
 

برنامه زمانبندی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی               

چهارشنبه
 -

 
31
 

ی
د

 

31:11-0:11 

نصیر خواجه تاالر - افتتاحیه برنامه  
 ایران اسالمی جمهوری سرود و قرآن تالوت

                                                کنفرانس رییس پور، سهراب سعید دکتر                      شریف صنعتی دانشگاه رییس فتوحی،محمود  دکتر                             
 نظام مصلحت تشخیص مجمع دبیر ،رضاییمحسن  دکتر                          سیما و صدا سازمان رییس عسگری، علی دکتر                             

 اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز رییس جاللی، کاظم دکتر        نظام فقه پژوهشگاه امنا هیات رئیس و موسس اراکی، اهلل آیت                             

 پذیرایی 31:11-31:11

30:11- 31:11 

 گرانهتنظیم حکمرانی تا گرتنظیم دولت از: پنل موضوع

 مجلس شورای اسالمی ۴۴ اصل کمیسیون رییس فوالدگر، حمیدرضا دکتر مهندس محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام                                      

    شریف دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشکده استاد اردستانی، فاطمی فرشاد دکتر                                                       رقابت شورای رییس شیوا، رضا دکتر               

 کمبریج دانشگاه استاد چایلد، لیتل استفان دکتر ویدیویی مشارکت          و سیاستگذاری حاکمیت اندیشکده مدیر امامیان، محمدصادق سید دکتر               

 ناهار و نماز 31:11-30:11

30:11-31:11 

 خواجه نصیرتاالر  –آموزش عالی 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزیر غالمی، منصور دکتر

 کشور عالی آموزش حکمرانی نظام در گسستگی                              تهران استان آزاد هایدانشگاه رئیس طهرانچی، مهدی محمد دکتر

 ... ایران عالی آموزش عمومی گذاری مشی خط در کبیره گناهان     عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش موسسه علمی هیئت عضو  فراستخواه، مقصود دکتر

 آموزشی کیفیت مفهوم از جدید تعبیر با ایران در عالی آموزش کارکردهای بازنگری                                    ایران عالی آموزش انجمن رئیس عمران، صالحی ابراهیم دکتر

   کشور عالی آموزش  کردن اداره نظام نقد و تحلیل                                       خوارزمی دانشگاه علمی هیئت عضو  آراسته، حمیدرضا دکتر

 سالن
 عطار

(3)صفحه    

 سالن
 فیض
 (0)صفحه 

 تاالر 
 شیخ مفید

 (1 صفحه)

 تاالر
 شیخ بهائی

 (۴ صفحه)

 تاالر 
 3مذاکرات

 (0 صفحه)

 تاالر 
 0مذاکرات 

 (6 صفحه)

 تاالر
 ابن سینا

 (7 صفحه)

و ساختارهای هانظریه
 سیاستگذاری

 پولی و بانکی مالیات اشتغال و کارآفرینی علم و فناوری مهاجرت آموزش و پرورش

 پذیرایی 30:11-30:11

37:11-30:11 

 پولی و بانکی مالیات اشتغال و کارآفرینی علم و فناوری مهاجرت آموزش و پرورش آموزش عالی

پنجشنبه
 -

 
3۴
 

ی
د

 

31:11-0:11 

 آب ورزش آموزش عالی
و ساختارهای هانظریه انرژی

 سیاستگذاری

رسانه و فضای 
 جمعیت مجازی

 پذیرایی 31:11-31:11

30:11-31:11 

و ساختارهای  هانظریه ایتوسعه منطقه آب ورزش آموزش عالی
 سیاستگذاری

 جمعیت صنعت و تجارت

 ناهار و نماز 31:11-30:11

30:11-31:11 

 رفاه و تامین اجتماعی آموزش عالی
و ساختارهای  هانظریه ایتوسعه منطقه آب

 سیاستگذاری
 صنعت و تجارت

رسانه و فضای 
 مجازی

 پذیرایی 30:11-30:11

37:11-30:11 

 مجید قرآن تالوت
 کشور استخدامی و اداری سازمان رییسمعاون رییس جمهور و  اتصاری، جمشید دکتر

 Good water Governance an international perspective :اسکاتلند داندی دانشگاه CEPMLP تحقیقاتی مرکز استاد وینوگرادف، سرگی دکتر
 کنفرانس اجرایی دبیر ملکی، علی دکتر

 جوایز اعطاء و تقدیر



1 | P a g e  

 

 

 

 

 

 سالن عطار

 چهارشنبه مدعوین موضوع سخنرانی/ پنل

نظام حکمرانی، سیاستهای کالن و چالش 

 اجرایی سازی

 

 

 

 

 

  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر کمیسیون اجتماعی دولت دکتر کیومرث اشتریان
 نظام دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحتمعاونت  دکتر علی احمدی

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوی مهندس مرتضی

03:31-00:11  

نظریه
 ها

 و
ی سیاست

ساختار ها
ی

گذار
 

 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( دکتر سیدمجتبی امامی

 رئیس کمیسیون تلفیق و ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام مهندس  محمدرضا باهنر

 های مجلس شورای اسالمیهای اقتصادی مرکز پژوهشپژوهش معاون دکتر محمد قاسمی

 معاون اسبق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دکتر لطف اهلل فروزنده دهکردی

 ذیراییپ

گذاری  انسجام بخشی حکمرانی و سیاست

 آموزش عالی

  اسالمی شورای مجلس آموزش کمیسیون رئیس زاهدی، مهدی محمد دکتر

 رئیس پژوهشگاه صنعت نفتدکتر جعفر توفیقی، 

 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدکتر باقر الریجانی، 

 
00:11

-
00:31

 

ش
آموز

 
ی

عال
 

 

 رییس دانشگاه های آزاد اسالمی استان تهران، دکتر محمد مهدی طهرانچی

 راهبری نقشه جامع علمی کشورریزی ستاد معاون برنامهدکتر ناصر باقری مقدم، 

 پنج شنبه مدعوین موضوع سخنرانی/ پنل

تحلیلی بر نقش و کارکرد رویکرد شبکه ای در سیاستگذاری 
 آموزش عالی

 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(دکتر سعید غیاثی ندوشن، 

 

های ارزشیابی و بهبود کیفیت  بررسی تحلیلی سیاست
 سناد باالدستیآموزش عالی در ا

 رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی و اعتبار سنجی سازمان سنجش دکتر رضا محمدی،

ها از منظر ایجاد چالش در استقالل  نقد حکمرانی بر دانشگاه
 دانشگاهی از زمان تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی

  01:11-8:31 ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمیمعاون برنامه دکتر حسینعلی جاهد،

ی
ش عال

آموز
 

تحلیل سیاست انتقادی: حلقه گمشده سیاست پژوهی در 
 سیاستگذاری آموزش عالی ایران

 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( ،طاسکوه دکتر علی خورسندی

 یپذیرای
های سیاستگذاری در پارادوکس: آزادی آکادمیک در نظم  بایسته

 تکنولوژیک
 و هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیعض دکتر جمیله علم الهدی،

 

 ریزی آموزش عالیرئیس موسسه پژوهش و برنامه رین نورشاهی،دکتر نس ایران برای راهکارهایی و موفق تجارب آمریکا، عالی آموزش تحول سیر

  00:11-01:31 ریزی آموزش عالیعضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه غالمرضا ذاکر صالحی، ایران عالی آموزش و علم گذاری سیاست نهادی های چالش

ی
ش عال

آموز
 

  

 ناهار و نماز

های گسترش آموزش عالیبررسی و تحلیل سیاست  

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علومدکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم ، 

 مدیر کل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علومدکتر اصغر موالئی دهکردی،  

 رئیس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی کشورون منش، دکتر علی آه

 00:11-03:31 ریزی آموزش عالیعضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه دکتر غالمرضا ذاکر صالحی،

ی
ش عال

آموز
 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش گسترش دفتر سابق رئیس برزویی رجبعلی دکتر
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 سالن فیض

 چهارشنبه مدعوین پنل موضوع سخنرانی/

 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش دکترمهدی  نوید ادهم اتحاد استراتژیک لزوم تحول بنیادین در آموزش و پرورش
 

 )ع( قمدیر مرکز رشد دانشگاه امام صاد دکتر سید مجتبی امامی غیردولتی در اداره مدارس –تنظیم گری حل نزاع دولتی 

 هنگیب فرن تعلیم و تربیت شورای عالی انقالعضو کمیسیو  دکتر صادق زاده قمصری تحلیل روش شناختی فرآیند تدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران امیریدکترمجتبی  الزامات تحول و نوسازی در نظام آموزش و پرورش کشور 

03:31-00:11  

ش و 
آموز

ش
پرور

 

  اریذپژوهشگر حوزه سیاستگ دکتر فاطمه راغب ر نقش با تاکید ب)بررسی تطبیقی اسناد قانون برنامه های توسعه کشور 

  (آموزش و پرورش

 فرهنگی انقالب عالی شورای علمی ارزیابی گروه مدیر کاظمی دکتربهروز ارزیابی حکمرانی آموزشی از نظر تا عمل

  

   پذیرایی

 آقای علی پارسانیا ت سیاستگذاری آموزشی فرهنگ نگر و عاملیت گرابه سم

 

تحول بنیادین آموزش و پرورشطرح آسیب شناسی   

 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش دکتر نوید ادهم

 دکتر نفیسی

 مدیر گروه ارزیابی علمی شورای عالی انقالب فرهنگی  دکتر کاظمی

00:31-00:11 

ش
ش و پرور

آموز
 

  

 رییس منطقه ای سازمان آیسسکو دکتر صدری

 وزیر سابق آموزش و پرورش دکتر فانی

 مشاور وزیر در امور تحول بنیادین آموزش و پرورش دکتر مددی

 پرورش و آموزش وزارت  متوسطه آموزش معاون زرافشان دکتر

 سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان ود مهر محمدیدکتر محم عمومی کشور-حکمرانی اثربخش و نظام تعلیم و تربیت رسمی

 پنج شنبه مدعوین پنل موضوع سخنرانی/

 : ورزش قهرمانیمحور نشست 

 

 معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جواناندکتر سید عبدالحمید احمدی،  خیر مقدم و تبیین اهداف کمیته

 روایی و سیاستگذاری عمومیماستاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حک ،دکتر یلدا رحیمیان حکمروایی؛ چیستی و چرایی

  01:11-8:11 معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان ایران، دکتر فریبا محمدیان سیاستگذاری توسعه ورزش بانوان در ایران

ش
ورز

 

 و جوانان قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش معاون توسعه ورزشدکتر محمدرضا داورزنی،  سیاست های توسعه ورزش قهرمانی در ایران

 معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، دکتر غالمرضا شعبانی بهار حاکمیت و توسعه ورزش همگانی

  

   پذیرایی

 : ورزش همگانینشستمحور  

 

 لستانگ استاندار -معاون سابق توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش ، میدکتر سید مناف هاش تبیین سیاست های پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق ورزش

 استان های چهار محال و بختیاری ورزش و جوانان دیر کل اسبقم ،دکتر رشید خدابخش الگوی مطلوب حکمرانی در توسعه کشور با ورزش

  00:11-01:31 ، استاد دانشگاهدکتر رحیم رمضانی نژاد تحلیل سیاست گذاری توسعه ورزش در ایران

ش
ورز

 

 دبیر شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان ،دکتر رضا شجیع شاخص های حکمرانی مطلوب از منظر سازمان های بین المللی ورزش

 آینده پژوه و رییس آکادمی ملی ورزش همگانی، دکتر شهرام میرزمانی لزوم آموزش رهبران منتخب محلی درباره سیاست های ورزش همگانی

 استاد دانشگاه پیام نور ،دکتر لقمان کشاورز چالش های حکمرانی در توسعه ورزش همگانی

   و نمازاهار ن

 کارمدیر کل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت اسماعیل گرجی پور ، ناکارآمدی و شکست صندوق های بیمه اجتماعی

 

 دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوییاسر باقری،   شکل گیری دکترین سیاستگذاری و رفاه اجتماعی

  

 تحلیل تعارض در میدان سیاستگذاری اجتماعی

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون رفاه اجتماعیدکتر احمد میدری، 

03:31-00:11 

ی
ن اجتماع

رفاه و تامی
 

 ت علمی دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیا، دکتر سید مرتضی افقه

 دانشگاه الزهرا استاد اقتصادفر، دکتر حسین راغ
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 تاالر شیخ مفید

 چهارشنبه مدعوین پنلموضوع سخنرانی/

 عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی دکتر بهرام صلواتی چشم اندازی بر روند و الگوی  مهاجرتهای بین المللی ایرانیان

03:31-00:11 

ت
مهاجر

 

 ورکش مدیر کل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوالمحمد باقر عباسی    ای بین المللی در ایرانچالش آمار و داده های مهاجرته 

 نظام هماهنگی ضرورت و المللی بین مهاجرت های داده تولید
 کشور آماری

 مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایرانفریبا سادات بنی هاشمی 

 ائل و سیاستهای مهاجرت های بین المللی ایرانیانمس

  

 قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل ساالرآملیحسین دکتر 

 رئیس موسسه مطالعات جمعیتی وزارت علومدکتر محمدجالل عباسی شوازی 

  هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریفدکتر علینقی مشایخی  

 قائم مقام امور بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریبیرنگ رتضی علی مدکتر 

  نخبگان یمل ادیبن یالملل نیمعاون مرکز تعامالت بمهندس علی حسینی

   پذیرایی

 معاون پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتیدکتر رسول صادقی وضعیت و روند حضور مهاجران بین المللی در ایران 

00:31-00:11 

ت
مهاجر

 

 معاون آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیدکتر غالمعلی فرجادی عملکرد اقتصادی مهاجران بین المللی در بازار کار ایران 

 مسائل و سیاستهای  مهاجران خارجی  در ایران
  

 رئیس موسسه مطالعات جمعیتی وزارت علومدکتر محمدجالل عباسی شوازی 

 سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت کاررعالء الدین ازوجیدکت

 مرکز همکاریهای پیشرفت و تحول ریاست جمهوریمهندس نیری 

 کل اداره اتباع خارجی وزارت کشورمدیر دکتر احمد محمدی فر  

 یرفاه اجتماعتعاون، کار و  مدیر کل اشتغال اتباع خارجی  وزارت کار اقبالی علی دکتر

 پنج شنبه مدعوین پنلموضوع سخنرانی/

  همکار تحقیقاتی انیستیتو نیوکاسل برای پژوهش در زمینه پایداریهاشمی، مختار  سیددکتر رویکردها و ها چالش مسائل، ایران، در آب محلی حکمرانی

دریاچه ارومیه در  ستاد احیایآسیب شناسی تجربه 

یز ارومیهاصالح حکمرانی آب حوضه آبر  

 مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیهتجریشی، مسعود دکتر 

  01:11-8:131 همکار تحقیقاتی انیستیتو نیوکاسل برای پژوهش در زمینه پایداریهاشمی، سید مختار دکتر 

ی و
ب، کشاورز

آ
 

 
ت

ط زیس
محی

 

 هیروما خزر و منابع آب حوضه ستهویبه هم پ تیریدفتر مد رکلیمدموسوی، مرتضی  مهندس

  عضو کمیته نظارتی ستاد احیای دریاچه ارومیه ی،احمد محسندکتر 

 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفدکتر فرشاد فاطمی ، 

   ذیراییپ
  هلند توئنته دانشگاه زیست محیط یاستگذاریس و سیاسی مطالعات تمام استاد برسرز، هانسدکتر  با ویدئویی گو و گفت

و انتشار  یسامانده ،یآورنظام جمع یشناسبیآس

و شفاف منابع آب  قیدق ،یها و اطالعات کافداده  

 داریو توسعه پا یراهبرد یزیدر امور برنامه ر نیرو ریمشاور وزمحمد فاضلی، دکتر 

  00:11-01:31 جهادکشاورزی وزارت اکخ و آب امور دفتر مدیرکل پرستار، علیرضا مهندس

ی و 
ب، کشاورز

آ
ت

ط زیس
محی

 

 هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسعضو مرید،  سعید دکتر

  Irvine کالیفرنیا، دانشگاه یشناس میمرکز هوا و اقلعضو  ،یدکتر حامد عاشور

 بفامشاور معاون وزیر نیرو در امور آب و آدکتر صدیقه ترابی 

   و نمازاهار ن

 آب منابع فرامرزی و های رودخانه مشارکتی حکمرانی های چالش
 مشترک المللی بین

  مدرس تربیت دانشگاه علمی دانشکده کشاورزی عضو هیات، آبادی میان حجت دکتر

 دهیدر چارچوب ا رمندیه یمسائل مناقشه آب فیباز تعر

good for Afghanistan great for Iran 

 رانی آب دانشگاه صنعتی دلفت هلندمحقق اخالق حکم، یهرند یحیفص د مهدیمحم دکتر

  اسکاتلند یدانشگاه داند CEPMLP یقاتیاستاد مرکز تحق، نوگرادوفیو یدکتر سرگ

0:11
0-

03:31
 

ی و 
ب، کشاورز

آ

ت
ط زیس

محی
 

 یستز طیمححفاظت معاون سازمان  ،یدکتر کاوه مدن

 زیدانشگاه تبر یلمع اتیهعضو  ،یضرغام یمهد دکتر
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 شیخ بهایی تاالر

 چهارشنبه مدعوین پنلموضوع سخنرانی/

 پیوست فناوریالزامات اجرایی شدن 

 ری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورمعاون پژوهش و فناو، دکتر باقری مقدم

 

 مدیره موسسه دانش بنیان برکتیئت رئیس هدکتر امیری نیا، 

 یئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیعضو هدکتر محمد نقی زاده، 

  00:11-03:31 اهبری اجرای نقشه جامع علمی کشورسرپرست دفتر اولویت های ملی ستاد ردکتر نوری، 

ی
علم و فناور

 

 

  

  
 پذیرایی

  
 نوآوری در ایران و جهانساختار حکمرانی علم، فناوری و 

 اونت علمی و فناوری معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معدکتر مهدی الیاسی، 

 

 جمهوری ریاست

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوردکتر رضا نقی زاده، 

ع 00:11-00:31 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوردکتر امیر ناظمی، 
ی

لم و فناور
 

 شور ک نقشه جامع علمیعلم و فناوری ستاد پایش  مدیرکل رصدودکتر عمو عابدینی، 

 معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفاییدکتر شاهوردی،   

  

 پنج شنبه مدعوین پنلموضوع سخنرانی/

 ایران انرژی حکمرانی شناسی آسیب

 وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری معاون، مهندس رکن الدین جوادی

 

 قائم مقام شرکت توانیر، دکتر داود منظور

 دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، معاونت علم و فناوری ریاست ، دکتر وطن خواه
  01:11-8:31 جمهوری

ی
انرژ

 

 نفت وزارت انرژی المللی بین مطالعات موسسه رئیس دهکردی، مبینی دکتر 

  

  
 پذیرایی

  دیریت و برنامه ریزی استان کرمانرئیس سازمان مجعفر رودری  ای در استان کرمانمنطقه گذاری و برنامه ریزی توسعهتشریح مدل سیاست

تشریح مدل و نتایج ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی شرکت ملی 

 ای شهربابکصنایع مس ایران در توسعه پایدار محلی منطقه

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایرانعلیزاده، احمد مراد

 صنایع مس ایران د مدیریت اقتصاد مقاومتی شرکتمدیر ستامرتضی دالوری، 

:11
00

-
01:31

 

ی
توسعه منطقه ا

 

 صاد مقاومتی شرکت صنایع مس ایراندبیر ستاد مدیریت اقتآبتین محبی، 

  

  

  
 ناهار و نماز

بکه کارآفرینی رسالت در توسعه پایدار تشریح مدل و نتایج ش

ای گلبافمحلی منطقه  

  مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالتمحمد حسین حسین زاده، 

 الحسنه و کارآفرینی اجتماعیقرض رئیس انجمن حامیان فرهنگاحمدرضا گلستانی، 

 رعامل گروه توسعه کارآفرینی ثمینمدیحمید حیدری،

:11
00

-
03:31

 

توسعه منط
ی

قه ا
 

  وهشکدهمدیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژدکتر روح اهلل حمیدی مطلق، 

 دانشگاه  شریف سیاستگذاری
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 1تاالر مذاکرات 

 چهارشنبه مدعوین پنلموضوع سخنرانی/

 دولتمردان و حکمرانی در حوزه اشتغال و کارآفرینی

 انشگاه عالمه طباطباییرئیس دانشکده اقتصاد ددکترطایی، 
 

 وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارتنفری، دکتر غض

 وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارتشافعی،  مهندس

 وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعیدکترجهرمی، 

03:31-00:11  

ی
اشتغال و کارآفرین

 
 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون وزیر، منصوری دکتر

 عالمه طباطبایی دانشگاه عضو هیات علمیتیمور محمدی، دکتر 

 پژوهشگر حوزه سرمایه های انسانی، حمزه ایمهندس 

   

   پذیرایی

 حکم رانی و سیاست گذاری در حوزه اشتغال و کار آفرینی

 مشاور مدیر عامل بانک توسعه تعاوندکتر فرزین معتمد، 

 

 اد دانشگاه پیام نورمدیرگروه و استدکتر یگانه موسوی،  

 مدیر عامل شرکت تعاونی ساگارت، دکتر فرزین

 مدیر عامل صندوق کارآفرینی امیددکتر نوراله زاده 

00:31-00:11 

 
ی

اشتغال و کارآفرین
 

 استادیار پژوهشکده آماردکتر علیپور، 

 استاد دانشگاهدکتر به نیا، 

  

  

 بهپنج شن مدعوین پنلموضوع سخنرانی/

 کاربرد روشهای محاسباتی در سیاستگذاری
  ،محمد رضا باقرزاد سه ساری، آرمان رضایتی چران

 محمدجواد داوری ،سید علیرضا نیک بخت

 

تحلیل و  بررسی پیشینه  اصالح نظام اداری در ایران و ارایه توصیه هایی برای 
 های اصالح نظام اداریبهبود تدوین خط مشی

 همحمد عبدالحسین زاد

 محمد وصالی، آذر شربیانی گذاری عمومی افقیمشینگرشی به اجرای رویکرد خط
ارزیابی کارآیی و اثربخشی ارتباطات میان سازمان ها در نظام ملی نوآوری؛ مطالعه 

 چند موردی
  01:11-8:31 مسعود افشاری مفرد ،نوریسید سپهر قاضی

نظریه
 ها

ی 
سیاستو ساختارها

ی
گذار

 

 سعید نریمان، ایمان اعیانی ،زادهامیر کاظم گریکارکردی تنظیم -در ایران: نگاشت نهادی حکمرانی خیریه

آوری تحلیلی بر انسجام خط گذاری در حوزه علوم تحقیقات و فنرویکرد خط مشی
 هامشی

 دکتر طیبه عباسی

   پذیرایی

 انحاللها و هاادغام تجربه و دولت ساختار اداری، نظام

 های مجلسمشاور ریاست مرکز پژوهش هلل قلی پوردکتر رحمت ا

 معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور دکتر  علی صفدری 

جانشین سابق معاونت توسعه مدیریت و  دکتر  محمود عسگری آزاد

 سرمایه انسانی رئیس جمهور

 گذاری عمومیاندیشکده حکمرانی و سیاست دکتر مصطفی زمانیان

01:31
-

00:11
 

نظریه
 ها

ی و 
ساختارها

سیاست
ی

گذار
 

 های مجلسمدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش دکتر احسان خاندوزی

 

   ناهار و نماز

 شفافیت؛ ابعاد و راهکاری اجرای آن در نظام اداری

 استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تهرانملک محمدی  حمیدرضا دکتر

 عضو مجمع تشخیصدکتر مصباحی مقدم، ن حجت السالم و المسلمی 

 مصلحت نظام

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیدکتر محمد فاضلی 

 نماینده مجلس شورای اسالمیدکتر محمود صادقی 

00:11
-

03:31
 

نظریه
ها

ی و 
ساختارها

سیاست
ی

گذار
 

 موسس مجموعه شفافیت برای ایرانیاندکتر مهدی ثنائی 

 عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر تهرانین دکتر بهاره آرو
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 2تاالر مذاکرات 

 چهارشنبه مدعوین پنلموضوع سخنرانی/

  کشور مالیاتی جامع طرح مدیر  هادی خانی، طرح جامع نظام مالیاتی

 ، پژوهشگر سیستم های اقتصادیاکیرحیمی اقبال وضعیت پردازش اطالعات و استفاده سازمان از آن ها 
  ، دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولتدکتر علی نصیری اقدم مالیاتی سایر کشور هاام ظن

مالیاتی نظام حکمرانی در اطالعات نقش  

00:1-03:31 کشور مالیاتی جامع طرح مدیر هادی خانی،
 

ت
مالیا

  
1

 

 ، پژوهشگر سیستم های اقتصادیکیارحیمی قبالا

  ، دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولتدکتر علی نصیری اقدم

 یمالیات امور سازمان الملل بین امورریزی و برنامهپژوهش، اسبق معاون عبدی، محمدرضا

 سازمان امور مالیاتی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل احمد زمانی

 فیدانشکده اقتصاد دانشگاه شر یعمل ئتیعضو ه دکتر محمد وصال،
  پذیرایی

 قانون برای پیشنهادی اصالحات ترینمهم

 افزوده ارزش بر مالیات

 مجلس شورای اسالمیمالیاتی  دبیر کمیته، محمود شکری

 های مجلسمالیاتی مرکز پژوهشمشاور ، احمد غفارزاده 

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور محمد مسیحی،

 صادوزارت اقت مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اهلل محمد آقایی،

00:31-

00:11 

ت
 مالیا

 اق بازرگانی ایرانرئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی ات محمود توالیی،

  یمجلس شورا یپژوهشها مرکز یعموم هیگروه مال ریمد، دکتر رمضانعلی مروی
 یاسالم

 پنج شنبه مدعوین پنلموضوع سخنرانی/   

مقاهیم حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در حوزه 
 ارتباطات

 ، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهراندکتر منتظر قائم
 

 ات حاکمیت و سیاست گذاری، مشاور رسانه ای اندیشکده مطالعدکتر حمیدی ارتباطات حکمرانی فاوا در عصر همگرایی 

  

  8:31-01:11  
ی 

ضا
رسانه و ف

ی
 مجاز

  

  

  

  پذیرایی

 رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بارزگانی دکتر محمدرضا رضوی،  سخنرانی افتتاحیه 

کننده  گذاری تقویتسرمایه -های تجاری سیاست 
 پذیری صنایع کشوررقابت

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  دکتر ضیا بیگدلی،

  00:11-01:31 توسعه صنعتی و معدنی ،  رییس پژوهشکدهدکتر افسانه شفیعی گراپذیری صنایع صادراتتوسعه رقابت

ت
ت و تجار

صنع
 

ای  هن، نگاهی بر سیاستسیاست مدیریت بازار در ایرا
 گذاریتنظیم بازار، نهادها و نظام قیمت

 رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی دکتر مرجان فقیه نصیری،

  

  

  ناهار و نماز

 پنل سخنرانی افتتاحیه
مدیر گروه پژوهش های فناوری و نواوری، موسسه مطالعات و پژوهش  ،دکتر علی سلیم

  گانیهای بارز

تجاری منسجم در  -های صنعتیسیاست

گراجهت توسعه صنایع صادرات  

 رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بارزگانیدکتر محمدرضا رضوی، 

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر ضیابیگدلی

03:31-00:1  
ت

ت و تجار
صنع

 

 ایران ایعصن نوسازی و گسترش سازمان معاون ،کیانیابوالفضل  دکتر

 هبودجو تجارت سازمان برنامه و  ، معدنصنعت ورامرییس همدانی،  امانی حمید مهندس
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 تاالر ابن سینا

 چهارشنبه مدعوین پنلموضوع سخنرانی/

 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریفدکتر سیدعلی مدنی زاده،  چارچوب مفهومی استقالل بانک مرکزی 

03:31-00:11  

ی
ی و بانک

 پول

ساختار بانک مرکزی در طرح مجلس شورای 

 اسالمی با محوریت استقالل بانک مرکزی
  

 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریفدکتر سیدعلی مدنی زاده، 

 ، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاریدکتر علی مروی

 ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع( مران ندریدکتر کا

 ، مشاور ارشد قائم مقام بانک مرکزیدکتر حسین بازمحمدی 

   پذیرایی
 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع( ،دکتر محمد جواد شریف زاده ( بانکیResolutionچارچوب گزیر )

00:31-00:11 

ی
ی و بانک

پول
 

ر ها دشکستگی و انحالل بانکتوقف، بازسازی، ور  

طرح بانکداری مجلس شورای اسالمی و الیحه 

 دولت

 ظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزینمدیرکل سابق  ،امین آزاد امیرحسین 

 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع( ،دکتر محمد جواد شریف زاده

 تعاون و رفاه اجتماعیمعاون اقتصادی وزیر کار  ،دکتر علی سرزعیم

 ، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاریدکتر مرتضی زمانیان

 عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین اصغر پورمتین،

 پنج شنبه مدعوین پنلموضوع سخنرانی/

 هیات علمی و مدیر گروه توسعه روستایی موسسه مطالعات جمعیتیی زاده دکتر رستمعل ایران مرزی مناطق در روستایی جمعیت ماندگاری به نگاهی

 

 ت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانهیادکتر کوششی  : جوانی/ میانسالی و سالخوردگیجمعیت تغییرات ساختار سنی

 ی و مدیر گروه سالمت موسسه مطالعات جمعیتیهیات علم دکترخلج آبادی فراهانی جمعیت جوان در ایران های سیاستگذاری سالمت الشچ

  01:11-8:31  موسسه مطالعات جمعیتی و مدیر گروه مطالعات خانواده عضو هیات علمیدکتر مدیری،   الزامات مطالعاتی و سیاستی در راستای پایداری خانواده

ت
جمعی

 

 موسسه مطالعات جمعیتیران / مشاور عالی ت علمی دانشگاه تهعضو هیا میرزایی محمد دکتر جمعیتی چالشهای و مسایل

 پرسش و پاسخ 

   پذیرایی

  
 سیاستگذاری و تنظیم گری جمعیت

 رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمیسلحشوری پروانه دکتر 

 رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسالمیسرکار خانم پروانه مافی ع

 های فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلسهشمعاون پژودکتر ایروان مسعودی اصل 

  00:11-01:31 ماهنگی شورای عالی انقالب فرهنگیمعاون برنامه ریزی و هدکتر محمد اسحاقی 

ت
جمعی

 

 مدیر کل محترم دفتر سالمت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشتبرکاتی  سید حامد دکتر

 علوم وزارت جمعیتی مطالعات سسهمو رئیس شوازی عباسی جالل محمد دکتر

 پرسش و پاسخ  

   ناهار و نماز

 تنظیم گری رسانه، الزام یا انتخاب

 التحصیل دکتری اقتصاد، دانشگاه باکنی ایتالیافارغدکتر مرتضی زمانیان 

 

 )ع( کارشناسی ارشد معارف اسالمی، مدیریت و ارتباطات از دانشگاه امام صادقمهدی پور آقای 

 معاون سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیمادکتر محمد شریفخانی 

  03:31-00:11 

ی
ی مجاز

ضا
رسانه و ف
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