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هایافتتاحیهبرنامه  

 ردیف موضوعبرنامه سخنران مذتزمانسخنرانی

 1 قرائت قرآى - -

 2 سرود هلی - -

دقیقه 22  3 خیرهقذم و ارائه سخنرانی رئیس هوایش دکتر رحوت صادقیآقای  

دقیقه 22 افتتاحیهسخنراى  دکتر عادل آررآقای    4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 وکاردرشرایطبحرانوعدماطمینانهایهمایشملیمدیریتکسببرنامه

(51/4/5411شنبه)روزسههایبرنامه
 سالنمولوی سالنفردوسی

دهنذه ارائه ساعت  روز کارگاه سخنراى ساعت عنواى هقاله 
ذبًن زوتز هًَب  01-01:01

پَر جبهی  

ّبی عالهت ّوزاُ زر ثحزاى  عبسی ثزًبهِ چبلؼ پیبزُ
 وزًٍب

01-01:01 آلبی زوتز ػلی  
 صٌبیؼی

رٍ  تحلیلی ثز ثحزاى جْبًی پیؼ
 5ثب رٍیىزز ثبساریبثی 

شنبهسه  

 )صبح(

آلبی زوتز  01:01-01:01
رسگبُ ثبػ هیي هلىی  

ّب ثزاعبط ًمؼ  ٍوبر ؽزوت تسٍیي هسل وغت
 ایٌتزًت اؽیب زر ثحزاى وزًٍب

01:01-01:51 آلبی زوتز حغیي  
 زٍعت ٍظیفِ

 زر ثبساریبثی BI وبرثزز

هسیزیت ثحزاى زر صٌؼت گززؽگزی زر زٍراى پظ اس  آلبی اوجز َّؽیبر 01:01-01:01
 0102ٍیزٍط وٍَیس 

ذبًن زوتز سّزُ  00:01-00:51
 ؽبّزخ زّسؽتی

ٍوبر  ًمؼ َّؽوٌسی وغت
 زر هسیزیت ثحزاى

01:01-01:01 ذبًن فبطوِ  
 هیووٌسی

ثزرعی عطح توبیل گززؽگزاى ایزاًی جْت عفز ثِ 
 02-زاذلی زر زٍراى ثحزاى وٍَیس همبصس

00-00:01 آلبی زوتز ویَهزث  
 احوسی

ًمؼ ًَرٍوَچیٌگ زر 
ّبی  هسیزیت ثحزاى ؽزوت
 وَچه ٍ هتَعط

01:01-01:51 آلبی زوتز اهیس  
 هْسیِ

پذیزی اجتوبػی عبسهبى ثز  ثزرعی تبثیز هغئَلیت
 ٍفبزاری هؾتزیبى

00:01-00 زوتز عْزاة آلبی  
 اًگیشاى زل

عبسی  پززاسی ٍ هسل ایسُ
 ٍوبر وغت

01:51-00 آلبی اهیزرضب  
فز آزیٌِ  

ارائِ هسل ػَاهل هَثز ثز صبزرات فزػ زعتجبفت اس 
 ّبی پَیب زیسگبُ لبثلیت

14:32استراحت و نهار تا ساعت   

11-11:32 دقیقه 32   تاین استراحت 
00:01-00:01 ر گززؽگزی زحمَلی  -طزاحی الگَی فمْی ذبًن پزیغب ثْوٌی 

 ّبی هزسی غزة وؾَر اعتبى

00:01-00:51 ّب زر ثبسارایبثی، ارتجبط ثب  ٍاوبٍی اعتزاتضی ؽزوت پزیغب ػلیوززاًی 
 هؾتزیبى ٍ هسیزیت ثزًس

00:51-00 آلبی زوتز جَاز  
ًفظ ًیه  

ّبی ذَزرّجزی ثز رفتبرّبی ًَآٍراًِ  ًمؼ اعتزاتضی
 وبروٌبى

00-00:01 آلبی زوتز حغیي  
آثبزی زٍلت رضبیی  

پذیزی اعتزاتضیه  طزاحی هسلی جْت رلبثت
02وٍَیس برجی زرؽزایطآهَسػ سثبى ذهزاوش  

00:01-00:01 ّبی التصبزی، هبلی ٍ عیبعی ثز ثزرعی ریغه آلبی راهیي اهبًی 
ٍوبر عَْلت وغت  

00:01-00:01 زر ّب  ٍری ًیزٍی اًغبًی عبسهبى تَعؼِ تَاًبیی ٍ ثْزُ آلبی ؽیزهحوسی 
 زٍراى پبًسهی وزًٍب

00:01-00:01 ذبًن زوتز عویِ  
 ػلَی

گزا ٍ تؼبلی  ًگبُ عیغتوی ثز راثطِ رّجزی تحَل
 عبسهبًی زر ؽزاثط ثحزاى وزًٍب

00:01-00:51 زوتز ذبلس آلبی  
 عؼیسی

ارائِ الگَیی ثَهی ثزای 
ٍوبرّبی ًَثٌیبى زر  وغت

 اعتبى وززعتبى

شنبهسه  

 )عصر(

00:01-00:51 عیس ؽْزام آلبی  
 وْزیشی

وٌٌسُ زر  ؽٌبعبیی ػَاهل تبثیزگذار ثز رفتبر هصزف
 ؽزایط ثحزاى ثِ رٍػ عبذتبری تفغیزی

آلبی زوتز پزٍیش  05-05:01
 وفچِ

 ٍوبر عبسی وغت ؽجىِ

00:51-05 آلبی عیس هحوس  
 جَاز رجبلی

ؽسُ اس هٌظز ذزیسار صٌؼتی، هَرز  ارسػ ازران
تحزین التصبزیهطبلؼِ صٌؼت ًفت ایزاى زر ٍضؼیت   

آلبی زوتز هیثن  05:01-01
 ؽیزذسایی

ّبی  ثبسآفزیٌی اعتزاتضِ
 ٍوبر زر ؽزایط ثحزاى وغت

05-05:01 ذبًن عیسُ ثیتب  
 صَلتی زّىززی

هٌسی اس ایٌتزًت اؽیبء زر الگَعبسی هسیزیت  ثْزُ
)هطبلؼِ هَرزی: زازگغتزی  ثحزاى اًغبًی زازگغتزی

 اصفْبى(

شنبه  اول )سههای روز  اتوام برناهه
15/4/1422) 

05:01-05:01 جبیگبُ ثزًس همبصس زاذلی اس ًگبُ گززؽگزاى زاذلی  ذبًن ام ولثَم ؽید 
گیزی وزًٍب زر زٍراى ّوِ  

05:01-05:01 ٍوبرّبی وَچه ٍ هتَعط زر  ػولىزز ثبساریبثی وغت ذبًن ؽٌْبس پزٍیشی 
ّبی ًَظَْر ٍ زًیبگیز ثحزاى  

05:01-05:01 ػبطفِ ذبًن  
 حصبروی

ازران اس اًصبف افشایؼ لیوت پظ اس ثحزاى ارسی زر 
 ثزًس ّبی زاذلی ٍ ذبرجی

05:01-05:51 آلبی زوتز ػجبعؼلی  
 زریبئی

تأثیز اعتزاتضی توبیش هحصَل ثز رؽس فزٍػ ثب تأویس 
ّبی هسیزیت ثز ًمؼ ٍیضگی  

05:51-01 زوتز طیجِ   ذبًن 
 ػجبعی

 02ثحزاى وٍَیس هؾی زر پبعد ثِ  اثشارّبی ذط

01-01:01 آلبی ػلی   
 ثْبزرهٌؼ

اّویت ثىبرگیزی رٍػ ّبی ًَیي ثبساریبثی ٍ هسیزیت 
ثزًس زر ؽزایط ثحزاًی ٍیزٍط وزًٍب زر صٌؼت 

 ثبًىساری
01:01-01:01 آٍری عبسهبًی ثْجَز ٍ ارتمبء تبة آلبی ػلی ًظزی   
01:01-01:01 ذبًن فبطوِ  

 سازُ حغیي
ّبی تجبرت  ؽسُ اس پلتفزم ازرانثزرعی اثزثرؾی 

یك هشایبی التصبزیالىتزًٍیه ثز هصزف پبیسار اس طز  
 



 وکاردرشرایطبحرانوعدماطمینانهایهمایشملیمدیریتکسببرنامه

(51/4/5411شنبه)روزچهارهایبرنامه
 سالنمولوی سالنفردوسی

دهنذه ارائه ساعت  روز کارگاه سخنراى ساعت عنواى هقاله 
اٍراق ثْبزار ثب ّبی ثَرط تؼییي پزتفَی ثْیٌِ عْبم آلبی ایوبى زّمبى 2-2:01

 رٍیىزز غلجِ تصبزفی
آلبی زوتز  0:01-01:05

 هرتبر ّبؽوی

 گذار اس ثحزاى

شنبهچهار  

 )صبح(

ل اعتزاتضیه زر ػولىزز فزٍػ ؽٌبعبیی ػَاه آلبی فزیس غزٍی 2:01-2:01
ّبی تجْیشات آسهبیؾگبّی ٍ پشؽىی زر  ؽزوت

  02وٍَیس  ؽزایط ثحزاى

00:01-00:51 آلبی زوتز  
 هَهٌیهٌصَر 

وبٍی ٍ هسیزیت  زازُ
 ثحزاى

ذبًن گلشار  2:01-2:01
پَر هزٍتی  

وٌٌسگبى زر حوبیت اس وغت ٍ وبرّبی  ًمؼ هصزف
 پبیسار

آلبی زوتز آریي  00-00:01
 پَر للی

هٌبثغ اًغبًی ًمؼ 
هسیزاى ارؽس زر 
 هسیزیت ثحزاى

2:01-2:01  ثبساریبثی صٌؼتی زررلبثت ّوىبراًِ عتزاتضی ّبی ا ذبًن هبرال ؽبزپَر 
  02-وَیس ثیوبری زٍرُ 

00:01-00:51 آلبی زوتز ػبزل  
 صلَاتی

هسیزیت زاًؼ اثزثرؼ 
ٍوبرّب زر  ثزای وغت

 ؽزایط ثحزاى

2:01-2:51 ٍوبرّب، رٍیىزز همبثلِ ثب  عبسی ثبسرایبثی وغت ؽجىِ ذبًن ّبٍیي عبػسی 
ّب ثحزاى  

استراحت و نهار تا ساعت 
14:45 

2:51-01  

 

یغزا صبلحی ذبًن ارتجبط هغئَلیت اجتوبػی ثب رضبیت، اػتوبز ٍ ػٌَاى: 
زر  وغت ٍ وبرّبی وَچه ٍ هتَعط ،تؼْس عبسهبًی

 (ؽْز عٌٌسج ؽزایط ثحزاى)هَرز هطبلؼِ:

01-01:01 ّبی  ّبی ًَآٍری ثبس ٍ لبثلیت ٍاوبٍی تبثیز فؼبلیت ذبًن هبرال ؽبزپَر 
رلبثتی ثب یت ثز هش ًَآٍری تىٌَلَصیه ٍ عبسهبًی

 ای ػولىزز ًَآٍری تبویس ثز ًمؼ ٍاعطِ

 ثحزاى وزًٍب ٍ آهبزگی ثزای زٍروبری؛ ػلی اصغزی صبرم 01:01-01:01 

عبسی  عٌجؼ هیشاى آهبزگی عبسهبى ػوَهی زر پیبزُ
 زٍر وبری

01:01-01:01 آلبی زوتز فبتح  
 حجیجی

ثزآٍرز ارسػ تفزیحی هٌطمِ گززؽگزی احوسآثبز 
 وززعتبى ػزاق زٍرًوبی تَریغتن پظ اس ثحزاىاللین 

01:01-01:01 ذبًن وضال  
 ذَؽٌوبی ثْزاهی

ٍوبرّبی  ٍجَزآهسُ ثزای وغت ّبی ثِ ثزرعی چبلؼ
ثب زرًظزگزفتي هسل  02گیزی وٍَیس  ًَپب زر ّوِ

 ّبی ًَپب ؽْز عٌٌسج( لَیت )هَرزهطبلؼِ: ؽزوت

زوتز هجیس  آلبی 01:01-01:51
 فبًی

 ّبی اجتوبػی ارسیبثی ًمؼ ثبساریبثی رعبًِ ارائِ هسل

 ثز ارسػ ٍیضُ ثزًس ٍ پبعد هؾتزی 

آلبی الجبل  01:51-00
 هحوسپَر

 هسیزیت اعتزاتضیه هٌبثغ اًغبًی زر ؽزایط ثحزاى

00:01-00:01 آلبی احغبى  
 رعتویبى

ثٌسی ثز  ل تأثیز ػٌبصز ثصزی ٍ والهی ثغتِتحلی
 وٌٌسگبىاحغبط هصزف

00:05-05:05 آلبی زوتز  
هٌصَر 

 ایزاًسٍعت

ارائِ راّجززّبی احیبء 
ّبی  ثزای ؽزوت

زیسُ اس  آعیت
 ّبی اذیز ثحزاى

 چهارشنبه

 )عصر(

00:01-00:51 ّبی ؽزوتی  ثزرعی هیشاى ّوزاعتبیی ثیي اعتزاتضی ذبًن آیسا آسازی 
ّبی هٌبثغ اًغبًی زر ؽزایط ثحزاى ٍ اعتزاتضی  

ٍحیس آلبی زوتز  05:01-05:51
 فز ًبصحی

هسیزیت ثحزاى ٍ 
 ثبسارایبثی

00:51-05 آلبی زوتز جالل  
 الفتی

ثزرعی تأثیز عیبعتْبی وغت ٍ وبر ثز  ػٌَاى همبلِ:
تَعؼۀ وبرآفزیٌی زر ؽزوتْبی تؼبًٍی صٌؼتی زر 

 ؽزایط ثحزاى

های روز دوم  اتوام برناهه
 (16/4/1422شنبه  )چهار

05-05:01 آلبی زوتز ساًب  
 هظفزی

ّبی ثبسار ارس تَعط ثبًه تبثیز هسیزیت فؾبر ٍ  ثحزاى
ثرؼ صٌؼت   هزوشی ثز ارسػ افشٍزُ  

05:01-05:01 رٍػ عٌجؼ هیشاى رضبیت ارثبة رجَع ثِ  آلبی حغي ؽیری 
  گیزی چٌسهؼیبرُ وزیتیه تصوین

05:01-05:01 آلبی اعوبػیل  
 غالهی

ثٌسی ػَاهل هؤثز ثز ٍفبزاری ثِ  ؽٌبعبیی ٍ اٍلَیت
وٌٌسگبى ایزاًی  ثزًس ٍ توبیل ثِ ذزیس زر هصزف  

05:01-05:01 ّبی تحت ؽزایط  اذتصبؿ هٌبثغ اًغبًی زر عبسهبى آلبی هیثن ػلیربًی 
 ثحزاى: چبرچَة هسلغبسی ثْیٌِ فبسی

05:01-05:51 ثز  02ػسم اطویٌبى اس وَیس تجییي  اثزگذاری تزط ٍ  آلبی هجیس احوسی 
 ارسػ ٍیضُ ثزًس زر ؽزایط ثحزاى

05:51-01 ؽیالى زاٍری ذبًن   هسیزیت هَعغبت گززؽگزی زر ؽزایط ثحزاًی وزًٍب 
 

 



 وکاردرشرایطبحرانوعدماطمینانهایهمایشملیمدیریتکسببرنامه

 

 

 

 

 

هایاختتامیهبرنامه  

 ردیف موضوعبرنامه سخنران مذتزمانسخنرانی

دقیقه 15 زاده نصرالهی بهرام آقای دکتر  سازهاى هذیریت ورییس سخنرانی    

کردستاى برناهه ریسی استاى   

1 

دقیقه 15 کرهی کیوهرث آقای دکتر   2 سخنرانی هعاوى پژوهشی دانشگاه کردستاى  

دقیقه 12  3 سخنرانی دبیر علوی هوایش شافعی رضا آقای دکتر 

دقیقه 12  4 سخنرانی دبیر اجرایی هوایش وفائیفرهاد آقای دکتر  

 5 هستنذ هوایشجوایس و پخش اهذاء  - -

 


