
 

 کنفرانس ملی مدارس کارآفرین دومین سین برنامه

 03:61الی  8::5 ساعت برگزاری رویداد  –مجتمع آموزشی کارآفرینی اندیشه برگزار کننده : 

 01/01/15روز پنجشنبه   8::5الی  5پذیرش 

 (ابتدای خیابان آپادانا اول –میدان فیض  )اصفهانمکان اتاق بازرگانی 

 مدت زمان برنامه ها ساعت ردیف

 و پذیرایی پذیرش 5 8::5 0
 08حدود 

 دقیقه

 دقیقه 8 )استاد رمضانی (قرآنقرائت  8::5 5:81 2

 دقیقه 8 سرود جمهوری اسالمی ایران 5:81 5:88 6

 دقیقه  8 دکتر حیدری - مد گویی برنامه توسط مجریخوش آ 5:88 1 :

 دقیقه 01 جناب آقای دکتر مجتبی مالاحمدی خیر مقدم  رئیس کنفرانس   1 1:01 8

 دقیقه 8 آقای دکتر حیدری )مجری(معرفی اعضاء محترم پنل اول توسط جناب  1:01 1:08 3

  سرکارخانم دکتر رضوان حکیم زاده –گلشیرازی  مسعود جناب آقای -اعتدادی  محمد جناب آقای -جناب آقای دکتر عباس رضایی پنل اول : 
 دقیقه 01 مدیر کل محترم  آموزش و پرورش استان جناب آقای اعتدادی  بیان سخنان  1:08 1:28 7

 دقیقه 01 گلشیرازی مسعود آقایبازرگانی اصفهان جناب اتاق  محترم  رئیس   بیان سخنان 1:28 1:68 5

 دقیقه 21 جناب آقای دکتر عباس رضاییاستاندار محترم استان اصفهان   بیان سخنان 1:68 1:88 1

01 01:21 1:88 
 معاون  محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش  بیان سخنان

 حکیم زاده رضوان دکترسرکار خانم 
 دقیقه 28

 دقیقه 01 ارائه گزارش دبیر علمی کنفرانس  جناب آقای دکتر محمد علی نادی 01:21 01:61 00

 دقیقه 8 آقای دکتر حیدری )مجری(معرفی اعضاء محترم پنل دوم توسط جناب  –برنامه اعالم             01:61                      01:68 02

  اریدکتر ابوالفضل بختیجناب آقای  -دکتر محمد نیلی جناب آقای  –دکترحسین خنیفر  جناب آقای -دکتر علی اصغر فانی   جناب آقای -دوم : جناب آقای دکتر محمود مهر محمدی  پنل 

 دقیقه 61 سخنرانی رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر حسین خنیفر 01:68 00:18 06

 دقیقه 28 دکتر علی اصغر فانی جناب آقای وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش سخنرانی  00:18 00:61 :0

 دقیقه 61 محمود مهر محمدی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه فرهنگیانسخنرانی دکتر  00:61 02 08

 دقیقه 21 )ارائه مقاله(جناب آقای دکتر ابوالفضل بختیاری  عضو محترم هیأت علمی دانشگاه فرهنگیانسخنرانی  02 02:21 03

 دقیقه 8 اعالم برنامه توسط مجری  جهت پذیرایی 02:21 02:28 

 ساعت  0 ناهار –پذیرایی  -نماز  02:28 -06:61

 اعالم شروع مجدد برنامه توسط آقای دکتر حیدری )مجری(   06:61                          06:68 

 محمد حسین علیخانیدکتر  جناب آقای –نرگس کشتی آرای سرکار خانم دکتر  –زهره سعادتمند دکتر سرکار خانم   -لطفعلی عابدی  دکتر جناب آقای   -محمد علی نادی دکتر جناب آقای پنل سوم :

 دقیقه 08 قاضی عسگر  معاون محترم استاندار اصفهان جناب آقای دکتر سخنرانی 06:68 06:81 03

07 0::18 06:81 
 : ارائه مقاله 

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(کشتی آرای نرگس دکتر خانم سرکار 
 دقیقه 08

05 0::21 0::18 
 : ارائه مقاله

 )خوراسگان(هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهانمحترم خانم دکتر زهره سعادتمند عضو سرکار 
 دقیقه 08

01 0::68 0::21 
  :ارائه مقاله

 هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان  محترم عضو بتول سبزه دکترسرکار خانم 
 دقیقه08

21 0::81 0::68 
  :ارائه مقاله

 مدرس دانشگاه تهران  سرکار خانم دکتر مریم بنی عامریان
 دقیقه 08

 دقیقه 08 اعالم  پوستر های برگزیدهبررسی و  مجری: جناب آقای دکتر مرتضی حیدری :   81::0 08:18 20

22 08::8 08:18 
اعضاء  – در قالب پوستر تقدیر از مقاالت برگزیده –مهمانان ویژه  -هدایا و تقدیر از سخنرانان اصلی اهدا 

 اجرایی کمیته –محترم کمیته علمی 
 دقیقه 1:

 دقیقه 08 گواهینامه های کنفرانس. اهداءپذیرایی و  8::08 03 26

 


