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 0931مهر  01برنامه روز اول مورخ 

 غٍّان ةصٌاىَ زىان

 پشیصش و دتث ٌام 7:30 ىِصىاه 10پشةصش

 

 

 ىصاظو افححاخیَ

 جاالر ىّنّی 8:30انی10

 دكیلَ( 5جالوت كصآن کصیو و ظصود جيِّری اظالىی ایصان)

 دكیلَ( 15یط کٍفصاٌط)ئو ر ناحظدصک هاگؼٌاد ثظایر صادكی رّعفوصپ یاكآ ظزٍصاٌی

 دكیلَ( 15دکحص جیيّری ىػاون گصدػگصی وزارت  ىیصاث فصٍُگی،  گصدػگصی و صٍایع دظحی ) یاكآ ظزٍصاٌی

 دكیلَ( 15ظزٍصاٌی ٌيایٍسه اظحاٌسار)

 دكیلَ( 15یط داٌؼگاه پهی جکٍیک ظهیياٌیَ)ئظزٍصاٌی ر

 دكیلَ( 15فصاٌط)ظزٍصاٌی دکحص آرىان اخيسی زاد دةیص غهيی کٍ

 دكیلَ(15ظزٍصاٌی دکحص رتات ٌعایی دةیص اجصایی کٍفصاٌط)

 پشیصایی)خیاط داٌؼکسه غهّم اٌعاٌی( 10انی  10:30 پشیصایی

 جاالر ىّنّی  

 ظزٍصاٌی کهیسی

 و ىسغّ

 (داٌؼیار گصوه ىسیصیث جِاٌگصدی داٌؼگاه غالىَ ظتاظتایی  )دکحص خيیسرضا ضصغام ةصوجٍی 10:30انی 11:15

 (اظحادیار گصوه ىسیصیث ةازرگاٌی داٌؼگاه رّارزىی دکحص زاُس كادری) 11:15انی  12

 ةازدیس از ىلاالت پّظحص  12انی 12:30 ىلاالت پّظحص

 ٌياز و ٌاُار و ةازدیس از ٌيایؼگاه جّاٌيٍسی ُای گصدػگصی اظحان کصدظحان 12:30انی  14 

 

 

 

 ٌؼعث جزصصی

 

 

 

 17:30انی  14

 

 

 جاالرىّنّی

گصدػگصی روظحایی و و  رگصدػگصی پایسا پٍم اول: 

 دكیلَ 90ةّم گصدی 

 پٍم: دکحص كادری رئیط

انی  14دکحص ىصعفی رظّنی ىٍغ

 )ویسیّیی(14:30
Taylor's University , malaysia 

 )ویسیّیی(14:50انی  14:30دکحص ٌاُیس ىالغضیضی 

EMU University/North Cyprus 
آكای ىٍِسس غهّی، راٌو ىِاجص،آوات جیو پٍم: 

 ىکاری،

 دکحص فصُاد وفایی، رزگار غتسانکصیو غتسانػضیض

 15:30انی  14:50پصظغ و پاظذ 

 دكیلَ( 90پٍم دوم( ىّضّع:گصدػگصی ظالىث)

 پٍم: دکحص خيیس اظکٍسری رئیط

اغضا  پٍم: ىػاون درىان داٌؼگاه غهّم پضػکی )دکحص 

خّزه ظالىث(،دکحص  كصصی(،راٌو کصیيی)ػصکث فػال در

فارغ،آكای خعیٍی،کاوه رسا کصىی، ئازاد غتسانلادر ػيلار، گّران 

 كادر خيَ فصه ج 

 ةدخ و جتادل ٌظص

 پصظغ و پاظذ 

 

 (17:30انی 16) (15:30انی  14)

 پشیصایی)خیاط داٌؼکسه غهّم اٌعاٌی( 16انی 15:30 پشیصایی
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ارایَ ىلاالت 

 ػفاُی)ظزٍصاٌی(

 

 

 17:30 ینا 14

 جاالر ىعحّره اردالن

 (15:30انی  14ىلانَ) 6ارایَ 

 جّاىع اكحصاد ةص گصدػگصی پایسار ادصگشاری ىّاٌع اکحؼافی (جدهیم1

داود }(رواٌعص ػِصظحان كهػَ؛ كّری ػِص ػ روظحا: ىّردی ىعانػَ) ىدهی

 جيیٍی داٌؼگاه اصفِان

 کصدظحان داٌؼگاه ةِيٍی آرىان

 ظححسج واخس کصدظحان آزاد داٌؼگاه غتسانيهکی ىِسی

 ظٍٍسج{ ػِص یک ٌاخیَ پصورش و آىّزش ىديسراٌی پصویً

}ةسریَ ىٍعلَ آزاد کیغ)جادیص گصدػگصی فصٍُگی ةص جّظػَ پایسار  (2

 ةدصیٍی پصدیط داٌؼگاه جِصان{

 

 ةا رصیس گصدػگصی ركاةحی ىضیث ُای ىّنفَ ةٍسی اونّیث و ( ػٍاظایی3

ظاظان اخيسی }(ةاٌَ ػِصظحان:ىعانػَ ىّرد)فازی دیيحم روش از اظحفاده

 داٌؼگاه غالىَ ظتاظتایی{

 

4) An overview on the heritage tourism potentials of 

Kurdistān province, Iran{ 
 }خاىس اىاٌی داٌؼگاه کصدظحان{

 ٌیّفاٌسنٍس ىيّریال داٌؼگاه زٌسکصیيی کیّان

 

 جّریعحی ٌّاخی در گصدػگصان ای ىٍعلَ جدصکات اظحصاجژیک ىسیصیث (5

 ةازیّارظازی از اظحفاده ةا

 }دکحص ظیس غهی فارغ داٌؼگاه ٍُص اظالىی جتصیض{

 ىیالد جػفصی ظیعی داٌؼگاه ٍُص اظالىی جتصیض

 

پیؼصان ُای ىّدص در ػکم گیصی ةصٌس ىلصس ةا روش آیٍسه پژوُی   (6

 ىعانػَ ىّردی روظحای ُسؼ گصدػگصی كالت اظحان فارس)

 }ىديس ظیادجان داٌؼگاه غیصاٌحفاغی غهو وٍُص یضد{

 یضد ٍُص و غهو غیصاٌحفاغی آردیان آرام

 یضد ٍُص و غهو اٌحفاغی غیص اویعی اىیص ىديس

 داوران:

 دکحص کصیيی

 دکحص ىّظّی

 دکحص ىػصوفی

 دکحص ىديسی پّر

 دکحص کاظو فصج غارؼ

 

 

 

 

 

 (17:30انی  16ىلانَ) 6ارایَ 

ادصات جلاضای گصدػگصی ةص چؼو اٌساز اكحصادی ةصاظاس ىٍدٍی ( 1

 ىّردی کؼّرُای ایصان و جصکیَةازده؛ ىعانػَ 

 ىصیو خیسریان داٌؼگاه رازی

 ی داٌؼگاه رازیىديسػصیف کصیي

 ىػصّىَ دورةاش داٌؼگاه رازی

 ظاجسه جهیهیان داٌؼگاه رازی

ػٍاظایی و ارزیاةی ژئّظایث ُای ػِصظحان ةصوجصد در راظحای ( 2

 ةصٌاىَ ریضی گصدػگصی

 }ظیاىک ػصفی داٌؼگاه نصظحان{

 ی داٌؼگاه نصظحانداریّش یاراخيس

 ىدهی-جّظػَ پایسار روظحایی ةا جکیَ ةص كاةهیث ُای گصدػگصی ةّىی(3

 یضد{ ٍُص و غهو اٌحفاغی داٌؼگاه غیص ظیادجان ىديس }

 یضد ٍُص و غهو غیصاٌحفاغی ظصدوراُی زخيحکغ ىِسیَ

 یضد ٍُص و غهو غیصاٌحفاغی آردیان آرام

 گصدػگصی ظالىثىعانػَ فصصحِا، چانغ ُا و ججصةیات جِاٌی (4

 }  آرىان اخيسی زاد داٌؼگاه کصدظحان{

 اخعان رظحيی داٌؼگاه کصدظحان

 ىژده جيؼیسپّر داٌؼگاه کصدظحان

 گصدػگصی ُای وةگاه ظصاخی ةص جأدیصگشار ُای ىؤنفَ ةصرظی(5

 {جتصیض اظالىی ٍُص داٌؼگاه فارغ غهی ظیس دکحص}

 جتصیض ٍُص دنٍؼگاه اٌصاری ػایان

 كّاٌیً و ىلصرات ىصجتط ةا گصدػگصی در ایصانآظیب ػٍاظی (6

 }پژىان رضایی داٌؼگاه یضد{

 اصفِان ٍُص پّر خیسری اظفٍسیار

 داوران:

 دکحص ختیتی

 دکحصراٌضادی

 دکحص یاظیً غتسانصخيً

 ظانو ٌػيثدکحص،دکحص جیا ىديس خعً
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 جاالر فصدوظی

 

 

 

 

 

 ُایکارگاه 

 آىّزػی

 

 

 

 

 

 17:30انی 14

کارگاه اصانث ٍُص 

ىػياری و جاذةَ 

ُای آن در خّزه 

جصیان ُای 

 گصدػگصی //

ظزٍصان : راىیً 

 اردالن

 14:45انی 14

کارگاه ةازاریاةی 

ىدحّایی در 

ظزٍصان  گصدػگصی//

 : ةاظط رظحيی

15:30انی  14:45  

 

کارگاه آىّزػی 

کارآفصیٍی و 

/  گصدػگصی

ظزٍصان : دکحص 

ظِصاب دل 

 اٌگیضان

16:45انی   16  

 

اظالغات در کارگاه فٍاوری 

گصدػگصی)کارةصدُا و 

 ٌيٌَّ ُای غيهی( //

ظزٍصاٌان : ىٍِسس 

غهیصضا خيیسی و 

 ىٍِسس ىديس ویعی

17:30انی  16:45  

 جاالر ىّنّی 19انی  17:30 ٌؼعث جزصصی

 پٍم گصدػگصی ػِصی

 پٍم:دکحص گّیهی  رئیط

دکحص فاجح ختیتی،  کیّىصث ایصاٌسوظث، دکحص  ،دکحص غتسانيهکیىٍِسس صیسی، اغضا پٍم: 

  دکحص ظاالر کِضادیدکحص رتات ٌعائی، دکحص آرىان اخيسی زاد، 

 (98ىِصىاه  10) پایان روز اول 

جّجَ ىِو:الزم ةَ ذکص اظث ارایَ 

و ةصگضارکٍٍسگان  دٍُسگان ىلاالت

یک ظاغث كتم از  کارگاه 

ارایَ،خضّر رّد را جِث ارایَ ةَ 

 .ىسیصظانً اغالم فصىایٍس
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 0931مهر  00مورخ  دومبرنامه روز 

 غٍّان ةصٌاىَ زىان

 جالوت كصآن ىجیس)آغاز روز دوم( 9 ىِصىاه 11

 

 

 ٌؼعث جزصصی

 جاالر ىّنّی 10انی  9:10

 ىّضّع:گصدػگصی و جدصیو پٍم اول(

 ظاالر کِضادیرئیط پٍم : دکحص 

ىسرس داٌؼگاه و ىسیص غاىم ػصکث  (رضا رضّاٌی پصکٍس ،اغضا پٍم: غادل ٌیکجّ،  دکحص ظیاىک ظیفی

 (Silk Road Attractionگصدػگصی 

 ةدخ و جتادل ٌظص

 پشیصایی 10:30انی  10

 جاالر فصدوظی 12انی  10:30 کارگاه آىّزػی

کارگاه گصدػگصی ُّػيٍس: ٌلغ ظیعحو ُای 

اظالغاجی در گصدػگصی// ظزٍصان : دکحص ظیس 

 ىِسی خعیٍی

 11:30انی 10:30

 آػٍایی ةا ىتاٌی و ىفاُیو ظصاخی رسىاتکارگاه 

(Service Design)  ةا جاکیس ةص ظصاخی ةصای

 صٍػث جّریعو// ظزٍصان : دکحص ظیس غهی فارغ

 12:30انی  11:30

اداىَ ٌؼعث 

 جزصصی 

انی  10:30

12:15 

 

 

12:15 

 جاالر ىّنّی

 گصدػگصی و جدصیو  اداىَ پٍم 

 )غضّ دپارجيان ىسیصیث،  ةازاریاةی و کارآفصیٍی داٌؼگاه کاٌحصةصی ٌیّزیهٍس(  پصوفعّر ُال

 )ةا جّجَ ةَ ارحالؼ زىاٌی(10:30ظاغث 

 12:30انی  11:15پصظغ و پاظذ 

 ةازدیس از ىلاالت پّظحص

 ٌياز و ٌاُار و ةازدیس از ٌيایؼگاه جّاٌيٍسی ُای گصدػگصی اظحان کصدظحان 14انی  12:30 

ىلاالت ارایَ 

 ػفاُی)ظزٍصاٌی(

 جاالر ىعحّره اردالن 17:30انی  14
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ارایَ ىلاالت 

 ػفاُی)ظزٍصاٌی(

 جاالر ىعحّره اردالن 17:30انی  14

 (15:30انی  14ىلانَ ػفاُی) 6ارایَ  

ىّرد ىعانػَ: جدهیم )صادرات صٍایع دظحی ظیعحان و ةهّچعحان (1

 )ىّاٌع صادرات ةَ اروپا

 ایصان صٍػث و داٌؼگاه غهو جؼفلاٌی اخيسی غهی خعیً

 ایصان صٍػث و داٌؼگاه غهو ػیصازی صادؽ انَِ

ىعانػَ ظِو صٍایع دظحی در ظّغات رصیساری ػسه جّظط زائصان (2

 و گصدػگصان ػِص ىؼِس

ُیات غهيی گصوه اكحصاد گصدػگصی جِاد  خيیسه راکعار آظحاٌَ 

 داٌؼگاُی رصاظان رضّی

 ه ظیعحان و ةهّچعحانغهی رٍُيا داٌؼگا

(گصدػگصی و ٌيّد واكػیث راظحیً کصدظحان)جدهیم جاىػَ 3

 ػٍارحی پیاىسُای اجحياغی ظفص ةَ کصدظحان(

 فصدیً ىديسی داٌؼگاه فصدوظی ىؼِس،ظاالر کِضادی،ةؼصی ىِاجص

ةصرظی راةعَ اكحصاد زیصزىیٍی ةا ةزغ گصدػگصی در کؼّرُای (4

OECD 
 ظيٍان داٌؼگاه زاده ىعحّنی ىديس ظیس

جأدیص جصّیص ةصٌس ػِص رالؽ غشا و جصّیص ىلصس ةص ارزش  (ةصرظی5

 ویژه ةصٌس ىلصس گصدػگصی غشا در ػِصرػث

 ػيال راُتصد دونحی غیص -اٌحفایی غیص ىّظعَ رخیيی ٌصجط

 ىّظعَ آىّزش غانی راُتصد ػيال دکحص ظیس ىديّد ػتگّ ىٍصف

 ػيال ، دکحص رضا اظياغیم پّر  ىّظعَ آىّزش غانی راُتصد

راُکارُای جّظػَ گصدػگصی روظحایی جاىػَ ىدّر ةا جّجَ ةَ دو  (6

 ججصةَ جِاٌی

 اكحصاد ریضی ةصٌاىَ پژوُؼِای ىّظعَ  ظهعاٌی ػِصه

 روظحایی جّظػَ و کؼاورزی

 اكحصاد ریضی ةصٌاىَ پژوُؼِای خضصجی ىّظعَ ٌلیب روػٍک

 روظحایی جّظػَ و کؼاورزی

 داوران:

 دکحص وفایی

 دکحص كادرزاده

 دکحص فارغ

 ایّب رعصوٌادر

 (17:30انی  16ىلانَ ػفاُی) 4ارایَ 

ارجتاط ٌظصی ةیً گصدػگصی ُّػيٍس و جّظػَ پایسار  (1

 )ىصوری ةص ججارب ػِصُای ُّػيٍس(ػِص

 آزاد راٌضادی  داٌؼگاه رازی کصىاٌؼاه

 ظاجسه جهیهیان  داٌؼگاه یضد

 ىصیو خیسریان داٌؼگاه رازی

 رازیىػصّىَ دورةاش داٌؼگاه 

ػٍاظایی فٍاوری ُای ٌّیً و ةصجص در ةزغ گصدػگصی   (2

 ػِص ىؼِس)ىعانػَ ىّردی خيم و ٌلم ُّایی(

 

 غهی رٍُيا داٌؼگاه ظیعحان و ةهّچعحان

ُیات غهيی گصوه اكحصاد گصدػگصی   آظحاٌَ راکعار خيیسه

 جِاد داٌؼگاُی رصاظان رضّی

 رضّی رصاظان داٌؼگاُی جِاد زاده رظّل ىصیو

 

رجتَ ةٍسی ػتکَ ُای اجحياغی ةص جشب گصدػگصان ( 3

 اروپایی ةَ ایصان از دیس گصدػگصان

 ىازیار غانی آىّزش ىّظعَ کیاٌّش اکتص غهی

 ىازیار غانی آىّزش ىّظعَ  فصاُاٌی ةٍفؼَ

 2019نیّن پایحزث گصدػگصی ُّػيٍس اروپا در ظال (4

 فاظيَ ررؼان نّ،راُکارُا و راُتصدُا

 داوران:

 دکحص ػافػی

 دکحص كادری

 دکحص کِضادی

 غذيان غتسانلادر

 

 

 جاالر ىّنّی 17:30انی  14 ٌؼعث جزصصی
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 ىّضّع:گصدػگصی ُّػيٍس

 پٍم: دکحص رضا ػافػی رئیط

دکحص  اغضا پٍم: دکحص اخيسی زاد، دکحص زاُس كادری، 

، دکحص ظاالر کِضادی، ىٍِسس ظیس ىِسی خعیٍی

 ىجیس ػاه اویعی، فیصم غهی رّرػیس

 15:30انی  14

 ىّضّع:آیٍسه گصدػگصی کصدظحان

 پٍم: دکحص آرىان اخيسی زاد رئیط

اغضا پٍم: ػیسا کاکَ رػی، خيیس اظکٍسری، آكای ػّان 

ٌصصت پّر، دکحص كادری، ىِسی دُلان، آكای گّیهیان، آكای 

یار ویعی،  دکحص ظاالر کِضادی، ظَ رٍُگ غتساهلل ىديس، 

 ٌاىق ىديس ػصیف 

 17:30انی  16

 جاالر فصدوظی  آىّزػی کارگاه 

From Ecolinguistics to Ecotourism: How 
lanuguage influences the way we 

perceive and act towards the world 
around us-Mojgan Osmani 

 15:30انی  14

فصصث ُا و چانغ ُای کارافصیٍی و اػحغال زایی در کارگاه 

 زىاٌیٌّیس // ظزٍصان : صٍػث اکّجّریعو

 17:30انی  16

 پشیصایی 16انی 15:30

 جاالر ىّنّی 17:30 ارححاىیَ

 دکحص کصىی  یاكآ–ی داٌؼگاه کصدظحان رواٍف و ظزٍصاٌی ىػاون پژوُغ

 ظزٍصاٌی ٌيایٍسه اظحاٌسار

 ظزٍصاٌی آكای غهّی ریاظث ظازىان ىیصاث فصٍُگی،  گصدػگصی و صٍایع دظحی اظحان کصدظحان

 دةیص غهيی کٍفصاٌط -ظزٍصاٌی دکحص آرىان اخيسی زاد 

 دةیص اجصایی کٍفصاٌط -ظزٍصاٌی دکحص رتات ٌعایی 

 ىػصفی ىلاالت ةصجص

 ججهیم از ظزٍصاٌان و فػاالن کٍفصاٌط

 ارایَ گّاُی ُای ىلاالت پّظحص و پّظحص

 ةیاٌیَ کٍفصاٌط

 

جّجَ ىِو: الزم ةَ ذکص اظث  ةصگضارکٍٍسگان 

و ارائَ دٍُسگان ىلاالت یک ظاغث كتم از 

ارائَ، خضّر رّد را جِث ارائَ ةَ ىسیص ظانً 

 اغالم فصىایٍس.
 

 

 
 


