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 «بسمه تعالی»

 97آبان 23و22 ،برنامه همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار )از نظریه تا عمل(

 

 ـ سالن اصلی 22/8/97سه شنبه جلسه افتتاحیه: 

 قرآن مجید آیاتی ازالوت ت 30/8- 35/8

 رود جمهوری اسالمی ایرانس 35/8- 40/8

 عالم برنامها 40/8- 45/8

عالمه  انشگاهد یزاهدی اصل استاد و مدیرگروه مددکاری اجتماعمحمد زارش دبیرعلمی همایش: جناب آقای دکتر گ 45/8- 00/9
 طباطبایی

 خنرانی جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشورس 00/9- 15/9

 طباطباییرود دانشگاه عالمه س 15/9- 20/9

 خنرانی جناب آقای دکتر حسین سلیمی، استاد و رئیس دانشگاه عالمه طباطباییس 20/9- 35/9

 لیپ سازمان بهزیستی کشورک 35/9- 45/9

 یاد شهیدرگران و بنشهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور ایثامحمد علی  سید سالماالحجت جناب خنرانی س 45/9- 00/10
 انقالب اسالمی

 شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحمد خنرانی جناب آقای دکتر س 00/10- 15/10

 معاون فرهنگی قوه قضائیه صادقیهادی سالم االحجتجناب خنرانی س 15/10- 30/10

 نفس و پذیراییت 30/10- 00/11

 

 های اجتماعیو آسیبسالن شماره یک: مددکاری اجتماعی، سالمت اجتماعی  نشست اوّل در

  ی اجتماعیعلمی مددکار رئیس انجمنو  بخشیجناب آقای دکتر مصطفی اقلیما      استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان هیأت رئیسه:

 پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی  معاون     جناب آقای دکتر فرید براتی سده                    

 مان بهزیستی کشور مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان ساز    سرکارخانم دکتر فریبا درخشان نیا                    

 بخشیگاه علوم بهزیستی و تواندانشیار دانش ،سخنرانی جناب آقای دکتر حسن رفیعی 00/11-  15/11
 رکشوتی های اجتماعی مرکز رصد آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیسگزارش پیمایش آسیب"با عنوان: 

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ،جناب آقای دکتر بهزاد دماریمقاله  15/11- 30/11
 " 1400 سالارتقاء سالمت اجتماعی در  "با عنوان: 

 پژوهشگر مسائل اجتماعی و مدرس دانشگاه ،جناب آقای دکتر سعید مدنی مقاله 30/11- 45/11
 "های اجتماعی در ایرانآسیب "باعنوان: 

 جناب آقای دکتر فرید براتی سده مقاله 45/11ـ  00/12
 "وضعیت اعتیاد "با عنوان:

 نیاارائه مقاله توسط خانم دکتر فریبا درخشان 12ـ  15/12
 "ها و بیانگرهای سالمت اجتماعی در ایران شاخص "عنوان:با 

 پرسش و پاسخ 15/12ـ  30/12
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 نشست دوم در سالن شماره دو: مددکاری اجتماعی و توانمندسازی

 دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  معاون      جناب آقای بهمن صدیق   هیأت رئیسه:

   رکشو ازمان بهزیستیکارشناس مسئول دفتر توانمندسازی خانواده و زنان س    نهاد سرکارخانم دکتر زهرا پاک                  

 کشورتی زنان سازمان بهزیس رئیس گروه دفترتوانمندسازی خانواده ودانشجوی دکتری و       سرکارخانم معصومه توکلی                   

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتمنصوری معاون اشتغال سخنرانی جناب آقای دکتر  00/11ـ  15/11

 بودجه وریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه جناب آقای دکتر حبیب جباری معاون امور برنامهمقاله  15/11ـ  30/11
 "مددکاری اجتماعی، توانمندسازی و تاب آوری"با عنوان: 

 جناب آقای بهمن صدیقمقاله  30/11ـ  45/11
 "سازی برای مددکاران اجتماعیراهبردهای مشارکت اجتماعی و شبکه"با عنوان: 

 شورکزیستی مقاله سرکار خانم دکتر مریم خاک رنگین رئیس گروه دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان به 45/11ـ  00/12
 "های توانمندسازیچالش"با عنوان: 

 المللی تاکمعاون مؤسسه بین جناب آقای جسیم مصطفویمقاله:  00/12ـ  15/12
 "تأثیر برنامه تأمین مالی خرد بر توانمندسازی جامعه هدف "با عنوان: 

 پرسش و پاسخ 15/12ـ  30/12

 

 نشست سوّم در سالن شماره یک: آموزش نظری و عملی مددکاری اجتماعی

  دانشگاه عالمه طباطبایی  مددکاری اجتماعی محمدحسین بازرگانی   استادیارجناب آقای  هیأت رئیسه:

 ایی دانشگاه عالمه طباطبمددکاری اجتماعی استادیار     دکتر اکبر شریفیان   جناب آقای                     

   دانشگاه عالمه طباطباییمددکاری اجتماعی استادیار     جناب آقای دکتر منصور فتحی                      

 مقاله سرکارخانم دکتر شیرین احمدنیا دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی 00/14- 15/14
 "آموختگان رشته مددکاری اجتماعیتجربه زیسته دانش "با عنوان: 

 دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیله: سرکار خانم دکتر غنچه راهب مقا 15/14- 30/14
 "آموزش عملی دانشجویان مددکاری اجتماعیآموزش یادگیرنده محور در "با عنوان: 

 منصور فتحی دکتر مقاله جناب آقای 30/14- 45/14
 "اهمیت تفکر نقدی در آموزش مددکاری اجتماعی "با عنوان:

 مقاله جناب آقای دکتر سیدرضا جوادیان استادیار دانشگاه یزد 45/14- 00/15
 "سرپرستی مددکاری اجتماعی در محیط کار"با عنوان: 

 ییزاهدی اصل استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبا مقاله جناب آقای دکتر محمد 00/15- 15/15
 "شناسی آموزش نظری و عملی مددکاری اجتماعی در ایرانآسیب"با عنوان:

 پرسش و پاسخ 30/15-15/15
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 دو: مددکاری اجتماعی، خانواده و زناندر سالن شماره  چهارمنشست 

 جمهور  معاون معاونت امور زنان و خانواده رئیس              سرکار خانم دکتر سوسن باستانی رئیسه:هیأت 

 معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور    اله مسعودی فرید    جناب آقای دکتر حبیب                  

    بخشیبهزیستی و توان مدیرگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم               سرکارخانم دکتر ملیحه عرشی                     

 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اصفهانمقاله سرکار خانم ندا رحیمی  00/14ـ  15/14
 "شکنی و تبعات آن بر سامانه خانواده ایرانیشناسی پیمانآسیب"با عنوان:

 یدانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیست مرضیه تکفلیمقاله سرکار خانم  15/14ـ  30/14
 "جایگاه خانواده در قوانین ایران"با عنوان:

 بخشیوانتی و تاستادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیس پورمقاله جناب آقای دکتر فردین علی 30/14ـ  45/14
 "روانی ـ اجتماعی شهر تهرانپیمایش وقایع خانوادگی مولد استرس "با عنوان:

 اننواده و زنخا زیوانمندسارئیس گروه دفتر تدانشجوی دکتری و همکاران  کریمیمقاله سرکار خانم ماندانا  45/14ـ  00/15
 "رویکرد سازمان بهزیستی در مداخالت حوزه طالق"با عنوان:

 یرانزیستی ا تیکی وجهاد دانشگاهی مرکز ملی ذخایر ژناستادیار  مقاله جناب آقای دکتر سیدابراهیم احمدی 00/15ـ  15/15
 "فرزند انتخابیهای بیفرزندی در خانوادهگیری برای بیبررسی تصمیم"با عنوان:

 پرسش و پاسخ 15/15ـ  30/15

 

 پردازینظریه و  نقد ،یک: مددکاری اجتماعی در سالن شماره  پنجمنشست 

  دانشگاه عالمه طباطبایی  دانشیار مددکاری اجتماعی      یاری    سرکار خانم دکتر طلعت اله هیأت رئیسه:

 دانشگاه شاهد   شناسی جامعهجناب آقای دکتر ابوالفضل ذوالفقاری     دانشیار                    

 اطبایی    بدانشگاه عالمه طمددکاری اجتماعی  استادیار         سرکارخانم دکتر حمیده عادلیان                     

 زاد استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی مقاله جناب آقای دکتر اسماعیل عالی 00/16- 20/16
 "های مددکاری اجتماعییابی در پژوهشارزیابی منطق مسأله "با عنوان:

 شیمقاله سرکار خانم دکتر معصومه معارف وند استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخ 20/16- 35/16
 "ارائه نظریه و مدل مبتنی بر شواهد مددکاری اجتماعی در ایران"با عنوان: 

 مقاله سرکارخانم دکتر حمیده عادلیان 35/16- 50/16
 "ل کردنلی عمالمللی شدن آموزش مددکاری اجتماعی: جهانی اندیشیدن و محفرآیند بین ":با عنوان   

 ییمه طباطبادانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالسرکار خانم فاطمه جعفری مقاله  50/16- 05/17
 "ای، پارادایم جدید در مددکاری اجتماعیمددکاری اجتماعی توسعه"با عنوان: 

 پرسش و پاسخ 05/17- 30/17

 

 

 



5 

 

 

 دو: مددکاری اجتماعی، حوزه سالمت و حوادث غیرمترقبهدر سالن شماره  ششمنشست 

 ایی   دانشگاه عالمه طباطب مددکاری اجتماعی دانشیار             جناب آقای دکتر حسین یحیی زاده  هیأت رئیسه:

 ، درمان و آموزش پزشکی  زارت بهداشتورئیس اسبق اداره مددکاری اجتماعی                     سرکارخانم نسرین صانعی                         

رئیس  بخشی وتوان دانشگاه علوم بهزیستی و یار مددکاری اجتماعیجوادی      استادجناب آقای دکتر سیدمحمدحسین 
 مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    

 کیش پزشمعاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموز زیایا محمدهادی سخنرانی جناب آقای دکتر 00/16- 15/16
 "سالمتاجتماعی شدن "با عنوان: 

 هشتیید بمقاله سرکار خانم دکتر ملیحه خلوتی پژوهشگر تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شه 15/16- 25/16
 "ای در مددکاری اجتماعی بیمارستانتألم حرفه"با عنوان: 

 مقاله سرکار خانم زهرا میرمحسنی مددکار اجتماعی مرکز قلب شهید رجائی 25/16- 35/16
 "مندی از خدمات سالمتکننده اجتماعی سالمت در بهرهعوامل تعیین نقش"با عنوان: 

 بخشییار دانشگاه علوم بهزیستی و توانخانم دکتر لیال استادهاشمی استادمقاله سرکار 35/16- 45/16
 "های خدمات مددکاران اجتماعی در عرصه سرطان کودکانبازدارنده"با عنوان: 

 سارا نوروزی مددکار اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستانخانم مقاله سرکار 45/16- 55/16
 "جنسی زوجین از منظر مددکاری اجتماعیمندی های رضایتکاهنده"با عنوان: 

 بایینیا دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطمقاله جناب آقای اکبر بخشی 55/16- 05/17
 "بالیای طبیعی با تأکید بر زلزلهنقش مددکاری اجتماعی در "با عنوان: 

 محمدحسین جوادی مقاله جناب آقای دکتر سید 05/17- 15/17
 "مندن نیازشناسی حمایت های اقتصادی مددکاران اجتماعی مراکز درمان از مراجعیآسیب"با عنوان: 

 پرسش و پاسخ 15/17- 30/17
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 ایاخالق حرفهیک : مددکاری اجتماعی و در سالن شماره هفتم نشست 

 )روز دوم(23/8/97چهارشنبه 

 توان بخشی  دانشگاه علوم بهزیستی و مددکاری اجتماعیاستادیار        حریرچی  میرمحمودا جناب آقای دکتر هیأت رئیسه:

   اد اسالمی واحد تهران مرکز  بازنشسته دانشگاه آزشناسی جامعهدانشیار              جناب آقای دکتر حسین آقاجانی                   

 دانشگاه عالمه طباطبایی  مددکاری اجتماعی استادیار     سرکار خانم دکتر مرضیه قرائت خیابان

 ز قراملکی استاد دانشگاه تهرانرسخنرانی جناب آقای دکتر احد فرام 30/8ـ  50/8
 "اجتماعیرهیافت سازمانی به اخالق مددکاری "با عنوان: 

 سخنرانی جناب آقای دکتر امیرمحمود حریرچی 50/8ـ  05/9
 "اخالق و مددکاری اجتماعی"با عنوان: 

 سخنرانی سرکارخانم لیلی ارشد مدیرعامل خانه خورشید 05/9ـ  20/9
 "نهادهای مردمای در سازمانحرفهاخالق "با عنوان: 

 مدرس دانشگاه عالمه طباطباییمقاله سرکارخانم دکتر الهام محمدی  20/9ـ  35/9
 "گیری اخالقی در مددکاری اجتماعیتصمیم"با عنوان: 

 خانم دکتر مرضیه قرائت خیابانمقاله سرکار  35/9ـ  50/9
 "جتماعیاای جدید ها و نیازهای در مواجهه با چالشمددکاران اجتماعی و تنگناهای اخالق حرفه"با عنوان: 

 پرسش و پاسخ 50/9ـ 10

 

 دو: مددکاری اجتماعی، کودک و مدرسهدر سالن شماره  هشتمنشست 

  پرورش وور وزیر آموزش علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام و مشا دانشیار     جناب آقای دکتر حسین احمدی  هیأت رئیسه:

  معاون اسبق سازمان آموزش و پرورش استثنائی     جناب آقای دکتر نادر پوراصغریان                       

 نائی     استادیار دانشگاه و مشاور رئیس سازمان آموزش و پرورش استث      جناب آقای دکتر احمد خاکی    

 سخنرانی جناب آقای دکتر حسین احمدی 30/8ـ  45/8
 "ضرورت و اهمیت مددکاری اجتماعی در مدارس ایران"با عنوان: 

 ئیمی دانشیار دانشگاه شاهد و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثناسخنرانی جناب آقای دکتر مجید قد 45/8ـ  05/9
 "ویژه ازهاین با نیا نظام تعلیم و تربیت دانش آموزاتبیین جایگاه مددکاری اجتماعی در ارتباط ب"با عنوان: 

 شاهدمقاله آقای دکتر ابراهیم مداحی دانشیار دانشگاه  05/9ـ  15/9
 "نقش مددکاری اجتماعی به عنوان حرفه یاورانه در مدارس"با عنوان: 

دیره ضو هیأت معو  ئیمقاله سرکار خانم هایده بهبودی کارشناس مسئول مددکاری و مشاوره سازمان آموزش و پرورش استثنا 15/9ـ 25/9
 انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 "رسضرورت مددکاری اجتماعی در مدا"با عنوان: 

 ورهزیستی کشبسازمان  آسیب های اجتماعیرئیس گروه و  دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعیمقاله سرکار خانم فرانک ایمانی  25/9ـ  35/9
 "آموزاننظام مراقبت اجتماعی از دانش"با عنوان: 

 مقاله جناب آقای دکتر احمد خاکی 35/9ـ  45/9
 "اجتماعی در مدارساهمیت و جایگاه مددکاری "با عنوان: 

 پرسش و پاسخ 45/9ـ10
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 اری اجتماعییک: مددکاری اجتماعی و سیاست گذدر سالن شماره  نهمنشست 

 ات و فناوری     وزیر علوم، تحقیق معاون فرهنگی اجتماعی دانشیار رفاه اجتماعی دانشگاه تهران و   غالمرضا غفاری  دکتر جناب آقای  هیأت رئیسه:

 ایی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطب رئیس دانشکده استادیار تعاون و رفاه اجتماعی وجناب آقای دکتر  علی اکبر تاج مزینانی                       

 تماعی ایران     علمی رفاه اج دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن علوم اجتماعی استادیار     رضا صفری شالی دکتر جناب آقای                   

 سخنرانی جناب آقای دکتر غالمرضا غفاری 30/10ـ45/10
 "اری اجتماعی در مددکاری اجتماعیذگجایگاه سیاست "با عنوان:

 سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی 45/10ـ  00/11
 "اری اجتماعیذگجایگاه مددکاران اجتماعی در سیاست "با عنوان:

 ر مجلس شورای اسالمیامقاله جناب آقای دکتر سیدجالل ساداتیان نماینده ادو 00/11ـ  45/11
 "های توسعهسطح بخش اجتماعی برنامه ءمددکاری اجتماعی و ارتقا"با عنوان:

 مرکز مقاله جناب آقای دکتر محمدباقر تاج الدینی استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران 45/11ـ  30/11
 "اری، سالمت اجتماعی و مددکاری اجتماعیذگسیاست "با عنوان:

 رضا صفری شالیدکتر  مقاله جناب آقای 30/11ـ  45/11
 "اری اجتماعی در تقویت کارکردهای مددکاری اجتماعیذگنقش و جایگاه سیاست"با عنوان:

 پرسش و پاسخ 45/11ـ  00/12

 

 قضائیدو: حقوق شهروندی و عدالت در سالن شماره  دهم نشست

 دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی         جناب آقای دکتر حبیب آقابخشی  هیأت رئیسه:

 انرئیس مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقالب تهر     پرتوی مصطفی جناب آقای دکتر                    

 نرئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایرامددکار اجتماعی و نایب           غالمعلی قربانی جناب آقای 

 پرتویمصطفی سخنرانی جناب آقای دکتر  30/10ـ  45/10
 "جایگاه مددکاری اجتماعی در حوزه قضائی "با عنوان:

 معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران مد مظفریاح مقاله جناب آقای 45/10ـ  00/11
 "بخشودگینقش مددکاری اجتماعی در عفو و "با عنوان: 

 استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی جناب آقای دکتر اشکان نعیمی مقاله 00/11ـ  15/11
 "خانواده مددکاری اجتماعی و حقوق "با عنوان:

 مشاور معاونت حقوقی قوه قضائیهجناب آقای دکتر سیدعلی کاظمی  مقاله 15/11ـ  30/11
 "کودکان و مددکاری اجتماعیقوانین حوزه  "با عنوان:

 دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعیمقاله جناب آقای رسول گلجوئی  30/11ـ  45/11
 "هاها و چالشمددکاری اجتماعی قضائی، فرصت"با عنوان: 

 پرسش و پاسخ 45/11ـ  00/12
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 صنعتیک: مددکاری اجتماعی و در سالن شماره  یازدهمنشست 

 مدرس دانشگاه و مشاور سازمان مدیریت صنعتی       ر شریعتی   صجناب آقای تقی نا هیأت رئیسه:

  وان بخشی    دانشگاه علوم بهزیستی و ت مددکاری اجتماعیجناب آقای دکتر حسین فکر آزاد   استادیار                   

                 اجتماعی دانشگاه  دانشجوی دکتری مددکاریش رئیس امور کارکنان شرکت ملی پاالیش و پخ  جناب آقای مجید هوشمند      
 عالمه طباطبایی 

 تماعیفاه اجهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رسخنرانی جناب آقای اسماعیل گرجی پور مدیر کلّ بیمه 30/13ـ  45/13
 "صنعتی از مددکاران اجتماعیانتظارات کاربردی واحدهای "با عنوان: 

 مقاله جناب آقای تقی ناصر شریعتی 45/13ـ  00/14
 "ای برای گفتگوزمینه ،توسعه مددکاری اجتماعی در صنعت ":با عنوان 

 مقاله آقای مجید هوشمند 00/14ـ  15/14
 "کارکردهای جاری مددکاران اجتماعی در قلمرو صنعت ":با عنوان 

 رئیس اسبق واحد مددکاری اجتماعی ایران خودرو ،جناب آقای شهرام سرابی و همکارمقاله  15/14ـ  30/14
 "های مددکاران اجتماعی در قلمرو صنعتچالش"با عنوان: 

 مقاله جناب آقای دکترحسین فکر آزاد 30/14ـ  45/14
 "مددکاران اجتماعی در بستر جهانی شدن صنعت"با عنوان: 

 پرسش و پاسخ 45/14ـ  00/15

 

 نشست دوازدهم در سالن شماره دو: مددکاری اجتماعی، توسعه محلی و سکونتگاههای غیررسمی

      طباطبایی دانشگاه عالمه تعاون و رفاه اجتماعی استاد           اله سام آرام    جناب آقای دکتر عزت هیأت رئیسه:

  ایی نشگاه عالمه طباطبریزی اجتماعی دااستاد و مدیرگروه برنامه    علی خاکساری رفسنجانی  دکتر جناب آقای                   

       اییطباطبدانشگاه عالمه مددکاری اجتماعی استادیار                    جناب آقای دکتر  ستار پروین 

 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی، مقاله خانم دکتر میترا عظیمی و همکار 30/13ـ45/13
 "های غیررسمی ن در سکونتگاهناآسیب شناسی الگوی توانمندسازی ز"با عنوان: 

 دانشیار دانشگاه تهران ،مقاله آقای دکتر رسول صادقی و همکار 45/13ـ  00/14
 "ی نهادساز های غیررسمی با تأکید بر رویکرداری اجتماعی در ساماندهی سکونتگاهذگسیاست"با عنوان: 

 دکتر سیاوش قلی پور استادیار دانشگاه رازیمقاله آقای  00/14ـ  15/14
 "های مقابله با آن انگ خوردگی محالت شهری و راه": نبا عنوا

 باطباییطعالمه  آموخته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی دانشگاهسرکار خانم سارا رضائی دانشمقاله  15/14ـ  30/14
 "های ناکارآمد شهری برای کودکان کار تهای مدیریتی کاهش پیامدهای بافراه"با عنوان: 

 مقاله آقای دکتر ستار پروین 30/14ـ  45/14
 "های محالت آسیب دیده شهری و ضرورت مداخالت مددکاری اجتماعیچالش"با عنوان:  

 پرسش و پاسخ 45/14ـ  00/15
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 سالن اصلی حجاب 23/8/97چهارشنبه  اختتامیه:

 گروه دستان گویااجرای سرود توسط  30/15- 45/15

 کانادا مبیایسخنرانی به طریق ویدئو کنفرانس جناب آقای دکتر ادوارد کروک دانشیار دانشگاه بریتیش کل 45/15- 05/16
 "ی از کانادایهادرس: ارتقاء بهزیستن هیجانی ـ اجتماعی کودکان"با عنوان:

 شورای اسالمینماینده مجلس  سخنرانی سرکارخانم پروانه مافی 05/16- 20/16
 "زنان و توسعه پایدار"با عنوان:

ش و ئیس همایایب رنودی فرید، عبندی و گزارش پایان و پرسش و پاسخ با حضور جناب آقای دکتر حبیب اهلل مسجمع 20/16- 50/16
 های تخصصیدبیرعلمی همایش و دبیران نشست

 های تخصصیت رئیسه نشستأها و هیمقاله اناهداء لوح تقدیر به سخنرانان و صاحب 50/16- 00/17

 


