
 تزًاهَ سهاى تٌذی اّلیي کٌگزٍ شِذای خاهعَ شیوی ّ ُفذُویي کٌگزٍ شیوی ایزاى

 

  01/6/0232 دًشنبو

 5–51:8 ادای احتزام تَ شِذای شیوی ّ شِذای گوٌام داًشگاٍ ّلی عصز )عح(

 افتتاذ طالي ُوایش
5120-51:8 

 5120-5148 شزّع هزاطن افتتاحیَ )قزائت قزاى، پخش طزّد هلی ّ کلیپ داًشگاٍ(

 5148-9108 اهام خوعَ شِزطتاى رفظٌداىخیز هقذم 

 9108-9120 هعاّى هحتزم اطتاًذارّ فزهاًذار رفظٌداى طخٌزاًی 

 9120-91:0 )دکتز رضا رًدثز کزیوی(خیز هقذم ریاطت هحتزم داًشگاٍ 

 91:0-9180 ( هدتثی شوظی پْر) دکتز  اًدوي شیوي ایزاى ریاطت هحتزمطخٌزاًي 

 9180-0100: اخزایی کٌگزٍ شیوی )دکتز هظعْد رّحاًی هقذم(خیزهقذم دتیز 

 0100:-01:0: پخش کلیپ

 01:0:-0128: اس اطاتیذ خاًثاس شیویآقای دکتز هیزخاًی طخٌزاًی 

 0128:-0140: شعزخْاًی آقای علی حیذری سادٍ

 0140:-100:: پذیزایی

 100::-108:: پخش کلیپ

 108::-2100: ایثارگزاى خاهعَ شیوی تدلیل اس خاًْادٍ ُای هحتزم شِذا ّ

 2100:-21:0: تدلیل اس اطاتیذ تزخظتَ شیوی

 21:0:-81:0: ًواس، ًِار ّ اطتزاحت

 01:21-06:01 دانشگاه ایلینٌی اهزیکا( -سخنزانی عوٌهی )دکتز هسعٌد رستن آبادی



 06:01-06:11 (بٌعلی سینا دانشگاه  -هحوذعلی سلفی گلسخنزانی عوٌهی )دکتز 

 5180:-2120: پذیزایی

 2120:-5100: طخٌزاًی تخش صٌعت )هٌِذص هحوذعلی هحوْدآتادی(

 5100:-5140: طخٌزاًی تخش صٌعت )دکتز حظي ًعوت طلة(

  کارگاٍ آهْسشی

 9120:-9140: ًواس هغزب ّ عشاء

 9140:-2:120 تاسدیذ اس هْسٍ ریاطت خوِْری

 2:1:0 شام
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  یوشتجشیوی  آلی شیوی هعذنی شیوی فیشیکشیوی 

 دکتز الَِ کفشذار گُْز شادی
 )داًشگاٍ فزدّطی هشِذ(

 دکتزهدیذ هقذم
 )داًشگاٍ اصفِاى(

 دکتز خذاتخش ًیکٌام
 )داًشگاٍ خلیح فارص تْشِز(

 دکتز پزّیش ًْرّسی
 )داًشگاٍ تِزاى(

91:0-51:0 

 دکتز حظي تَ ًژاد
 )داًشگاٍ تِزاى(

 دکتز ًاصز صفزی
 )داًشگاٍ شِیذ تِشتی(

 دکتز حظي شیثاًی
 )داًشگاٍ شِیذ تاٌُز کزهاى(

 دکتز هظعْد کیخْائی
 )داًشگاٍ طیظتاى ّتلْچظتاى(

9180-91:0 

 اتزاُین ًخعی
 )داًشگاٍ طیظتاى ّتلْچظتاى(

 هحوذ تقی تٌِام فز
 )داًشگاٍ صٌعتی اصفِاى(

 هظعْد صادق سادٍ
 (ای ُظتَ فٌْى ّ علْم پژُّشگاٍ)

 علی رضا اتزاُین سادٍدکتز 
 )آتفا تِزاى(

:01:8-9180 

 01:8:-1:8:: پٌستز ً پذیزایی

 دکتز طیذ هحوذ علی حظیٌی
 )داًشگاٍ شِیذ تاٌُز کزهاى (

 

 دکتزهظفز اطذی
 )داًشگاٍ شیزاس(

 دکتز عیظی یاّری

 )داًشگاٍ تزتیت هذرص(

 دکتز حظیي احوذسادٍ

 داًشگاٍ فزدّطی هشِذ()

::188-::1:8 

 هحوذیطیویي 
 کاشاى( )داًشگاٍ

 طواًَ هحوذی
 )داًشگاٍ هالک اشتز تِزاى(

 دکتز طارا طثحاًی
 )داًشگاٍ تیزخٌذ(

 دکتز هحوذ طعیذ حداسی

 )داًشگاٍ علْم پششکی تثزیش(
:2120-::188 



 2120:-8100: ًِار ّ ًواس

 سُزٍ عثذالِی
 (فیزّساتاد داًشگاٍ)

 هاریا هحوذرضا پْر
 ّتلْچظتاى( طیظتاى داًشگاٍ)

) 

 دکتزهزین کارگز
)داًشگاٍ آساد اطالهی ّاحذ تِزاى 

 شوال(

دکتز کاظن هحوذیاى ًژاد 

 عثاص آتادی
 )داًشگاٍ اصفِاى(

 دکتزحویذ عثذاللِی
 (تحصیالت تکویلی سًداى)داًشگاٍ 

:8140-:8100 

 دکتز راضیَ رضْی
 )داًشگاٍ خیزفت(

 دکتز اصغز اهیزی
 )داًشگاٍ پیام ًْر کزهاى(

 فاطوَ توذى دکتز
 )داًشگاٍ یشد(

 هٌِذص خْاد یشداًی
 (تِزاى)داًشگاٍ 

:5120-:8140 

 ًغوَ آسادی
 شیزاس( صٌعتی )داًشگاٍ

 هزضیَ اًدن شعاع
 )داًشگاٍ شِیذ تاٌُز کزهاى(

 اتْالفضل احوذی ًیا
 )داًشگاٍ صٌعتی اهیز کثیز(

 طویَ تاخیک
 تاٌُزکزهاى( شِیذ )داًشگاٍ

:5148-:5120 

 5148:-2140: پٌستزًپذیزایی

 2140:-2:100 تاسدیذ اس خاًَ حاج آقا علی

 2:100 شام
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 تجشیو شیوی آلی شیوی هعذنی شیوی شیوی فیشیک
 

 دکتز هحوذ ُادی قطعی
 )داًشگاٍ شیزاس(

 دکتز آتٌا ًعیوی
 )داًشگاٍ خیزفت(

 فزیثا رحواًی

( عح)عصز ّلی داًشگاٍ)

 (رفظٌداى

 دکتز حدت تْیظزکاًی

 )داًشگاٍ ُزهشگاى(

 دکتز اطواعیل شوض
 )داًشگاٍ اصفِاى(

91:0-51:0 

 دکتز خویلَ طیذ یشدی
 ()عح( رفظٌداىداًشگاٍ ّلی عصز)

 هحوذ ثاتت
 )داًشگاٍ کاشاى(

 فزیذّى یاری پْر

 )داًشگاٍ صٌعتی اهیزکثیز(

 ًژاد عثاطی اًاری هحوذ دکتز

( عح)عصز ّلی داًشگاٍ)

 (رفظٌداى

 هحوذ هِذی درّدهٌذ دکتز
 داًشگاٍ شیزاس()

9180-91:0 



 سیٌة علیشادٍ خیلذاًی
 گیالى( داًشگاٍ)

 اطذ هعصْهی
 )داًشگاٍ تثزیش(

 هٌیژٍ ًعوت پْر
 )داًشگاٍ تزتیت هذرص(

 طعیذی دکتز آطیَ
:01:8-9180 

 پٌستزً پذیزایی
::1:8-:01:8 

 دکتز ّحیذ صاحة
 تاٌُز کزهاى(شِیذ )داًشگاٍ 

 سُزٍ رشیذی دکتز
 )داًشگاٍ شِیذ تاٌُز کزهاى(

 دکتز هحوذ عثذاللِی
 )داًشگاٍ یشد(

 دکتز طیذ هِذی هْطْی
 )داًشگاٍ شِیذ تاٌُز کزهاى(

 

::188-::1:8 

 عاطفَ رخایی
 کاشاى()داًشگاٍ 

 سُزٍ علیاًی ًژاد
 )داًشگاٍ ارّهیَ(

 هیزرطْل هْطْی
 )داًشگاٍ طیظتاى ّتْچظتاى(

 الَِ کاظوی
 )داًشگاٍ یشد(

:2120-::188 

 ًواس ًِّار
:41:0-:2120 

 اختتاهیَ
:5100-:41:0 

 

 

 بزناهو کارگاىيای آهٌسشی

 تاریخ بزگشاری ساعت بزگشاری هذرص نام کارگاه
 دًشنبو 00:11-03:11 دکتز افخوی هقالو نٌیسی

 شيزیٌر 01

 

Introduction to Carbon Science and Engineering 

 

 

 آبادیدکتز رستن 

01:01-0:21  

 سو شنبو

 شيزیٌر 00
01:11-00:01 

06:61-01:11 

 چيارشنبو 0:21-01:01 دکتز هسعٌدی NBOآشنایی با نزم افشار 

 شيزیٌر 01

 


