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 ( 62/7/0011نشست تخصصی )پانل( اول: نوآوری و بهره وری )دوشنبه  موضوع  زمان

31835-31815  ٍری ایزاى هٌْذط ًصزاهلل جْاًگزد، رئیظ ّیات هذیزُ اًجوي تْزُ  

32835-31835  دکتز اعفٌذیار اختیاری، رئیظ کویتِ پضٍّؼ ٍ فٌاٍری هجلظ ؽَرای اعالهی جْؼ تَلیذ داًؼ تٌیاى 

32815-32835  دکتز هْذی کؾویزی، عضَ ّیات علوی داًؾگاُ صٌعتی اصفْاى ٍ عضَ ّیات عاهل صٌذٍق ًَآٍری ٍ ؽکَفایی ّای تشرگ ٍری در عاسهاى ًَآٍری تاس، السهِ ارتمای تْزُ راّثزد 

32835-32815  تٌیاًگذار هجوَعِ تَعياهلل فاطوی،  دکتز عیذ ٍلی ّای فزدی ٍ عاسهاًی ٍری ّای دیجیتالی تز تْزُ تزرعی تاثیز  فٌاٍری 

33815-32835  تٌذی  تحث ٍ گفتگَ ٍ جوع  

 

 ( 62/7/0011نشست تخصصی )پانل( دوم: بهره وری، اقتصاد و محیط کسب و کار )دوشنبه  موضوع زمان

 ٍ التصاد داًؾگاُ صٌعتی ؽزیف دکتز هغعَد ًیلی، عضَ ّیات علوی داًؾکذُ هذیزیت تز اعت؟ جذاب یک، کذاهٍری یا کاّؼ آى افشایؼ تْزُ 34815-34855

 دکتز داٍٍد داًؼ جعفزی، اعتاد داًؾگاُ عالهِ طثاطثایی مدیریت بحران بهره وری آب در خوزستان 35855-34815

 عاتك ایزاى در فائَ ٍ هذرط دٍرُ ًَآٍری در داًؾگاُ ؽاى دًگ چیيدکتز هحوذحغیي عوادی، ًوایٌذُ دائن ٍ عفیز  ّا ٍ تکٌَلَصی َّؽوٌذ در تخؼ کؾاٍرسی ٍ غذا ّا ٍ هَاًع جذب ًَآٍری چالؼ 35855- 35815

 تٌذی تحث ٍ گفتگَ ٍ جوع  36855-35815
 

  

  

  

 (62/7/0011دوشنبهافتتاحیه ) موضوع زمان

35835-35855  تالٍت لزآى هجیذ ٍ عزٍد هلی  

35815-35835  ٍری ایزاى عیذ حویذ کالًتزی، هذیزعاهل اًجوي تْزُ خیز همذم ٍ ارائِ گشارػ 

 یًَآٍر ٍ ییؽکَفا صٌذٍق ظییر ٍحذت، یعل دکتز  35815 – 35835
   

33815-35835 ٍری تذاخل لَا ٍ کاّؼ تْزُ   اعتاد داًؾکذُ هذیزیت داًؾگاُ صٌعتی ؽزیف دکتز علیٌمی هؾایخی،  

رٍس اٍل –ٍری ٍ التصاد پیؾزٍ ٍری ایزاى8 ًَآٍری، تْزُتزًاهِ سهاًثٌذی یاسدّویي ّوایؼ هلی تْزُ  
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 (67/7/0011شنبه  )سهوری وفرهنگ   نشست تخصصی )پانل( چهارم: بهره موضوع سخنرانی زمان

 دکتز هحوذ فاضلی، عضَ ّیات علوی داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی  ٍری تز اعاط رٍیکزد ّافغتذ فزٌّگ ٍ تْزُ 31835-31815

 داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتیدکتز احوذ رٍعتا، اعتاد داًؾکذُ هذیزیت ٍ حغاتذاری   ٍری پَیا ٍ عاسگار تْزُ 32805-31835

 دکتز اؽزف تزٍجزدی، رئیظ عاسهاى اعٌاد ٍ کتاتخاًِ هلی ایزاى   32805 -32825

 آهَسػ ٍ پزٍرػعالی هعاٍى ؽَرای ذ رعٌایی، هجی دکتز فزٌّگ تْزُ ٍری تزٍیجًمؼ ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ در  33855-32825

 تٌذی تحث ٍ گفتگَ ٍ جوع   33815-33855
 

  
 

 

 (67/7/0011)سه شنبه  وری، دولت و نظام اداری بهرهنشست تخصصی )پانل( سوم:  موضوع سخنرانی زمان

 هذرط تیٍ التصاد داًؾگاُ تزت تیزیرییظ داًؾکذُ هذ ،یٌیخذاداد حغ ذیحو ذیدکتز ع کؾَر یًظام ادار یٍر تْزُ یتزًاهِ ارتما يیتذٍ 35805-35855

 دکتز هحوَد عغگزی آساد، رئیظ ّیات هذیزُ تٌیاد تزکت ٍری ًظام اداری ًمؼ اًگیشُ در تْزُ 35825-35805

 ٍری ایزاى هوماًی، عضَ ّیات هذیزُ اًجوي تْزُ جلَداریدکتز تْزام  APOٍری در تخؼ عوَهی اس هٌظز  گیزی تْزُ ّای اًذاسُ هذل 33855-35825

 راّثزی عاسهاى هلی تْزُ ٍری ایزاىدکتز تْزٍس هحوَدی، هعاٍى   33805-33855

 تٌذی تحث ٍ گفتگَ ٍ جوع  33825-33805

 جعفز خیزخَاّاى، هتزجن کتة التصاد عیاعی ٍ ّوکار پضٍّؾی هزکش تَاًوٌذعاسی حاکویت ٍ جاهعِ ّای پزسد ٍ تٌذ ك ٍ رکَد التصاد در هحیطًٍّای ر چزخِ 35855-7815

رٍس دٍم – ٍری ٍ التصاد پیؾز8ٍ ًَآٍری، تْزٍُری ایزاىتزًاهِ سهاًثٌذی یاسدّویي ّوایؼ هلی تْزُ  

33815 - 34855 جوع تٌذی ٍ لزائت تیاًیٌِ ّوایؼ  

 ؽزکت کٌٌذگاى اس طزیك فضای هجاسی )پخؼ سًذُ(8حضَر 

https://www.aparat.com/irpa_ir/live 
 

 ثثت ًام8
www.irpa.ir/reg 

 


