بسمٍتعالي 


يدرتَسعِيداًشٍفٌاٍري 

يزادٍُبٌياداًذيش
برًاهِيّوايششْيذدکترفخر 


ژُيعلوي.ترٍيجيحضرتعبذالعظين(ع) 
ٍاّذايسيسدّوييّوايشهليٍاّذايجايسٍُي 

پٌجشٌبِ11،آرر،1000از8تا،18هرکسًجَمآستاىهقذسحضرتعبذالعظين(ع)/تاالرشيخصذٍق

عىًانبروامٍ 

رديف 

ارائٍدَىدٌ 

لزآى

 8/30تا 8/40

عزٍد هلي

 8/40تا  08/45عاهاًِي پخؼ عالي

خيز همذم رئيظ ّوايؼ

 08/45تا  08/55آ .ح .د .هحوذ تمذيزي

عخٌزاًي ٍيضُي ؽْيذ ()1

 08/55تا 09/15

آ .ح .د .هحوذحغي دّماى (داًؾگاُ دفاع هلي)

عخٌزاًي ٍيشُي ؽْيذ ()1

 09/15تا 09/30

آ .ح .د .ػثذالحغيي خغزٍپٌاُ (م .داًؾگاُ آساد)

گشارػ دتيز ػلوي ّوايؼ

 09/30تا  09/40آ .د .اتزاّين اصَلي ّزيظ

تمذيز اس خاًَادُي ؽْيذ

 09/40تا  09/55رياعت ّوايؼ ٍ هْواًاًي تِ صالحديذ

8

تکزين خاًَادُي ؽْيذ تَعظ اًتؾارات هلل

 09/55تا  10/00آ .اعواػيل علغاًي

9

هٌغ دعتياتي تِ تغليحات ّغتِاي اس هٌظز حمَق تييالولل ٍ جايگاُ آى در فمِ اعالهي

 10/00تا  10/15آ .د .هٌصَر (داًؾگاُ اهام حغيي(ع))

فضا ٍ فٌاٍري فضايي در لزآى

 10/15تا 10/30

هؼيارّاي هؤثز در ارسياتي هيشاى ؽالَدُؽکٌي فٌاٍريّا

 10/30تا  10/45آ .دّ .اؽويتثار (داًؾگاُ ػالي دفاع هلي)

فلغفِ فٌاٍري :تزرعي تغثيمي ديذگاُ ارعغَ  ،عيذ حغيي ًصز ٍ ّايذگز 

 10/45تا  11/00آ .د .هحوذ هٌصَرًضاد (داًؾگاُ تْزاى)

تفغيز کپٌْاگي ٍ هؤلفِّاي تزعاختگزاياًِي آى در فيشيک کَاًتَهي

 11/00تا 11/15

ؽَاّذي اس اػجاس ػلوي لزآى

 11/15تا  11/30آ .د .ط .ػليهحوذ يثزتي (داًؾگاُ تْزاى)
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وشستعلميصبح 

2

آييهآغازيه(افتتاحيٍ) 

1

بازٌيزماوي 


(رُ) 

14

ومازيواَار 

لاري هحتزم

آ .د .حغيي اهيذياًي (اًجويّاي فيشيک ًجَم)

آ .ح .د .ط .اهيز عخاٍتياى (داًؾگاُ تالزالؼلَم(ع))

11/03تا  10/03

16

راتغِي ػلَم پايِ تا فزٌّگَّ ،يت ٍ توذى

 13/45تا 14/00

17

ًظزيِپزداسيّاي ػلوي ٍ اؽارات ٍحياًي

 14/00تا  14/15آ .د .يَعف ّاتفي

آؽَب ،پيچيذگي ٍ تيًظوي اس هٌظز تزًگز

 14/15تا  14/30خ .م .الِْ تاتايي (داًؾگاُ اهيزکثيز)

تِ دعت آٍردى فاصلِ کْکؾاىّا تا اعتفادُ اس ردؽفت ٍ دادُّاي تلغکَج

 14/30تا  14/45آ .ػليرضا رٍحي (ؽزکت کٌٌذُي آساد)

فلغفِي فٌاٍري ٍ ارتثاط آى تا آعيةؽٌاعي فزٌّگي عثک سًذگي ايزاًي.اعالهي اس هٌظز لزآى ٍ حذيث

 14/45تا  15/00خ .عارا غياثًَذ ٍ آ .د .حغيي صفزُ

درآهذي تز تماتل ًظزيِي اعالهي هماٍهت ٍ اًگارُي جْاًي ؽذى تز اعاط حکوت هتؼاليِ

 15/00تا  15/15آ .ح .د .احوذ غفاري (اًجوي حکوت)

حکوت هتؼاليِ ٍ فيشيک ًَييً :گاّي دٍتارُ تز هثحث هادُالوَاد

 15/15تا  15/30آ .د .حويذ ػاتذي (داًؾگاُ ؽْيذ تْؾتي)

23

ّغتيؽٌاعي جٌگّاي عايثزي

 15/30تا  15/45آ .د .رحواى ؽزيفسادُ

24

تثييي جْاىتيٌي تَحيذي تا تَجِ تِ فيشيک هؼاصز

 15/45تا  16/00آ .اعتاد هْذي داًؾيار (هزکش ًجَم آعتاى)

25

تاستؼزيف «چارچَب لَخت» ،تا ًگزؽي غيزهغلكگزاياًِ تز هتافيشيک فضاسهاى
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 62

وشستعلميعصر 

15

تمذم ٍ تأخز صَت ٍ ًَر ٍ ًمؼ آىّا در پيذايؼ کيْاى

18

آييهپاياوي(اختتاميٍ) 

 13/30تا  13/45آ .د .هْذي فالح

تِ ؽزط هجال

آ .د .عؼيذ لذيوي (داًؾگاُ اهام حغيي(ع))

آ .د .اتزاّين اصَلي ّزيظ (داًؾگاُ هالک اؽتز)

رياستَمايشيمُماواويبٍصالحديد 

12/33تا 12/03

