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  )طبقه همكف(البي  )طبقه اول( Cسالن 

    

  

  

  ارائه پوستر

  Iو  A ،B ،Fكدهاي 
  

  

حسيني، دكتر حسن  دكتر شاهرخ شاه

  ارائه پوستر  زاده ميرنجفيساقي، دكتر محمد 

  Gو  Fكدهاي 
  Gو  Bكدهاي  -ارائه مقاالت شفاهي

علي محبي، دكتر اميد وحيدي، 

  ارائه پوستر  دكتر محمدتقي صادقي

  Hو  C ،D ،Eكدهاي 
  Gكد  -ارائه مقاالت شفاهي

  آبادي، دكتر مسعود رحيمي، دكتر احد قائمي

  ))ع( عضو هيئت علمي دانشگاه جامع امام حسين
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93ارديبهشت  31چهارشنبه  –برنامه كنفرانس   

سالن  )طبقه اول( Bسالن  )طبقه همكف

  پذيرش و اهداء پكيچ

    مراسم افتتاحيه

  پذيرايي و گرفتن عكس يادگاري

كتر مسعود رحيمي، دكتر رهبر 

  نوراهللا كثيري
  

  سخنراني آقاي پروفسور گودرز احمدي

  دانشگاه كالركسون امريكا
  

  پروفسور علي محبي

  دانشگاه شهيدباهنر كرمان
  

  نماز و نهار

دكتر شيرواني، دكتر مسعود 

  رحيمي، دكتر مهديه ابوالحسني

دكتر محمدامين ثباتي، دكتر نغمه 

  ، دكتر نوراهللا كثيري جمشيدي

دكتر شاهرخ شاه

ساقي، دكتر محمد 

ارائه مقاالت شفاهي  Hو  Aكدهاي  -ارائه مقاالت شفاهي  Iو  Aكدهاي  

  پذيرايي و صدور گواهي حضور

دكتر احد قائمي، دكتر منصور 

  بزمي، دكتر مهدي عصاره 

راد، دكتر  دكتر سلمان موحدي

  امين حسنوند، دكتر يعقوب بهجت

علي محبي، دكتر اميد وحيدي،  دكتر

دكتر محمدتقي صادقي

ارائه مقاالت شفاهي  Cو  Fكدهاي  -ارائه مقاالت شفاهي  Eو  Dكدهاي 

آبادي، دكتر مسعود رحيمي، دكتر احد قائمي دكتر سيدحسن هاشم

عضو هيئت علمي دانشگاه جامع امام حسين-آقاي دكتر فرهاد قدك(افق آينده -افزاري متن باز ميزگرد نهضت نرم

  مسابقه پويانمايي

طبقه همكف( Aسالن   

  8:30الي  7:30

مراسم افتتاحيه  10:00الي  8:30

  10:30الي  10:00

	اعضاء هيأت رئيسه 	
كتر مسعود رحيمي، دكتر رهبر د

نوراهللا كثيريرحيمي، دكتر 

  11:15الي  10:30
سخنراني آقاي پروفسور گودرز احمدي

دانشگاه كالركسون امريكا

  12:00الي  11:15
پروفسور علي محبيسخنراني آقاي 

دانشگاه شهيدباهنر كرمان

  13:30الي  12:00

  اعضاء هيأت رئيسه
دكتر شيرواني، دكتر مسعود 

رحيمي، دكتر مهديه ابوالحسني

كدهاي  -ارائه مقاالت شفاهي  15:30الي  13:30

  16:00الي  15:30

  اعضاء هيأت رئيسه
دكتر احد قائمي، دكتر منصور 

بزمي، دكتر مهدي عصاره 

كدهاي  -ارائه مقاالت شفاهي  17:40الي  16:00

  اعضاء هيأت رئيسه

ميزگرد نهضت نرم  18:20الي  17:40

  19الي  18:20


