق ثِ هطبلؼِ@ 

اثش ثشجستِ ادثی داخلی ٍ  48هَسدکبٍی 

 خبسجی

 15:27تب  15:77

 دلٌطیي، پیوبًیحویذ 

 داًبیی هقذم

افضاسّبی کتبثخَاى هجتٌی ثش پژٍّطی دس ًشم

ػبهل اًذسٍیذ اص ًظش کبسثشدپزیشی@ یک سیستن

 ایی هکبضفِاسصیبث

 15:47تب 15:27

حسي هقذس دکتش 

دکتش ، صادُ

 ،هحوذسضبقبًغ

 ّبجش صفبّیِدکتش 

ّبی چبپی  هقبیسِ هضایب ٍ هؼبیت هطبلؼِ دس هحیط

ٍ دیجیتبلی اص هٌظش اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ 

 ضیشاص

 16:77تب 15:47

 16:17تب 16:77 پزسص ٍ پبسخ

 16:37تب  16:17 پذیزایی 

 

 :?49آثبًوبُ  ?8@ ثؼذ اصظْش جوؼِ یثشًبهِ پبیبً

 سخٌشاًی دثیش اجشایی 17:77تب  16:37

 ثشتش کٌفشاًسٍ پَستش هؼشفی هقبلِ  17:17تب 17:77

 استبى  داًطگبّیتقذیش اص کتبثذاساى  17:27تب 17:17

 تقذیش اص ػَاهل اجشایی ّوبیص ٍ ًوبیطگبُ کتبة 17:37تب 17:27

 َاًبى ثشتشتقذیش اص کتبثخ 19:77تب 17:37

 تقذیز اس سبسهبًْبی بزگشار کٌٌذُ ٍ حبهیبى ّوبیص 
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