هایهمایشملیمدیریتکسبوکاردرشرایطبحرانوعدماطمینان


برنامه

برنامههایافتتاحیه

ردیف

موضوعبرنامه

سخنران

مذتزمانسخنرانی

1

قرائت قرآى

-

-

2

سرود هلی

-

-

3

خیرهقذم و ارائه سخنرانی رئیس هوایش

آقای دکتر رحوت صادقی

 22دقیقه

4

سخنراى افتتاحیه

آقای دکتر عادل آرر

 22دقیقه

هایهمایشملیمدیریتکسبوکاردرشرایطبحرانوعدماطمینان


برنامه
روزسهشنبه( )5411/4/51

برنامههای
سالنمولوی
روز

سالنفردوسی

کارگاه

سخنراى

ساعت

عنواى هقاله

ارائهدهنذه

ساعت

تحلیلی ثز ثحزاى جْبًی پیؼرٍ
ثب رٍیىزز ثبساریبثی 5

آلبی زوتز ػلی
صٌبیؼی
آلبی زوتز حغیي
ٍظیفِزٍعت
ذبًن زوتز سّزُ
زّسؽتیؽبّزخ
آلبی زوتز ویَهزث
احوسی

01:01-01

چبلؼ پیبزُعبسی ثزًبهِّبی عالهت ّوزاُ زر ثحزاى
وزًٍب
تسٍیي هسل وغتٍوبر ؽزوتّب ثزاعبط ًمؼ
ایٌتزًت اؽیب زر ثحزاى وزًٍب
هسیزیت ثحزاى زر صٌؼت گززؽگزی زر زٍراى پظ اس
ٍیزٍط وٍَیس 0102
ثزرعی عطح توبیل گززؽگزاى ایزاًی جْت عفز ثِ
همبصس زاذلی زر زٍراى ثحزاى وٍَیس02-

ذبًن زوتز هًَب
جبهیپَر
آلبی زوتز
هلىیهیيثبػرسگبُ
آلبی اوجز َّؽیبر

01:01-01

وبرثزز  BIزر ثبساریبثی
ًمؼ َّؽوٌسی وغتٍوبر
زر هسیزیت ثحزاى
ًمؼ ًَرٍوَچیٌگ زر
هسیزیت ثحزاى ؽزوتّبی
وَچه ٍ هتَعط
ایسُپززاسی ٍ هسلعبسی
وغتٍوبر

آلبی زوتز عْزاة
زلاًگیشاى

01:51-01:01
00:51-00:01
00:01-00

00-00:01

سهشنبه

(صبح)

استراحت و نهار تا ساعت 14:32

ارائِ الگَیی ثَهی ثزای
وغتٍوبرّبی ًَثٌیبى زر
اعتبى وززعتبى
ؽجىِعبسی وغتٍوبر
ثبسآفزیٌی اعتزاتضِّبی
وغتٍوبر زر ؽزایط ثحزاى

آلبی زوتز ذبلس
عؼیسی

00:51-00:01

آلبی زوتز پزٍیش
وفچِ
آلبی زوتز هیثن
ؽیزذسایی

05:01-05
01-05:01

سهشنبه

(عصر)

اتوام برناهههای روز اول (سهشنبه
)1422/4/15

ثزرعی تبثیز هغئَلیتپذیزی اجتوبػی عبسهبى ثز
ٍفبزاری هؾتزیبى
ارائِ هسل ػَاهل هَثز ثز صبزرات فزػ زعتجبفت اس
زیسگبُ لبثلیتّبی پَیب
تاین استراحت
طزاحی الگَی فمْی -حمَلی گززؽگزی زر
اعتبىّبی هزسی غزة وؾَر
ٍاوبٍی اعتزاتضی ؽزوتّب زر ثبسارایبثی ،ارتجبط ثب
هؾتزیبى ٍ هسیزیت ثزًس
ًمؼ اعتزاتضی ّبی ذَزرّجزی ثز رفتبرّبی ًَآٍراًِ
وبروٌبى
طزاحی هسلی جْت رلبثتپذیزی اعتزاتضیه
هزاوشآهَسػ سثبى ذبرجی زرؽزایطوٍَیس02
ثزرعی ریغهّبی التصبزی ،هبلی ٍ عیبعی ثز
عَْلت وغتٍوبر
تَعؼِ تَاًبیی ٍ ثْزٍُری ًیزٍی اًغبًی عبسهبىّب زر
زٍراى پبًسهی وزًٍب
ًگبُ عیغتوی ثز راثطِ رّجزی تحَلگزا ٍ تؼبلی
عبسهبًی زر ؽزاثط ثحزاى وزًٍب
ؽٌبعبیی ػَاهل تبثیزگذار ثز رفتبر هصزفوٌٌسُ زر
ؽزایط ثحزاى ثِ رٍػ عبذتبری تفغیزی
ارسػ ازرانؽسُ اس هٌظز ذزیسار صٌؼتی ،هَرز
هطبلؼِ صٌؼت ًفت ایزاى زر ٍضؼیت تحزین التصبزی
ثْزُهٌسی اس ایٌتزًت اؽیبء زر الگَعبسی هسیزیت
ثحزاى اًغبًی زازگغتزی (هطبلؼِ هَرزی :زازگغتزی
اصفْبى)
جبیگبُ ثزًس همبصس زاذلی اس ًگبُ گززؽگزاى زاذلی
زر زٍراى ّوِگیزی وزًٍب
ػولىزز ثبساریبثی وغتٍوبرّبی وَچه ٍ هتَعط زر
ثحزاىّبی ًَظَْر ٍ زًیبگیز
ازران اس اًصبف افشایؼ لیوت پظ اس ثحزاى ارسی زر
ثزًس ّبی زاذلی ٍ ذبرجی
تأثیز اعتزاتضی توبیش هحصَل ثز رؽس فزٍػ ثب تأویس
ثز ًمؼ ٍیضگیّبی هسیزیت
اثشارّبی ذطهؾی زر پبعد ثِ ثحزاى وٍَیس 02
اّویت ثىبرگیزی رٍػ ّبی ًَیي ثبساریبثی ٍ هسیزیت
ثزًس زر ؽزایط ثحزاًی ٍیزٍط وزًٍب زر صٌؼت
ثبًىساری
ثْجَز ٍ ارتمبء تبةآٍری عبسهبًی
ثزرعی اثزثرؾی ازرانؽسُ اس پلتفزمّبی تجبرت
الىتزًٍیه ثز هصزف پبیسار اس طزیك هشایبی التصبزی

01:01-01:01
01:01-01:01

ذبًن فبطوِ
هیووٌسی

01:01-01:01

آلبی زوتز اهیس
هْسیِ
آلبی اهیزرضب
آزیٌِفز
 32دقیقه
ذبًن پزیغب ثْوٌی

01:51-01:01

11:32-11
00:01-00:01

پزیغب ػلیوززاًی

00:51-00:01

آلبی زوتز جَاز
ًیهًفظ
آلبی زوتز حغیي
رضبییزٍلتآثبزی
آلبی راهیي اهبًی

00-00:51

00:01-00:01

آلبی ؽیزهحوسی

00:01-00:01

ذبًن زوتز عویِ
ػلَی

00:01-00:01

آلبی عیس ؽْزام
وْزیشی
آلبی عیس هحوس
جَاز رجبلی
ذبًن عیسُ ثیتب
صَلتی زّىززی

00:51-00:01

00-01:51

00:01-00

05-00:51
05:01-05

ذبًن ام ولثَم ؽید

05:01-05:01

ذبًن ؽٌْبس پزٍیشی

05:01-05:01

ذبًن ػبطفِ
حصبروی
آلبی زوتز ػجبعؼلی
زریبئی
ذبًن زوتز طیجِ
ػجبعی
آلبی ػلی
ثْبزرهٌؼ

05:01-05:01

آلبی ػلی ًظزی
ذبًن فبطوِ
حغیيسازُ

05:51-05:01
01-05:51
01:01-01

01:01-01:01
01:01-01:01

هایهمایشملیمدیریتکسبوکاردرشرایطبحرانوعدماطمینان


برنامه
روزچهارشنبه( )5411/4/51

برنامههای
سالنمولوی
روز

سالنفردوسی

کارگاه

سخنراى

ساعت

عنواى هقاله

ارائهدهنذه

ساعت

گذار اس ثحزاى

آلبی زوتز
هرتبر ّبؽوی
آلبی زوتز
هٌصَر هَهٌی

01:05-0:01

تؼییي پزتفَی ثْیٌِ عْبمّبی ثَرط اٍراق ثْبزار ثب
رٍیىزز غلجِ تصبزفی
ؽٌبعبیی ػَاهل اعتزاتضیه زر ػولىزز فزٍػ
ؽزوتّبی تجْیشات آسهبیؾگبّی ٍ پشؽىی زر
ؽزایط ثحزاى وٍَیس 02
ًمؼ هصزفوٌٌسگبى زر حوبیت اس وغت ٍ وبرّبی
پبیسار

آلبی ایوبى زّمبى

2:01-2

آلبی فزیس غزٍی

2:01-2:01

ذبًن گلشار
هزٍتیپَر

2:01-2:01

اعتزاتضی ّبی رلبثت ّوىبراًِ ثبساریبثی صٌؼتی زر
زٍرُ ثیوبری وَیس 02-

ذبًن هبرال ؽبزپَر

2:01-2:01

ؽجىِعبسی ثبسرایبثی وغتٍوبرّب ،رٍیىزز همبثلِ ثب
ثحزاىّب
ػٌَاى:ارتجبط هغئَلیت اجتوبػی ثب رضبیت ،اػتوبز ٍ
تؼْس عبسهبًی ،وغت ٍ وبرّبی وَچه ٍ هتَعط زر
ؽزایط ثحزاى(هَرز هطبلؼِ :ؽْز عٌٌسج)
ٍاوبٍی تبثیز فؼبلیتّبی ًَآٍری ثبس ٍ لبثلیتّبی
ًَآٍری تىٌَلَصیه ٍ عبسهبًی ثز هشیت رلبثتی ثب
تبویس ثز ًمؼ ٍاعطِای ػولىزز ًَآٍری
ثحزاى وزًٍب ٍ آهبزگی ثزای زٍروبری؛
عٌجؼ هیشاى آهبزگی عبسهبى ػوَهی زر پیبزُعبسی
زٍر وبری
ثزآٍرز ارسػ تفزیحی هٌطمِ گززؽگزی احوسآثبز
اللین وززعتبى ػزاق زٍرًوبی تَریغتن پظ اس ثحزاى
ثزرعی چبلؼّبی ثٍِجَزآهسُ ثزای وغتٍوبرّبی
ًَپب زر ّوِگیزی وٍَیس  02ثب زرًظزگزفتي هسل
لَیت (هَرزهطبلؼِ :ؽزوتّبی ًَپب ؽْز عٌٌسج)
ارائِ هسل ارسیبثی ًمؼ ثبساریبثی رعبًِّبی اجتوبػی
ثز ارسػ ٍیضُ ثزًس ٍ پبعد هؾتزی
هسیزیت اعتزاتضیه هٌبثغ اًغبًی زر ؽزایط ثحزاى

ذبًن ّبٍیي عبػسی

2:51-2:01

ذبًن یغزا صبلحی

01-2:51

زازُوبٍی ٍ هسیزیت
ثحزاى
ًمؼ هٌبثغ اًغبًی
هسیزاى ارؽس زر
هسیزیت ثحزاى
هسیزیت زاًؼ اثزثرؼ
ثزای وغتٍوبرّب زر
ؽزایط ثحزاى

00:51-00:01

آلبی زوتز آریي
للیپَر

00:01-00

آلبی زوتز ػبزل
صلَاتی

00:51-00:01

چهارشنبه

(صبح)

استراحت و نهار تا ساعت
14:45

ارائِ راّجززّبی احیبء
ثزای ؽزوتّبی
آعیتزیسُ اس
ثحزاىّبی اذیز
هسیزیت ثحزاى ٍ
ثبسارایبثی

آلبی زوتز
هٌصَر
ایزاًسٍعت

05:05-00:05

تحلیل تأثیز ػٌبصز ثصزی ٍ والهی ثغتِثٌسی ثز
احغبط هصزفوٌٌسگبى

آلبی زوتز ٍحیس
ًبصحیفز

05:51-05:01

ثزرعی هیشاى ّوزاعتبیی ثیي اعتزاتضیّبی ؽزوتی
ٍ اعتزاتضیّبی هٌبثغ اًغبًی زر ؽزایط ثحزاى
ثزرعی تأثیز عیبعتْبی وغت ٍ وبر ثز ػٌَاى همبلِ:
تَعؼۀ وبرآفزیٌی زر ؽزوتْبی تؼبًٍی صٌؼتی زر
ؽزایط ثحزاى
تبثیز هسیزیت فؾبر ٍ ثحزاىّبی ثبسار ارس تَعط ثبًه
هزوشی ثز ارسػ افشٍزُ ثرؼ صٌؼت
عٌجؼ هیشاى رضبیت ارثبة رجَع ثِ رٍػ
تصوینگیزی چٌسهؼیبرُ وزیتیه
ؽٌبعبیی ٍ اٍلَیتثٌسی ػَاهل هؤثز ثز ٍفبزاری ثِ
ثزًس ٍ توبیل ثِ ذزیس زر هصزفوٌٌسگبى ایزاًی
اذتصبؿ هٌبثغ اًغبًی زر عبسهبىّبی تحت ؽزایط
ثحزاى :چبرچَة هسلغبسی ثْیٌِ فبسی
تجییي اثزگذاری تزط ٍ ػسم اطویٌبى اس وَیس  02ثز
ارسػ ٍیضُ ثزًس زر ؽزایط ثحزاى
هسیزیت هَعغبت گززؽگزی زر ؽزایط ثحزاًی وزًٍب

چهارشنبه
(عصر)

اتوام برناهههای روز دوم
(چهارشنبه )1422/4/16

ذبًن هبرال ؽبزپَر

01:01-01

ػلی اصغزی صبرم

01:01-01:01

آلبی زوتز فبتح
حجیجی
ذبًن وضال
ذَؽٌوبی ثْزاهی

01:01-01:01

آلبی زوتز هجیس
فبًی
آلبی الجبل
هحوسپَر
آلبی احغبى
رعتویبى

01:01-01:01

01:51-01:01
00-01:51
00:01-00:01

ذبًن آیسا آسازی

00:51-00:01

آلبی زوتز جالل
الفتی

05-00:51

آلبی زوتز ساًب
هظفزی
آلبی حغي ؽیری

05:01-05
05:01-05:01
05:01-05:01

آلبی اعوبػیل
غالهی
آلبی هیثن ػلیربًی

05:01-05:01

آلبی هجیس احوسی

05:51-05:01

ذبًن ؽیالى زاٍری

01-05:51

هایهمایشملیمدیریتکسبوکاردرشرایطبحرانوعدماطمینان


برنامه

برنامههایاختتامیه

ردیف

موضوعبرنامه

سخنران

مذتزمانسخنرانی

1

سخنرانی رییس سازهاى هذیریت و

آقای دکتر بهرام نصرالهیزاده

 15دقیقه

برناهه ریسی استاى کردستاى
2

سخنرانی هعاوى پژوهشی دانشگاه کردستاى

آقای دکتر کیوهرث کرهی

 15دقیقه

3

سخنرانی دبیر علوی هوایش

آقای دکتر رضا شافعی

 12دقیقه

4

سخنرانی دبیر اجرایی هوایش

آقای دکتر فرهاد وفائی

 12دقیقه

5

اهذاء جوایس و پخش هستنذ هوایش

-

-

