لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
ردیف

عنوان سخنرانی

تاریخ برگزاری

گروه برگزارکننذه

سخنران

1

تىٙیه ٞبی ٔٛفمیت

 86/12/13وبسآفشیٙی

2

وبسآفشیٙی ٚخاللیت

 87/02/10وبسآفشیٙی

3

استجبى ٔٛحش

 87/02/17وبسآفشیٙی

4

ٔیشاث فشٍٙٞی ٚسٚیىشد اسٚپبث ٝآٖ

 87/02/18ؿٟشػبصی

5

سٚؽ ٞبی اػىیغ ٚوب٘ؼپت دسًشاحی ٔؼٕبسی

ٔ 87/02/23ؼٕبسی

6

وبستیٕی ٚتـىیُ تیٓ ٞبی وبسی

 87/02/31وبسآفشیٙی

7

تجییٗ پی٘ٛذدیٗ ٚػیبػت دستبسیخ ٔؼبكش ایشاٖ

ٔ 87/03/01ؼبسف

8

ًشح وؼت ٚوبس

 87/03/05وبسآفشیٙی

9

فشكت ٞبی اؿتغبَ ٚپظٞٚؾ دسٌشایؾ لذست

 87/03/06ثشق

11

دسآٔذی ثشادثیبت ایشاٖ

 87/05/17ادثیبت

11

آؿٙبیی ثبسؿت ٝكٙبیغ

 87/03/24كٙبیغ

12

٘مـ ٝثشداسی ٔبٛٞاس ٜای،اثضاسی ثشای ٟٔٙذػی ٚػّ ْٛصٔیٗ

ٟٙٔ 87/08/07ذػی ػٕشاٖ

13

ٛٞؽ ٔلٛٙػی

 87/09/14وبٔپیٛتش ITٚ

14

ٕ٘بدپشداصی دس ٔؼٕبسی

ٔ 87/09/21ؼٕبسی

15

ایذص ٚساٟٞبی وٙتشَ آٖ

 87/09/26ػّ ْٛپبیٝ

16

ٞٚبثیت اصٔٙظشػمُ ٚؿشع

ٔ 87/09/29ؼبسف

17

آؿٙبیی ثب سؿتٔ ٝتبِٛسطی

ٔ 87/10/02تبِٛسطی

18

جبیضّٔ ٜی ثٟشٚ ٜسی ٚتؼبِی ػبصٔب٘ی

ٔ 87/12/14ذیشیت

19

ػٕیٙبس ػّٕی دیبثت

 87/12/18ػّ ْٛپبیٝ

21

وشػی ٞبی ٘مذٙٔٚبظشٜ

 88/02/07ادثیبت

دوتشػمذایی

21

ثشسػی تیغٞ ٝبی جذاوٙٙذ ٜغیشثبسثشدسػبختٕبٖ

ٟٙٔ 88/02/17ذػی ػٕشاٖ

ٟٔٙذع ا٘ٛاسی

22
23

PMS
آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ جذیذاِٛسٚد سؿت ٝكٙبیغ

ٔ 88/02/21بٔبیی ٚپشػتبسی

خب٘ٓ ؿبوشی ٘ظاد

 88/02/24كٙبیغ

ٟٔٙذع ػجذاِّٟیٔ-جتٟذی

24

وّیبت ٚاوٙؾ ٞبی ص٘جیش ٜای پّیٕشاص

ٔ 88/02/30یىشٚثیِٛٛطی

دوتش ٞخبٔٙؾ

ص٘جٛس دسٔب٘ی

صیؼت ؿٙبػی
 88/03/02جب٘ٛسی

دوتش ػشالی

26

جبٔؼ ٝؿٙبػی تفؼیشی

 88/03/03ػّ ْٛاجتٕبػی

دوتش تٟٙبیی

27

وشػی ٞبی ٘مذٙٔٚبظشٜ

 88/02/16ادثیبت

دوتش ٔحٕذثبلش لشثبٖ ٘ٚذ

28

آٔٛصؽ اػىیغ(٘مذ ٔٚؼشفی ٔؼٕبسی ٔؼبكشسٚصایشاٖ)

ٔ 88/03/10ؼٕبسی

ٟٔٙذع ثٟشٚص احٕذی

29

ثحشاٖ ٔبِی جٟب٘ی

 88/03/11ػّ ْٛػیبػی

دوتش پٛساحٕذی

31

ٔتبِٛسطی ٚآؿٙبیی ثبایٗ سؿتٝ

ٔ 88/03/16تبِٛسطی

دوتشٔشادخب٘ی

31

اػىیغ

ٔ 88/08/16ؼٕبسی

دوتش كبسٔی

32

ٌشأیذاؿت ٔمبْ حوشت ػّی (ع)

 88/09/14ػّ ْٛا٘ؼب٘ی

دوتش ٞـتشٚدی

33

ٚاوؼٗ

ٔ 88/09/25یىشٚثیِٛٛطی

دوتشؿبپٛسی-دوتشفالح

34

ثضسٌذاؿت سٚص ٔؼٕبس

 88/07/13ؿٟشػبصی

دوتش ؿىٞٛی

35

ص٘بٖ ٚتح َٛػیبػت ٞبی جٟب٘ی

 88/10/01ػّ ْٛػیبػی

دوتش فشؿیذ جؼفشی

25

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
36

وبسثشد آٔبسدسػّ ْٛصیؼتی

 88/10/02ػّ ْٛپبیٚ ٝپضؿىی

ٟٔٙذع جٛاد ٘بكشیبٖ

37

سفتبسٞبی جٙؼی

 89/02/02ػّ ْٛپبیٚ ٝپضؿىی

ؿبوشی

38

وٛستیى ٛاػتشٚئیذٞب ػٛاسم  ٚػٔ ٛلشف داسٚیی

 89/02/06ػّ ْٛپبیٚ ٝپضؿىی

كبدق صاد،ٜدوتش
حمیمت،خب٘ٓ لبػٕی

 89/02/08ػّ ْٛا٘ؼب٘ی

اثشاٞیٕی(ٔجٕغ تـخیق
ٔلّحت)

41

فشایٙذ ٞبی ػبخت ٔتبِٛسٚطی

ٔ 89/03/08تبِٛسٚطی

ٟٔٙذع ػّیٕی٘-ىیؼب-وفّٛ

41

جبیٍبٟٙٔ ٜذػی كٙبیغ دس ایشاٖ ٚجٟبٖ

 89/02/18كٙبیغ

ٟٔٙذع ػجذاِّٟی٘-جفی

42

ٌزس اص كٛست  ٚسػیذٖ ثٔ ٝؼٙب دس ٔؼٕبسی

ٔ 89/02/11ؼٕبسی

صٞش ٜتشاثی

43

تىِٛٛٙطی ػبِی ثتٗ

 89/05/13ػٕشاٖ

ٟٔٙذع ٘ىٛفش

44

ا٘ؼبٖ جبدٚ ٜػیّ٘ ٝمّیٝ

 89/05/14ػٕشاٖ

دوتش ججبس ػّی راوشی

45

ػّٞ َٛبی ثٙیبدی

 89/08/23ػّ ْٛپبیٚ ٝپضؿىی

دوتش پشیٛس

46

std

 89/10/07ػّ ْٛپبیٚ ٝپضؿىی

دوتش وشیٕی

47

ثشسػی آخشیٗ تلٕیٕبت ػبصٔبٖ ٞبی ثیٗ إِّّی

 89/10/07ػّ ْٛا٘ؼب٘ی

دوتش جؼفشی

48

90/02/13

51

39

49

ایشاٖ 1404

Infometrics
ثب تٛج ٝث٘ ٝبٍٔزاسی ػبَ 2011ث ٝػبَ ؿیٕی -

ٌ 90/02/19ش ٜٚؿیٕی

دوتش وبظٕی صادٜ

تبسیخ ؿٟش  ٚؿٟشػبصی دس ایشاٖ

90/09/24

دوتش جٟب٘ـب ٜپبوضاد

90/09/27

سػ َٛوشٔی  -آلبی ٔحٕذ
ػجبع صادٜ

52

ٌفتٕبٖ ػٙت ٔ ٚذس٘یتٝ

90/09/27

دوتش ٔجیذ ؿٟجبصی

53

تبسیخ ػّٓ دس لش٘ ٖٚخؼتیٗ اػالٔی

 90/09/27ػّ ْٛا٘ؼب٘ی

دوتش جؼفش آلبیب٘ی چبٚٚؿی

54

وبسثشد سٚؽ ؿٙبػی  ٚسٚؽ ٞبی تحمیك ویفی دس تحمیمبت اجتٕبػی

 90/09/27ػّ ْٛا٘ؼب٘ی

دوتش ٘بكش فىٞٛی

55

ثشسػی ٔـشٚػیت تحشیٓ ٞبی التلبدی ایبالت ٔتحذ ٜآٔشیىب ػّی ٝایشاٖ

 90/09/28ػّ ْٛا٘ؼب٘ی

دوتش اثٔٛحٕذ ػؼٍش خب٘ی

56

ػٕیٙبس سفتبسٞبی پشخٌش  ٚجٛا٘بٖ

 90/12/09ػّ ْٛپبی ٝپضؿىی

57

ػٕیٙبس سفتبسٞبی پشخٌش

 90/12/09ػّ ْٛپبی ٝپضؿىی

58

وبسٌبً ٜشاحی اثضاسٞب  ٚپشػـٙبٔٞ ٝب

 91/09/16ػّ ْٛپبیٝ

59

وبسٌب ٜآٔٛصؽ سثبتیه

 91/09/16ثشق  ٚوبٔپیٛتش

ٟٔٙذع ػیذ ػبدَ حؼبع

61

وبسٌبendnote ٜ

 91/09/16ؿیٕی

دوتش ػّیشهب وبظٕی صادٜ

61

پظٞٚؾ دس پشػتبسی

 91/09/16پشػتبسی

دوتش ٔیتشا پیبٔی

62

حـش ٜؿٙبػی ٘ ٚح ٜٛتىخیش السٍٔ ٚغ

 91/09/16ػّ ْٛپبیٝ

دوتش ٔیشاة صادٜ

63

٘مؾ دسٔب٘ی السٍٔ ٚغ

 91/09/16ػّ ْٛپبیٝ

دوتش جبٖ ٘خبساٖ

64

٘مؾ الس ٚدسٔب٘ی دس پضؿىی

 91/09/16ػّ ْٛپبیٝ

دوتش ػؼیذ ػپشی

51

چٍٔ ٝ٘ٛختشع ؿٛیٓ؟

 91/09/16ؿٟش ػبصی

ٟٔٙذع ػیذ ٔؼؼٛد
ػؼیذی  ٚؿٟشداس ٔحتشْ

66

ثشسػی تحٛالت اخیش خبٚسٔیب٘(ٝثشسػی جٍٟٙبی اػشاة  ٚاػشائیُ)

 91/09/16ػّ ْٛػیبػی

دوتش ٔجتجی ٔملٛدی

67

ثشسػی تحٛالت اخیش خبٚسٔیب٘(ٝثشسػی ٔتذِٛٚطیه ٌٔبِؼبت خبٚسٔیب٘)ٝ

 91/09/16ػّ ْٛػیبػی

دوتش لبػٓ افتخبسی

65

جبیٍبٔ ٜجّٕبٖ ؿٟشی دس ًشاحی ؿٟشی

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
68

ثشسػی تحٛالت اخیش خبٚسٔیب٘(ٝوبسثشد ٞشٔٛٙتیه ثشای تحّیُ تحٛالت
خبٚسٔیب٘)ٝ

 91/09/16ػّ ْٛػیبػی

69

ثشسػی تحٛالت اخیش خبٚسٔیب٘(ٝتٙؾ ػبصٔبٟ٘بی ثیٗ إِّّی دس حفظ كّح ٚ
أٙیت خب٘ٛاد)ٜ

 91/09/16ػّ ْٛػیبػی

دوتش ًبٞش ٜاثشاٞیٕی فشد

71

ثشسػی تحٛالت اخیش خبٚسٔیب٘(ٝلذستٟبی ثضسي)

 91/09/16ػّ ْٛػیبػی

ػیذ وبظٓ ػجبد پٛس

دوتشحؼیٗ ػّیٕی

ٔ 91/09/16بٔبیی

خب٘ٓ ٔیٙب ؿؼجب٘ی-
غالٔحؼیٗ ا٘تلبس فٙٔٛی

72

ص٘جٛس دسٔب٘ی

 91/08/24ػّ ْٛپبیٝ

دوتش ٔحٕذ ػشالی

73

تِٛیذ ثذ ٖٚوبسخب٘ٝ

 91/08/25ثشق  ٚوبٔپیٛتش

ٟٔٙذع ٔؼؼٛد ؿفیؼی

74

ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ

 91/08/26كٙبیغ

ٔحٕذسهب ٔشجب٘ی

75

ٔذیشیت دا٘ؾ ٛ٘ ،آٚسی ٔ،بِىیت فىشی دس كٙبیغ

 91/08/27كٙبیغ

دوتش ٔشیٓ اثشاٞیٕی

76

سٚؿٟبی ط٘تیه ّٔىِٛی جٟت تـخیق ثیٕبسیٟبی ط٘تیىی

 91/08/28ط٘تیه

دوتش ػّیشهب ثیٍّشی

77

پظٞٚؾ دس كٙؼت ػالٔت ثب ٍ٘بٞی ٚیظ ٜث ٝخذٔبت پشػتبسی

 91/08/29پشػتبسی

دوتش ٔحٕذاؿشف ػٕٙب٘ی

78

ثشسػی جبیٍبٔ ٜجب٘ی ٘ظشی دس پبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚسػبِٞ ٝبی
ٔمٌغ دوتشی ػّ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي ثیٗ إُِّ

 91/08/30ػّ ْٛػیبػی

دوتش ٔملٛدی

79

ػیش تح َٛؿٟشػبصی دس ایشاٖ  ٚسٚیىشد ٔـبسوتی

 91/08/31ػّ ْٛػیبػی

اػٕبػیُ ؿیؼٝ

81

ثشسػی تحٛالت جذیذ ٘ظشی دس ٘ظشیٞ ٝبی جبٔؼ ٝؿٙبػی

 91/08/30ػّ ْٛػیبػی

اثٛاِحؼٗ تٟٙبیی

81

تؼبُٔ دا٘ـٍب ٚ ٜكٙؼت دس وؼت  ٚوبسٞبی وٛچه

 92/12/06ثشق  ٚوبٔپیٛتش

ٟٔٙذع ػجبد ٘جبتچیبٖ

82

دِٚت،كٙؼت،ثبصاس وبس چشاؽ سا ٜتحلیالت دا٘ـٍبٞی

 92/12/08كٙبیغ

دوتش ٔحٕذ ػّی ؿفیؼب

83

سفتبسٞبی پشخٌش ٚػف٘ٛتٟبی ثیٕبسػتب٘ی

 92/09/25ػّ ْٛپضؿىی

دوتش ثٟشاْ حبجی وشیٓ

84

ثشخٛسد  ٚپیـٍیشی اص سفتبسٞبی پشخٌش (تٕبع جٙؼی ثذ ٖٚحفبظت)

 92/09/25ػّ ْٛپضؿىی

دوتش احٕذسهب ٔجیٗ

85

وبسآفشیٙی

 92/09/24ثشق  ٚوبٔپیٛتش

دوتش ػّی اكغش جٟبٍ٘یشی

86

سٚا٘ـٙبػی

 92/09/27ػّ ْٛتشثیتی

دوتش جٛاد كبِحی

87

٘مؾ ٚتبحیش ادثیبت دس جٟبٖ كٙؼتی ٔؼبكش

 92/10/01ػّ٘ ْٛؼب٘ی

دوتش ػٌباهلل وٛپبَ

71

ٔـبٚس ٜلجُ اص اصدٚاد

 92/09/24ػّ٘ ْٛؼب٘ی

دوتش حؼیٗ ٛٞؿیبس  -دوتش
اػذاِ ٝاًٟشی

 92/09/23وبٔپیٛتش ITٚ

دوتش ثٟشٚص ٔیٙبیی

ثبؿٍب ٜپظٞٚـٍشاٖ
 92/10/01جٛاٖ

ٟٔٙذع ػّی ًبِجیبٖ

ثبؿٍب ٜپظٞٚـٍشاٖ
 92/10/02جٛاٖ

ٟٔٙذع فبًٕ ٝخبؿؼی

آؿٙبیی ػٕٔٛی ثب ٘ب٘ٛتىِٛٛٙطی

ثبؿٍب ٜپظٞٚـٍشاٖ
 92/10/02جٛاٖ

ٟٔٙذع فبًٕ ٝخبؿؼی

93

خب٘ ٚ ٝفشٔ ًٙٞؼٍشی

ٔ 92/09/18ؼٕبسی

دوتش  ٗٔٛٞحجٛتی

94

خب٘ ٝایشاٖ(خب٘ ٝپبیذاس)

ٔ 92/09/18ؼٕبسی

دوتش صٞش ٜتشاثی

95

ػبصٞ ٜبی پیؾ ػبخت ٝػجهLSF

ٔ 92/09/18ؼٕبسی

ؿشاس ٜتیٕٛسی

88
89

ثشسػی تغییش ٔؼبدالت لذست دس خبٚسٔیب٘ٝ
٘ح ٜٛػّٕىشد حّٕ ٝوشْ چبِ ٝدس ؿجىٞ ٝبی حؼٍش

91

آؿٙبیی ثب وبسثشدٞبی فٙبٚسی ٘ب٘ٛ
91

٘ب٘ ٛثیٛؿیٕی
92

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
96

فشْ دس ٔؼٕبسی

ٔ 92/09/18ؼٕبسی

٘ؼشیٗ جؼفشی

97

٘ٛس  ٚوبسثشد آٖ دس خب٘ٝ

ٔ 92/09/18ؼٕبسی

ٔؼّٓ جبػٕی

98

ثشسػی ػجه ٔیٙیٕبِیؼت  ٚوبسثشد آٖ دس ًشاحی ٔؼٕبسی داخّی خب٘ٝ

ٔ 92/09/18ؼٕبسی

ٔیٙب ػّیٕی

99

ٔؼٕبسی خب٘ٝ

ٔ 92/09/18ؼٕبسی

ٟٔٙذع ٘یىٙٔٛؾ

111

چٍٍ٘ٛی تبحیش ٌزاسی الّیٓ دس ػبخت  ٚسیخت خب٘ٞ ٝبی ثٔٛی ایشاٖ

ٔ 92/09/18ؼٕبسی

ٟٔٙذع ٔیشٔٛػی ا٘یشاٖ

111

اٍِٞٛبی حیبى ٔشوضی دس خب٘ٞ ٝبی لذیٕی  ٚو ٟٗایتبِیب

ٔ 92/09/18ؼٕبسی

دوتش ٔجیذ ؿٟجبصی

112

ثشسػی خٛسدٌی آ٘ذٞبی ػشثی ٔٛسد اػتفبد ٜدس كٙؼت اِىتشٚثبصیبفت سٚی

ٔ 92/09/20تبِٛسطی

ؿیٕب ٘ىیؼب

113

تِٛیذ ٔٙیضیٓ  ٚتشویجبت ٔٙیضیٔٛی اص ؿٛسا ثٞ ٝب  ٚآة دسیب

ٔ 92/09/20تبِٛسطی

دوتشٔحٕذ ٘ٛؿٝ

114

آؿٙبیی ثب ٘ب٘ ٛػیبَ ٞب

ٔ 92/09/20تبِٛسطی

ّٔیح ٝصاسػی

115

وٙتبوت ٞبی وشٔ- ْٚغ ثبتّٟبی خالء

ٔ 92/09/20تبِٛسطی

ٟٔذی ػّیٕی

116

ثبصیبثی ٚا٘بدیٓ اص ػشثبس ٜپشآٞه فٛالدػبصی رٚة آٞه اكفٟبٖ

ٔ 92/09/20تبِٛسطی

٘بكش یٛػفی

117

ثشسػی ٔمبیؼ ٝای ػالٔت سٚاٖ پشػتبساٖ ؿیفت حبثت ٚدس ٌشدؽ ؿبغُ
دسثیٕبسػتبٟ٘بی ؿٟش ص٘جبٖ

 92/09/11پشػتبسی

اػظٓ سٚؿٙذَ

118

ثشسػی تبحیش آٔٛصؽ ٔبدساٖ ثش ٚهؼیت تغزی ٝوٛدوبٖ 2-5ػبِ ٝدس ؿٟش
ص٘جبٖ

 92/09/11پشػتبسی

ایشاٖ لبػٕی

119

ثشسػی ػالٔت سٚاٖ ٘ٛجٛا٘بٖ دختش دس ٔذاسع ؿٟش ص٘جبٖ

 92/09/11پشػتبسی

ػؼیذ٘ ٜجفی

111

تشٔٚجٛص ٚسیذ ػٕمی

 92/09/11پشػتبسی

ػیذ ٜػٛػٗ سئٛفی

111

ٔفبٞیٓ  ٚچبِـٟب

 92/09/11پشػتبسی

ػیذٚ ٜحیذ ٜحؼیٙی

112

ػٛأُ تٙؾ صای ؿغّی ،دس پشػتبساٖ

 92/09/11پشػتبسی

ًیج ٝكٕذپٛس

113

ِض ْٚفٙبٚسی اًالػبت دس پشػتبسی

 92/09/11پشػتبسی

فشیذ ٜیغٕبیی

114

پشػتبسی دس ثالیب

 92/09/11پشػتبسی

ٔحٕذ اؿشف ػٕٙب٘ی

115

تبحیش ثش٘بٔ ٝتغییش ػجه ص٘ذٌی ثش سٚی سیؼه فبوتٛسٞبی ثیٕبساٖ تحت
آ٘ظیٛپالػتی

 92/09/11پشػتبسی

ٚیذا كبدق صادٜ

116

فوبی ثشداسی تِٛیذ ؿذ ٜتٛػي جبثجبٌشٞبی هشثی دس یه حّم ٝتمؼیٓ

 92/09/03سیبهی -آٔبس

اكغش ٔذدی

117

تحّیُ ثمبی وبسثشدی

 92/09/03سیبهی -آٔبس

جٛاد ٘بكشیبٖ

118

ٔؼشفی ٌشاف ٞبی ٚصٖ داس ٚاثؼت ٝث ٝججشٞبی ِی پٛچ تٛاٖ

 92/09/03سیبهی -آٔبس

صیٙت خذایی

119

تجضی ٝپزیشی ساػی ٔجتٕغ ٞبی ػبدوی

 92/09/03سیبهی -آٔبس

ػیذ ٔحٕذ آجذا٘ی

121

ػٛاد آٔبسی چیؼت؟

 92/09/03سیبهی -آٔبس

ػّی ؿٟٛٙاص

121

ثذػت آٚسدٖ لٛا٘یٗ وپّش دس فیضیه ٘ج ْٛثب اػتفبد ٜاص سٚؿٟبی سیبهی

 92/09/03سیبهی -آٔبس

ػّی فتحی

122

اػتفبد ٜاص ٕ٘بدٞبی جذیذ ثشای تؼشیغ دس ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ سیبهی

 92/09/03سیبهی -آٔبس

غالٔحؼیٗ أیش ثؼتبلی

123

خبكیت حزف دس سػت ٝی ٔذِٟٚب

 92/09/03سیبهی -آٔبس

وٕبَ احٕذی

124

چـٓ ا٘ذاصی اص وبسثشد ٔبتشیغ دس ٔذیشیت

 92/09/03سیبهی -آٔبس

ٔحٕذ سهب حبتٕی

125

سٚؽ تشاوٓ ثشای ٔحبػج ٝدتشٔیٙبٖ ٔبتشیغ ٔشثؼی

 92/09/03سیبهی -آٔبس

ٔشتوی ثیبت

126

ٔخبِٟبیی دس فوبی ٔتش ٔخشًٚی

 92/09/03سیبهی -آٔبس

ٟٔذی اػذی

127

ٔذِؼبصی سیبهی

 92/09/03سیبهی -آٔبس

ٟٔذی افـبس

128

طٖ دسٔب٘ی ثتب تبالػٕی

 92/09/04ط٘تیه

صٞشا دیّٕی خیبثب٘ی

129

چبلی  ٚط٘تیه

 92/09/04ط٘تیه

ػب٘بص ٕٟٔبصی

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
131

اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ ثیب٘ی ِیـٕب٘یب دس تِٛیذ داسٞٚبی ٘ٛتشویت

 92/09/04ط٘تیه

ػیٙب ٔیشصا احٕذی

131

اػبع ط٘تیىی ٘بثبسٚسی

 92/09/04ط٘تیه

ٌّٙبص ا ػؼذی تٟشا٘ی

132

اػتفبد ٜاص ٘ب٘ٔٛیّٞ ٝبی ًال دس دسٔبٖ ػشًبٖ ػیٝٙ

 92/09/04ط٘تیه

ٔحؼٗ وال٘تشی

133

ط٘تیه ص٘جٛس ػؼُ

 92/09/04ط٘تیه

ٔحٕذ ػشالی

134

ؿیٕی ػجض

 92/09/19ؿیٕی وبسثشدی

پشٚا٘ ٝپبوشٚاٖ

135

ٔمذٔ ٝای ثش ٘ب٘ٛتىِٛٛٙطی

 92/09/19ؿیٕی وبسثشدی

پشٚیٗ اػىٙذسی

136

تِٛیذ اِىتشیؼیت ٝفتٛػٙتضی ثب اػتفبد ٜاص اتلبَ پشثبصد ٜغـبء ٞبی
تیالوٛئیذی ث ٝاِىتشٚدٞب

 92/09/19ؿیٕی وبسثشدی

حؼٗ حٕیذی

137

ٌٔبِؼ ٝػیٙتیىی ٚاوٙؾ ٞبی اِىتش ٚؿیٕیبیی ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ؿجیٝ
ػبصی

 92/09/19ؿیٕی وبسثشدی

ػیذ ٔحٕذ ؿؼبػی

138

سٚؽ ٞبی جذیذ ػٙتض اوؼبدیبصَٞٚب

 92/09/19ؿیٕی وبسثشدی

ػّی سٔوب٘ی

139

ػٙتض ٔـتمبت  5 ٚ 1دٚاػتخالفی  -H1تتشاصٞ َٚب اص ًشیك ٚاوٙؾ ػٝ
جضئی وشث ٛدی ایٕیذٞب ،ایضٚػیب٘یذٞب  ٚتشی ٔتیُ ػیّیُ آصیذ

 92/09/19ؿیٕی وبسثشدی

ػّیشهب وبظٕی صادٜ

141

فؼفشآٔیذٞب  ٚوبسثشدٞبی آٟ٘ب

 92/09/19ؿیٕی وبسثشدی

فٟیٕ ٝكجبغی

141

وشٔٚبتٌٛشافی ٔبیؼی ٔبیؼّی

 92/09/19ؿیٕی وبسثشدی

ِیال دِٚتیبسی

142

ػٙتض تشویجبت ٞتشٚػیىُ فؼفش 5ظشفیتی اص ٔـتمبت فؼفیت -1،2،3 ٚ
ایٙذاٖ تشی ا.ٖٚ

 92/09/19ؿیٕی وبسثشدی

٘بٞیذ ؿجشی

143

ثشسػی تٛصیغ جٟب٘ی ٌشدٚغجبس

 92/09/19فیضیه جبٔذات

سٚح أ ...شادحبكّی

144

ٌٔبِؼ ٝفشآیٙذ پخؾ غیشفؼبَ  ٚفؼبَ ٔبوشِٛٔٚىٔ َٛیّٝای ؿىُ دس حوٛس
ٔٛا٘غ ث ٝسٚؽ دیٙبٔیه ِٔٛىِٛی

 92/09/19فیضیه جبٔذات

فشصا٘ ٝػخب

145

ؿجی ٝػبصی پشاؽ ٞبی پّی آٔفِٛیت

 92/09/19فیضیه جبٔذات

ٔجیذ ثشاتّٛ

146

حؼٍشٞبی ججٟٝی ٔٛد

 92/09/19فیضیه جبٔذات

ٔحؼٗ دؿتی

147

تىٙیه ٞبی وٕىی دسٔبٖ ٘بثبسٚسی

ٔ 92/09/10بٔبیی

ایٕب٘ ٝؿٕبیّی یٍب٘ٝ

148

ثشسػی تبحیش وپؼٚ َٛاِشیٗ ثش ؿذت دیؼٕٛٙس ٜاِٚیٝ

ٔ 92/09/10بٔبیی

پشٚا٘ٔ ٝیشاثی

149

ثشسػی تبحیش أٍب  3دس تؼشیك ؿجب٘ ٝص٘بٖ ٔیبٖ ػبَ

ٔ 92/09/10بٔبیی

ساهیٔ ٝمذْ

151

ثشسػی ػالٔت جٙیٗ دس  NSTغیشٚاوٙـی

ٔ 92/09/10بٔبیی

سثبة آسأی

151

تجییٗ ػٛأُ ٔٛحش دس ایجبد تجبسة ٔخجت صایٕبٖ

ٔ 92/09/10بٔبیی

صٞشا احٕذی

152

ؿیٛع ػمي  ٚػٛأُ ٔشتجي ثب آٖ دس ؿٟشػتبٖ ص٘جبٖ

ٔ 92/09/10بٔبیی

فبًٕ ٝسػتٕخب٘ی

153

تبحیش تٕشیٙبت تٗ آسأی ثش اختالَ خٛاة ػٔ ٝب ٝٞػ ْٛثبسداسی

ٔ 92/09/10بٔبیی

ٔشیٓ ٔشادخب٘ی

154

ثشسػی تبحیش صایٕبٖ فیضیِٛٛطیه ثش ٘تیج ٝثبسداسی

ٔ 92/09/10بٔبیی

ٔؼل ٝٔٛؿبوشی

155

ػٙذسْ پیؾ اص لبػذٌی )Pre Menstrual Syndrome (PMS

ٔ 92/09/10بٔبیی

ٔؼل ٝٔٛؿبوشی ٘ظاد

156

استجبى ٕٞؼشآصاسی  ٚصایٕبٖ صٚدسع

ٔ 92/09/10بٔبیی

ٔیٙب ػّیٕب٘ی

ثشسػی ویفیت ص٘ذٌی  ٚػبصٌبسی ص٘بؿٛیی صٚجیٗ ٘بثبسٚس

ٔ 92/09/10بٔبیی

اِٟبْ دٞمبٖ پٛس

158

ػٛخت صیؼتی  ٚهبیؼبت

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

آصاد ٜتٛفیمی

159

ثشسػی ػیىُ تِٛیذ ٔخّی خفبؽ اٍ٘ـت ثّٙذ Miniopterus
 scheribersiiدس غبس وشفتٌٙٔ ،ٛم ٝدیٛا٘ذسٜ

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

پشػت ٛسحیٕی

157

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
161

ػبٔٛئیالػی ٖٛپشٚتئیٗٔ :ىب٘یؼٓ ،تٙظیٓ  ٚپیبٔذٞبی ّٔىِٛی

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

سحیٓ أیٙی ساػتبثی

161

دسٔبٖ ٞذفٕٙذ ثبوتشی  MRSAثب اػتفبد ٜاص ٘ب٘ ٛرسات ًالی وٙظ ٌٝٚؿذٜ
ثب آ٘تی ثبدی هذ پشٚتئیٗ A

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

سػ َٛؿىشی

ثبوتشیبَ تبوؼٔٛ٘ٛی

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

سهب ؿبپٛسی

163

ثشسػی ٘مؾ ٞبی فبوتٛس سؿذ ؿج ٝا٘ؼِٛیٗ – I

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

صیٙت كحشائیبٖ

164

ثشسػی احش هذ ٔیىشٚثی آِیؼیٗ٘ ،ب٘ٛرسات ٘مش ٚ ٜتشویت آٟ٘ب ػّی ٝػف٘ٛت
پٛػتی ٘بؿی اص ػٛد٘ٛٔٚبع آئشٚطیٛٙصا دس ٔذَ حیٛا٘ی

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

ٔجتجی كّٛتی

165

ثشسػی اػتبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع ٔمب ْٚثٔ ٝتی ػیّیٗ دس ٘بصٚفبس٘ىغ ٚ
اٚسٚفبس٘ىغ

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

ٔجتجی ٔحٕذی سوٗ آثبدی

صیؼت پبالیی ٘فت ( )Oil Bioremediation

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

ٔحٕذ حؼیٗ(آسؽ) اػذی
ساد

167

اػتفبد ٜاص دسٔبٖ ٞبیپشٚوؼی دس ٔـىالت وّیٙیىی ایؼىٙی ٔغضی

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

ٔحٕذسهب ثیٍذِی

168

فؼبَ ػبصی ٌیش٘ذ 1 ٜاػفٍٛٙصیٗ-1فؼفبت ٔٛجت ثٟجٛد حبفظ ٝفوبیی دس
ٔٛؽ ٞبی كحشایی ٔذَ آِضایٕش ٔی ؿٛد

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

ٔؼل ٝٔٛاكُ سٚػتب

169

احشات ثیِٛٛطیه ػشة

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

ٟٔذی سٕٙٞب

171

احشات وٙتشاػپتی( ٛلشف هذ ثبسداسی )LDثش سٚی تىٛیٗ ٔشیؼتٓ صایـی
ثبداْ صٔیٙی  ٚػٛیب

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

ٔیىشٚثیِٛٛطی

171

احشٞبی ٘یتشیه اوؼیذ ( )NOثش فیضیِٛٛطی ٌیبٞی

ٔ 92/09/06یىشٚثیِٛٛطی

٘بدس وبظٕی

ؿجٔ ٝخذسٞبی دس٘ٚضاد ٚ ٚسصؽ

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 92/09/05سصؿی

دوتشآسؽ تشن ػبٔٙی

تبحیش تٕشیٗ ٚسصؿی ثش غّظت ػشٔی ِیپٛپشٚتئیٗ ()a

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 92/09/05سصؿی

دوتش اسدؿیش ظفشی

ٔؼئِٛیتٟبی حمٛلی ٘بؿی اص ػّٕیبت ٚسصؿی

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 92/09/05سصؿی

دوتش حؼیٗ اِٟیبسی

استجبى ػٛأُ تؼٟیُ وٙٙذ ٜفؼبِیت ثذ٘ی ثب ٔشاحُ تغییش سفتبس ٚسصؿی

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 92/09/05سصؿی

دوتش آتٛػب تیٕٛسی

اوؼبیؾ ٌّٔٛة چشثی دس حیٗ فؼبِیت ٚسصؿی

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 92/09/05سصؿی

دوتش ٟٔذی سهبلّی صادٜ

ثشسػی ساثٌ ٝثیٗ ٌش ٜٚخ٘ٛی ثب سطیٓ غزایی  ٚسؿتٚ ٝسصؿی ٌّٔٛة آٟ٘ب

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 92/09/05سصؿی

ػیذحؼیٗ ٔٛػٛی

ٛٞ Brain Draive Nearotrophie FeatorسٔBDNF: ٖٛ

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 92/09/05سصؿی

فشٞبد كفشی ص٘جب٘ی

وٕىٟبی حؼی ث ٝاجشای ٔبٞشا٘ٝ

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 92/09/05سصؿی

اوشْ ػتیم ٝچی

181

دٌشدیؼی ٚحذت ػشفب٘ی دس ػبحت فّؼفی

 92/09/05ػّ ْٛتشثیتی

دوتش ٔحٕذ حؼیٗ كبئیٙی

181

ٔمبیؼ ٝدیذٌب ٜػشفبٖ ٔزٞت استذوغ ً ٚشیمٟی وجشٚی ٝدسثبس ٜسٚیت ٚ
ؿٟٛد خذا٘ٚذ

 92/09/05ػّ ْٛتشثیتی

162

166

172
173
174
175
176
177
178
179

دوتش ػیذ ٘بدس ٔحٕذصادٜ

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
182

ٔبٞیت ٘فغ  ٚچٍٍ٘ٛی تؼّك آٖ ث ٝثذٖ دس فبیذسٚع  ٚحىٕت االؿشاق

 92/09/05ػّ ْٛتشثیتی

دوتش ٔشیٓ حؼیٙی إِٛػٛی

183

ػیشٔ ٜؼلٔٛیٗ دسثشخٛسد ثب ٔخبِفبٖ

 92/09/05ػّ ْٛتشثیتی

دوتش سحٕت اهلل ثیٍذِی

184

جبیٍب ٜدػب ٘ ٚیبیؾ دس اػالْ

 92/09/05ػّ ْٛتشثیتی

ػیذػّی ثبثبیی

185

ثشسػی حذیج افتشاق أت اػالْ ٔ ٚؼبِ ٝفشل٘ ٝبجیٝ

 92/09/05ػّ ْٛتشثیتی

حؼیٗ ٔشادی

186

خاللیت دس آٔٛصؽ

 92/09/05تحمیمبت آٔٛصؿی

ٔؼل ٝٔٛاِؼبدات اثٌحی

187
188
189

آػیت ؿٙبػی پبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی دا٘ـجٛیی
تحمیمبت آٔٛصؿی ثؼٛٙاٖ ػّٔ ْٛیبٖ سؿت ٝای
Mirroring the effect of stuffed classes on the utility
of ESP classes: challenges an students vs.
teachers attitudes

191
191

Hypertext mediated reading
Focalization and focus representations in Persian

 92/09/05تحمیمبت آٔٛصؿی
 92/09/05تحمیمبت آٔٛصؿی
 92/09/20صثبٖ اٍّ٘یؼی
 92/09/20صثبٖ اٍّ٘یؼی

دوتش سػ َٛداٚدی
ٔحٕذسهب وشٔی پٛس ؿٕغ
آثبدی
دوتش ثٟضاد سٞجش
فبًٕ ٝػّی پٙبٞی

 92/09/20صثبٖ اٍّ٘یؼی

ٔحٕذسهب اسٚجی

 92/09/20صثبٖ اٍّ٘یؼی

 ٗٔٛٞثیجب٘ی

The effect of rater training on raters severity and
bias in second language writing assessment
Efl teachers between avoidance of grammar and
formal grammar and formal grammar teaching: an
observation
Using the first language in language teaching and
learning
A study of the effect of transfer on the acquisition
of idioms in a foreign language by Iranian fl
learners
Bilingualism in zanjan
ثشسػی  ٚتحّیُ ٔم ِٝٛویفیت دس فوبٞبی ؿٟشی

 92/09/20صثبٖ اٍّ٘یؼی

ػیشٚع ایضدپٙبٜ

 92/09/20صثبٖ اٍّ٘یؼی

أیش سهبیی

 92/08/08ؿٟشػبصی

دوتش سهب احٕذیبٖ

198

تحّیُ ٔجبحج استمبء ویفیت دس فوبٞبی ؿٟشی

 92/08/08ؿٟشػبصی

دوتشػجبع كفشی

199

اك ٚ َٛسٚؿٟبی ًشاحی ٔحٛسٞبی ٌشدؿٍشی ؿٟشیٛٔ ٕٝ٘ٛ٘-سدی ؿٟش
ص٘جبٖ

 92/08/08ؿٟشػبصی

دوتش ػّی ؿىٞٛی

211

ٛٞیت دس فوبی ؿٟشی

 92/08/08ؿٟشػبصی

دوتش ویٛاٖ ؿبدٔبٖ

211

ٔٙظش  ٚػیٕبی ؿٟشی

 92/12/13ؿٟشػبصی

دوتش فشح حجیت

212

وبسآفشیٙی

ٔ 93/02/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی

213

ػذاِت ا٘تمبِی دس چبسچٛة ثشسػی ٘ ٚمذ ثشجؼت ٝتشیٗ ٔمبالت ػّٕی ػّٓ
ػیبػت  ٚسٚاثي ثیٗ إُِّ

 93/05/14ػّ ْٛػیبػی

214

تحٛالت حمٛق تجبست دس ایشاٖ

215

ٔؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی دس جٟت استمبی ویفیت ؿٟش

216

٘ب٘ ٛفٙبٚسی داسٚیی:دیشٚص  ،أشٚص ،فشدا

192
193

194
195

196
197

 92/09/20صثبٖ اٍّ٘یؼی

فبًٕٔ ٝحٕذی خٛاٞبٖ

 92/09/20صثبٖ اٍّ٘یؼی

فٟیٕ ٝسفیؼی

 93حمٛق
ٞفت ٝپظٞٚؾ ٔ 93ؼٕبسی
ؿیٕی

دوتش ٟٔذی راوشیبٖ
دوتش سثؼب اػىیٙی
ٟٔٙذع جٛاد سحٕتی
ٟٔشداد حٕیذی

217

ػیؼتٓ ثیِٛٛطی  ٚثیٛا٘فٛسٔبتیه

ثبؿٍب ٜپظٞٚـٍشاٖ

جّیُ فالح

218

ثیٛتشٚسیؼٓ ثب تبویذ ثش اثٛال

ثبؿٍب ٜپظٞٚـٍشاٖ

ٔٙلٛس ثیبت

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
219

تبحیش تٛػؼ ٝؿٟش٘ـیٙی ثش تغییش الّیٓ

211

ا٘ذاص ٜآػٕبٖ

ػٕشاٖ
 94/02/19فیضیه

ػیذ ٔجیذ ٔفیذی ؿٕیشا٘ی
آلبی لٕشی ٘ظاد

 94/02/30ػّ ْٛػیبػی

ػیذ جّیُ دٞمب٘ی
فیشٚصآثبدی

212

طئٛپّتیه ا٘تمبدی

 94/2/05ػّ ْٛػیبػی

دوتش ٔشیٓ سحٕٙی

213

ا٘ذاص ٜآػٕبٖ

 94/2/19فیضیه جبٔذات

اػتبد اػذاِ ٝلٕشی ٘ظاد

214

ثشسػی ٔؼبئُ تؼبدَ

 94/6/18سیبهی

دوتش ػّی فشد صادٜ

215

پیـشفتٟبی اخیش دس آ٘بِیض غیشخٌی

 94/6/18سیبهی

دوتش ؿٟشاْ سهب پٛس

216

تؼٕیٓ دس سیبهیبت

 94/6/18سیبهی

دوتش ػیذٔٙلٛس ٚاػظ پٛس

217

آػیت ؿٙبػی خب٘ٛادٜ

 94/9/28سٚا٘ـٙبػی

دوتش اثٛاِفوُ حبتٕی

218

ًشحٛاس ٜدسٔب٘ی

 94/9/28سٚا٘ـٙبػی

دوتش لٕش ویب٘ی

219

وبسثشد فٙبٚسی ٘ب٘ ٛدس ػّ ْٛصیؼتی

 94/9/28ط٘تیه

دوتش كٕذ ٘ذسی

221

ػىبػی ٘جٔٛی

 94/9/30فیضیه

اػتبد اػذاِ ٝلٕشی ٘ظاد

221

ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی

 94/8/20ؿٟشػبصی

دوتش اػٕبػیُ ؿیؼٝ

222

 ٚGPSآٔٛصؽ اػتفبد ٜاص آٖ دس ؿٟشػبصی

 94/9/25ؿٟشػبصی

دوتش ػّی ؿىٞٛی

223

ػٌٛ٘ٛشافی دس ص٘بٖ

ٔ 95/2/04بٔبیی

دوتش ٔیٙب ٙٞشثخؾ

224

ثّٛؽ دس دختشاٖ

ٔ 95/2/21بٔبیی

دوتش ٔیٙب ٙٞشثخؾ

225

اصدٚاد ػبِٓ  ٚپبیذاس اص صٔبٖ ؿىُ ٌیشی تب سػیذٖ ثٛٔ ٝفمیت

95/1/31

اثٛاِفوُ حبتٕی

226

اسصیبثی پشٚطٞ ٜبی ثضسي ٔمیبع ؿٟش ص٘جبٖ(ػجضٔ ٜیذاٖ ،پُ ػیذاِـٟذاء)

 95/8/19ؿٟشػبصی

دوتش حجیت ٔالئی یٍب٘ٝ

227

ٔذیشیت ؿٟشی  ٚچبِـٟبی پیؾ س ٚدس ؿٟشػبصی

 95/8/19ؿٟشػبصی

دوتش جٛاد سحٕتی

228

حىٕشٚایی ؿٟشی

 95/8/19ؿٟشػبصی

دوتش اثٛاِفوُ ٔـىیٙی

229

ٌیبٞبٖ تشاسیخت ٝاص تحمیمبت تب ثبصاس ٔلشف اص دیذٌب ٜلٛا٘یٗ ّٔی  ٚثیٗ
إِّّی

95/9/22

231

ٌیبٞبٖ تشاسیخت ٝدس خذٔت ػالٔت ا٘ؼبٖ ٔ ٚحیي صیؼت

95/9/22

دوتش ٌٟٔشٔ ٜحؼٗ پٛس

231

ٛٞؽ خالق :دسآٔذٍ٘ ،بٞی ثٔ ٝغض

95/9/24

دوتش حؼٗ فتح صادٜ

232

ٛٞؽ خالقٔ :فبٞیٓ پبیٝ

95/9/25

دوتشحؼٗ فتح صادٜ

ػخٙشا٘ی سفتبسٞبی پشخٌش

95/9/25

فبًٕ ٝسػتٓ خب٘ی ٚكغشی
وشٔی

ٛٞؽ خالقٍ٘ :بٞی ث ٝرٗٞ

95/9/28

دوتشحؼٗ فتح صادٜ

اصدٚاد ػفیذ  ٚحمٛق ص٘بٖ

95/9/29

آلبی دوتش فشیذ احٕذیبٖ
ٔمذْ

236

ػخٙشا٘ی چٍ ٝ٘ٛپٛػتش ثؼبصیٓ

95/9/30

خب٘ٓ فبًٕ ٝسػتٕخب٘ی

237

تٟی٘ ٝمـ ٝثب اػتفبد ٜاص پٟپبد

٘ 96/6/28فـ ٝثشداسی

ٟٔٙذع ٟٔذی ثشٙٔٚذ

238

پشػتبس  ٚلبٖ٘ٛ

211

233
234
235

ػّ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي ثیٗ إُِّ

ؿٟشیٛس  96پشػتبسی

دوتش غالٔشهب كبِحی

خب٘ٓ ٔیتشا سػتٕی

239

صیجبػبصی فوبٞبی ؿٟشی ثب سٚیىشد ؿٟشػبصی تبوتیىبَ

 1396/08/30ؿٟشػبصی

دوتش سحٕبٖ پشچٍب٘ی

241

وبٚؽ د ٚفلُ اخیش ٔؼذٖ ٕ٘ه چٟشآثبد

1396/07/02

اػتبد رثیح اِ ٝؿبٔ ٜحٕذی

241

تذٚیٗ اكٔ َٛذیشیت ثحشاٖ صِضِ ٚ ٝپذافٙذ غیشػبُٔ  ٚاسائ ٝساٞىبسٞبی

 1396/08/30ؿٟشػبصی

ٟٔٙذع وشأتی

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
ٔشتجي ثب آٖ
242

ٚهؼیت اجتٕبػی ص٘جبٖ دس ػٟذ ٘بكشی دس حذٚد ػبَ  1295لٕشی

1396/10/07

243

دس ػبی ٝػبس ػٙجُ-آییٗ ٞبی ٘ٛسٚصی دس فش ًٙٞثٔٛی ص٘جبٖ
1396/12/18

خب٘ٓ پشػت ٛلبػٕی ا٘ذسٚد ٚ
آلبی ث ٕٟٗخٌیجی
وٕیؼیّٔ ٖٛی ی٘ٛؼى ٛدس
ایشاٖ-دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی
ص٘جبٖ

244

ثشسػی ص٘ذٌی حبد ٔیش ثٟبءاِذیٗ ٘یىٛوبس ص٘جب٘یٔ ٛشٚسی ثش آحبس  ٚثٙبٞبی
ٚلفی ثبصٔب٘ذ ٜاص ایـبٖ

1397/01/30

245

اكٔ ٚ َٛجب٘ی پبیذاس ػبصی ٌٛدٞبی ػبختٕب٘ی

 1397/02/05ػٕشاٖ

حٕیذ ػّی اِّٟی

246

ػیؼتٕٟبی ػشٔبیـی ٘ٛیٗ دس ٔشاوض دادٜ

ٔ 1397/02/10ىب٘یه

دوتش ػّی ٟٔشآثبدی

247

ثشسػی ػّٕىشد ػیؼتٕٟبی جبرة ا٘شطی دس ػبصٞ ٜب

 1397/02/06ػٕشاٖ-ػبصٜ

دوتش حؼیٗ پشٚیٙی حب٘ی

248

ٔؼشفی آخشیٗ دػتبٚسدٞب  ٚوبسثشدٞبی فتٌٛشأتشی ثشد وٛتب ٚ ٜفتٌٛشأتشی
پٟپبد ٔجٙب دس حٛصٞ ٜبی ٔختّف ػّْٛ

ٟٙٔ 1397/02/18ذػی ٘مـ ٝثشداسی

249

ثشسػی جشْ دس فوبٞبی ؿٟشی  ٚساٞىبسٞبی ٔمبثّ ٝثب آٖ ثب تىٙیه
ؿٟشػبصی تبوتیىبَ

 1397/02/06ؿٟشػبصی

ٟٔشاٖ

251

آٔٛصؽ ػىبػی ثب ٔٛثبیُ

ٌ 1397/02/09شافیه

دوتش ٔیٙب ػّیٕی

251

احٛاَ  ٚآحبس ػ ٝؿبػش ص٘جب٘ی دٚس ٜایّخب٘ی-لشٖ ٞفتٓ ٞجشی

1397/04/19

دوتش سأیٗ ػٌّب٘ی

252

حمٛق تجبست (تشخیق وبال اص ٌٕشن)

ٔ 1397/09/25ذیشیت

أیشحؼیٗ ٟٔشی

253
254

آؿٙبیی ثب تٟذیذات  ٚآػیت ٞبی فوبی ٔجبصی
آؿٙبیی ثب ٔـىالت دا٘ـجٛیبٖ(فوبی ٔجبصی)

 1397/09/26حمٛق
 1397/09/26حمٛق

255

آیٙذ ٜسٚاٖ ؿٙبػی  ٚفشكت ؿغّی

 1397/09/27سٚا٘ـٙبػی

256

ثیٛتىِٛٛٙطی  ٚأٙیت غزایی جبٔؼ ٝأشٚص
 1397/09/28ط٘تیه
257

ثشسػی چبِـٟبی اػتبٖ دس حٛص ٜصیؼت فٙبٚسی  ٚاسائ ٝپیـٟٙبدات  ٚساٞىبس
 1397/09/28ط٘تیه
258

صیؼت فٙبٚسی دس اكالح ٘جبتبت ٔذسٖ
 1397/09/28ط٘تیه

اػتبد وشیٓ ٘یشٙٔٚذ-خب٘ذاٖ
ٔیشثٟبءٔ-حٕذ وبظٓ ٔىّٕی

دوتش فشیذ اػٕبػیّی

ػش ًٙٞػبػبٖ
٘ظشی(سئیغ پّیغ آٌبٞی)
ػشٔ ًٙٞحٕذػّی آدیٝٙ
ِ(ٛسئیغ پّیغ فتبی اػتبٖ)
دوتش ٔؼؼٛد حجبصی –خب٘ٓ
دوتش لٕش ویب٘ی -دوتش
حؼٗ اِٟی-دوتش افؼب٘ٝ
كجحی –دوتش پشػتٛ
سحیٕی
دوتش حؼیٗ جؼفشی(سئیغ
ػبصٔبٖ جٟبد وـبٚسصی
اػتبٖ)
دوتش پشٚیض ٔشادی(سئیغ
ٔشوض تحمیمبت  ٚآٔٛصؽ
وـبٚسصی ٙٔ ٚبثغ ًجیؼی
اػتبٖ)
دوتش پشٚیض ٔشادی(سئیغ
ٔشوض تحمیمبت  ٚآٔٛصؽ
وـبٚسصی ٙٔ ٚبثغ ًجیؼی
اػتبٖ)

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
259

ٟٔٙذػی ط٘تیه ٔ ٚحلٛالت تشاسیختٝ
 1397/09/28ط٘تیه
261

وبسثشد صیؼت فٙبٚسی حـشات

 1397/09/28ط٘تیه

261

فٛایذ صیؼت ٔحیٌی ٔحلٛالت تشاسیختٝ
 1397/09/28ط٘تیه
262
263

ٔؼشفی ثش٘بٔٞ ٝب  ٚحٕبیتٟبی ػتبد تٛػؼ ٝصیؼت فٙبٚسی  ٚاسائً ٝشح تمؼیٓ
وبس ٞذفٕٙذّٔی
پبػخ ث ٝاثٟبٔبت دسخلٛف ٔحلٛالت تشاسیخت ٚ ٝایٕٙی صیؼتی

 1397/09/28ط٘تیه
 1397/09/28ط٘تیه

دوتش ٔؼؼٛد تٛحیذفش (ػوٛ
ٞیئت ػّٕی دا٘ـٍب ٜؿٟیذ
ثٟـتی تٟشاٖ)
دوتش ٌِفؼّی دِٚتی(اػتبدیبس
دا٘ـٍب ٜص٘جبٖ)
دوتش حؼیٗ ػؼٍشی (ػوٛ
ٞیئت ػّٕی دا٘ـٍب ٜؿٟیذ
ثٟـتی تٟشاٖ)
دوتش ٔحٕٛد تٛالیی (سئیغ
ا٘جٕٗ ط٘تیه ایشاٖ)
دوتش ثٟضاد لش ٜیبهی( ٔشجغ
ّٔی ایٕٙی صیؼتی)

 1397/09/28ط٘تیه

دوتش ٟٔذی ٔشادیبس (ٔؼئَٛ
آصٔبیـٍبGMO ٜ
 Detectionپظٞٚـٍبٜ
ّٔی ٟٔٙذػی ط٘تیه)

 1397/09/29ط٘تیه

آلبی دوتش ػؼیذ وبثّی

266

ٔؼٕبسی ٛٔ ٚػیمی

ٔ 1397/09/29ؼٕبسی

آلبی دوتش فشیذ ٖٚاحٕذی

267

حمٛق تجبست (حمٛق چه)

 1397/09/29حمٛق

آلبی دوتش ػّٕبٖ ِٚیضادٜ

268

تجییٗ خب٘ٛادٛٔ ٜفك اػالٔی-ایشا٘ی

 1397/10/19سٚا٘ـٙبػی

آلبی غالٔؼّی افشٚص

1398/05/24

ا٘جٕٗ دٚػتذاساٖ تبسیخ ٚ
فش ًٙٞص٘جبٖ()NGO

264

ٚیشایؾ ط٘ٔٛی  ٚوبسثشد آٖ دس تِٛیذ ٔحلٛالت تشاسیختٝ

265

269
271
271

ٚیشایؾ طٖ ٞبی ٔٛجٛدات ثب اػتفبد ٜاص تىِٛٛٙطی CRISS/Cas9

ٍ٘بٞی ث ٝتبسیخ  ٚفشً ًٙٞبسْ

 1398/5/13سٚا٘ـٙبػی

ػـك  ،ػٛي  ٚفمذاٖ

ا٘جٕٗ دٚػتذاساٖ تبسیخ ٚ
فش ًٙٞص٘جبٖ()NGO

1398/05/24

ٍ٘بٞی ث ٝتبسیخ  ٚفشً ًٙٞبسْ

آلبی دوتش سصٌبس ٔحٕذی

272

?On the left periphery: Topicalization or Focalization

1398/08/30

273

Using Learners’ First Language in L2 Teaching and
Learning
The Construct Validation of a Questionnaire: A
Approach Quantitative
Towards Creativity in ELT: The Need to Say Something
New
,The Study of Writing References, submitting Articles
…Finding Journals, Plagiarism

1398/08/30

277

From Intelligence to Multiple Intelligences: A Historical
Survey

آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی

278

Language and Gender

 1398/08/30آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی

دوتش ثٟضاد سٞجش

 1398/09/05تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ

دوتش ٟٔذی سهب لّیضادٜ

274
275
276

279

ٔىُٕ ػبصی دسٚسصؽ

1398/08/30
1398/08/30

آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی

دوتش ٔحٕذسهب اسٚجی

آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی

دوتش فٟیٕ ٝسفیغ

آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی

دوتش ٗٔٛٞثیظ٘ی

آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی

دوتش ػىی ٝٙجؼفشی

1398/08/30
آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی
1398/08/30

دوتش ػیشٚع ایضد پٙبٜ
دوتش فبًٕٔ ٝحٕذی
خٛاٞبٖ

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
ٚسصؿی
281
281
282
283
284
285
286
287
288
289
291
291
292

إٞیت فؼبِیت ثذ٘ی دسپیـٍیشی اص ثیٕبسی ٞبی لّجی ٚػشٚلی

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 1398/09/05سصؿی

دوتش اسدؿیش ظفشی

تؼبسم دس ػبصٔبٟ٘بی ٚسصؿی

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 1398/09/05سصؿی

دوتش حؼیٗ اِٟیبسی

تبحیش فبوتٛسٞبی سٚا٘ی ثش ػّٕىشد ٚسصؿی

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 1398/09/05سصؿی

دوتش حؼیٗ ٔحٕذی حب٘ٛی

ٔذیشیت تغییش دس ػبصٔبٖ ٞب

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 1398/09/05سصؿی

دوتش آتٛػب تیٕٛسی

تٕشیٙبت اكالحی ػٕٔٛی پیـٍیشی اص ٘بٙٞجبسی ٞبی اػىّتی ػوال٘ی

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 1398/09/05سصؿی

دوتش ػیذ حؼیٗ ٔٛػٛی

سٚؽ ٞبی افضایؾ ٚوبٞؾ ٚصٖ ٚاحش ٚسصؽ ثش آٖ

تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
ٚ 1398/09/05سصؿی

دوتشآ تش ػبٔٙی

ثٛسع ٚػشٔبیٌ ٝزاسی آٖ

 1398/09/21حؼبثذاسی ٔ ٚذیشیت
ٔبِی

دوتش حؼیٗ ٔختبسی

پیبد ٜػبصی ( اجشایی ) اػتب٘ذاسٞبی حؼبثذاسی ثیٗ إِّّی دس ؿشوتٞبی
وٛچه ٔٚتٛػي

 1398/09/21حؼبثذاسی ٔ ٚذیشیت
ٔبِی

دوتش ػّی ثیبت

حؼبثشػی وبٔپیٛتشی دس ػلش حبهش

 1398/09/21حؼبثذاسی ٔ ٚذیشیت
ٔبِی

خب٘ٓ صیٙت ٟٔشػب

ثشسػی تٌجیمی ٘ظبْ حؼبثذاسی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ثب اػتب٘ذاسدٞبی
حؼبثذاسی حبوٓ ثشٔٛػؼبت غیش ا٘تفبػی

 1398/09/21حؼبثذاسی ٔ ٚذیشیت
ٔبِی

آلبی ٔلٌفی حىٕی

تـشیح ثٟبیبثی ثشٔجٙبی فؼبِیت (وبسثشد ،پیبد ٜػبصی ٔ ،ضایب ٔٚؼبیت آٖ)

 1398/09/21حؼبثذاسی ٔ ٚذیشیت
ٔبِی

دوتشسأیٗ جؼفشی ػّٕذاسی

ؿفبفیت  ،ػذْ تمبسٖ اًالػبتی

 1398/09/21حؼبثذاسی ٔ ٚذیشیت
ٔبِی

دوتشٟٔذی ٔحٕذی

حؼبثذاسی ٚچبِؾ ٞبی آٖ دسػلش حبهش

 1398/09/21حؼبثذاسی ٔ ٚذیشیت
ٔبِی

دوتش ػّی ٔحٕذی

293

ثشسػی تٌجیمی حمٛق ثـش دساػالْ ٚاػالٔی ٝجٟب٘ی حمٛق ثـش

1398/09/13

حمٛق

دوتش اثٛاِمبػٓ ٟٔذیپٛس

294

خؼبست غیش ججشا٘ی اٞذاف  ٚوبسثشد آٟ٘ب

 1398/09/13حمٛق

دوتش ٞبدی ٘ؼیٕی

295

ٔؼیبسٞبی احشاص ٘من ػالٔت تجبسی دس حمٛق ایشاٖ  ٚآٔشیىب

 1398/09/13حمٛق

دوتش احٕذیبٖ ٔمذْ

296

تحّیُ اكُ ٘ ٟٓلب٘ ٖٛاػبػی  ٚثشخٛسد آٖ ثب اكُ ٞفتبد ٟٓ٘ ٚ

 1398/09/13حمٛق

دوتش ٔحٕذ ػّٕبٖ ًبٞشی

297

احش فتح ٘بؿی اصلشاسداد ٔجٙبی تجذیُ تؼٟذ دس سٚاثي ًشفیٗ لشاسداد

 1398/09/13حمٛق

دوتش ػّیشهب ٘ٛاسیبٖ

298

ؿبخلٞ ٝبی ٘ظبْ اػتخذاْ ؿبیؼت ٝػبالس

 1398/09/13حمٛق

دوتش حٕیذ ؿؾ ٌُ

299

ٔؼئِٛیت ٔذ٘ی ػش دفتشاٖ اػٙبدسػٕی

 1398/09/13حمٛق

دوتش ػّٕبٖ ِٚیضادٜ

311

ثشسػی اثؼبد حمٛلی دػبٚی ٌٔشٚح ٝایشاٖ ػّی ٝآٔشیىب دس دیٛاٖ ثیٗ إِّّی
دادٌؼتشی

1398/09/13

311

ؿشى فبػخ احىبْ  ٚآحبس آٖ

 1398/09/13حمٛق

حمٛق

دوتش پیٕبٖ ثّٛسی
دوتش ؿٟشیبس ثبلشی

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
1398/09/13

312

كالحیت دادٌب ٜویفشی ثیٗ إِّّی

313

ٍ٘بٞی ث ٝاػتؼبسٞ ٜبی ؿٙبختی

314

٘مؾ دسٚع ػٕٔٛی(فبسػی پیؾ ٚػٕٔٛی) دساستمبءٔؼّٔٛبت ػٕٔٛی ادثی
ٚصثب٘ی دا٘ـجٛیبٖ

1398/09/14

315

ؿٍشدٞبی ؿبػشی حؼیٗ ٔٙضٚی

 1398/09/14صثبٖ  ٚادثیبت فبسػی

دوتش حیذسحؼّٛٙ

316

ثشسػی تـجی ٝدس ؿبّٔٛ

 1398/09/14صثبٖ  ٚادثیبت فبسػی

ػجذاِٛحیذ جؼفشی پبثٙذی

317

ثشسػی لبِت ٞبی ؿؼش فبسػی دس لش ٖٚػٚ ْٛچٟبسْ ٞجشی

 1398/09/14صثبٖ  ٚادثیبت فبسػی

دوتشوشیٓ ؿبوش

318

دیذٌب ٜؿشق دسثبة صٖ ثب تبویذ ثشٞضاس ٚیه ؿت

 1398/09/14صثبٖ  ٚادثیبت فبسػی

دوتش ٘ضٞت ٘ٛحی

319

ٌبْ ػ ْٛدس ٌفتٕبٖ ا٘مالة اػالٔی

 1398/09/14ػشفبٖ  ٚادیبٖ

دوتش حؼیٗ ٔشادی

311

وبسوشد ایٕبٖ دس آٔٛصٞ ٜبی اخاللی لشاٖ

 1398/09/14ػشفبٖ  ٚادیبٖ

دوتش ٔشیٓ حؼیٙی إِٛػٛی

311

جبیٍب ٜاپٛصیؼی ٖٛدس ٘ظبْ اػالٔی اص ٔٙظش أبْ حؼیٗ (ع)

 1398/09/14ػشفبٖ  ٚادیبٖ

دوتش سحٕت اِ ٝثیٍذِی

312

ٔمبیؼ ٝروش  ٚػىٛت ػشفب٘ی دس ػشفبٖ اػالٔی ٔ ٚؼیحیت

 1398/09/14ػشفبٖ  ٚادیبٖ

دوتش ٘بدس ٔحٕذ صادٜ

313

ػٛسٔ ٜجبدِ ٝاِحٕذ آغبص وتبة آػٕب٘ی ثب سحٕت پشٚسدٌبس

 1398/09/14ػشفبٖ  ٚادیبٖ

ػیذ ػّی ثبثبیی

314

تٛحیذ ٔ ٚشاتت آٖ اص ٔٙظش ػشفبٖ اػالٔی

 1398/09/14ػشفبٖ  ٚادیبٖ

دوتش ٔحٕذ حؼیٗ كبئیٙی

315

لشآٖ  ٚآداة ٔ ٚؼبؿشت

 1398/09/14ػشفبٖ  ٚادیبٖ

ٔؼؼٛد اثشاٞیٕی ثبٍِٙب

٘مؾ جبیٍب ٜػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ دس أٙیت ثیٗ إِّّی

 1398/09/21ػّ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي
ثیٗ إُِّ

دوتش ٟٔذی خٛؽ خٌی

٘یشٞٚبی ٔـبسوت وٙٙذٚ ٜآسٔبٖ جٙجؾٞبی ػیبػی دسایشاٖ ٔؼبكش

 1398/09/21ػّ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي
ثیٗ إُِّ

دوتش اكغش پشتٛی

ٚهؼیت فىشػیبػی ٚاجتٕبػی ٚیه فشكت تبسیخی ثشای ا٘ذیـٚٝسصی
اػالٔی

 1398/09/21ػّ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي
ثیٗ إُِّ

دوتش فشؿیذ جؼفشی پبثٙذی

تبثؼیت فشص٘ذاٖ ص٘بٖ ایشا٘ی حبكُ اص اصدٚاد ثبٔشداٖ خبسجی

 1398/09/21ػّ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي
ثیٗ إُِّ

دوتشحؼٗ ػیٛم صادٜ

ٔجب٘ی فشا٘ظشی دسسٚاثي ثیٗ إُِّ

 1398/09/21ػّ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي
ثیٗ إُِّ

دوتش ٔبِه رٚاِمذس

ػُّ لذستٌیشی ٔجذد احضاة ساػت دساسٚپب

 1398/09/21ػّ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي
ثیٗ إُِّ

دوتش جٛاد لذػی

إٞیت جبیٍب ٜلٔ ٜٛم ٝٙٙدس ػبختبس ػیبػی جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ

 1398/09/21ػّ ْٛػیبػی  ٚسٚاثي
ثیٗ إُِّ

دوتش فشیذ٘ ٜجبسی

٘مؾ حؼبثشػی ٚحؼبثذاسی دسٔٛفمیت ٞبی ٔذیشیتی

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتشؿٟشیبس خؼشٚی

٘مؾ سػب٘ ٝدس ثش٘ذ ػبصی

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتشٕٞبدسٚدی

ثبصاسیبثی ٚثش٘ذی ًٙدیجیتبَ

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتشفیشٚص ٜحبجی ػّی
اوجشی

316
317
318
319
321
321
322
323
324
325

1398/09/14

حمٛق
صثبٖ  ٚادثیبت فبسػی
صثبٖ  ٚادثیبت فبسػی

دوتش ػّی پضؿىی
دوتش ٟٔشی تّخبثی
دوتش حؼیٗ آسیبٖ

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
جبیضّٔ ٜیویفیت ایشاٖ()INQA

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتشاسؿذ فشٕٙٞذیبٖ

وبسآفشیٙی ٚاػتبست آح

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتشٞبدی سهٛی

تجییٗ ٚالؼیت ج ًٙالتلبدی

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتشحؼیٗ ٔحٕذی

تبحیش التلبد ٘ ٛوالػیىی ثش التلبد ایشاٖ

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتش احٕذ ٘میّٛ

آػیت ؿٙبػی ٘ظبْ آٔٛصؽ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دسدا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ص٘جبٖ

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتش٘جی أِ ٝحٕذی

ٔذیشیت ػٕش

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتشػجبع لٙجشی

التلبد سفتبسی

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتشاؿىبٖ سحیٓ صادٜ

تٛسیؼٓ ٌٚشدؿٍشی

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتشفشؿتٌِ ٝفی صادٜ

ثشسػی ػٛأُ فشدی ٚاجتٕبػی ٔٛحش ثشوبٞؾ اختالفبت دسآٔذی

ٔ 1398/08/28ذیشیت ثبصسٌب٘ی ٚ
التلبد

دوتش ٔحٕذدإِٙپٛس

335

افشاد ػٕی ص٘ذٌی خٛدساثـٙبػیذ

 1398/09/07سٚا٘ـٙبػی

دوتش فبًٕ٘ ٝظشی

336

اختبالت جٙؼی

 1398/09/07سٚا٘ـٙبػی

دوتشافؼب٘ ٝكجحی

337

سٚاٖ دسٔبٍ٘شی پٛیـی وٛتبٔ ٜذت

 1398/09/07سٚا٘ـٙبػی

دوتشٔؼؼٛد حجبصی

338

سیـٞ ٝبی تحِٛی ًشحٛاسٞ ٜبی ٘بػبصٌبسی

 1398/09/07سٚا٘ـٙبػی

دوتش لٕشویب٘ی

339

ا٘ذیـٙبوی

 1398/09/07سٚا٘ـٙبػی

دوتش ٕٞبٔؤیذفش

341

خاللیت دس ٘ظبْ ٞبی آٔٛصؿی

326
327
328
329
331
331
332
333
334

1398/09/14

ٔذیشیت آٔٛصؿی

دوتش ٔٙیظ ٜروشیبیی

341

آٔٛصؽ ٚتٛػؼ ٝپبیذاس

ٔ 1398/09/14ذیشیت آٔٛصؿی

دوتش ٘می وٕبِی

342

تح َٛدسسػبِت ٞبی آٔٛصؿی

ٔ 1398/09/14ذیشیت آٔٛصؿی

دوتشسػ َٛداٚٚدی

343

ٔذیشیت ٘ظبْ ٞبی آٔٛصؿی ثبسٚیىشد اػالٔی ایشا٘ی

ٔ 1398/09/14ذیشیت آٔٛصؿی

دوتش ٘ٛساِذیٗ ٔیشصایی

344

آػیت ؿٙبػی خـ٘ٛت

 1398/09/20ػّ ْٛاجتٕبػی

دوتش ٔحجٛث ٝثبثبیی

345

آػیت ؿٙبػی ؿجىٞٝبی ٔجبصی

 1398/09/20ػّ ْٛاجتٕبػی

دوتشسثبث ٝپٛسججّی

346

فشآیٙذ ثٟپٛئی ٔؼتٕش دسػبصٔبٖ (وبیضٖ)

 1398/09/20ػّ ْٛاجتٕبػی

دوتشرثیح اِ ٝكذفی

347

تبحیش فٙبٚسی ٘ب٘ ٛتىِٛٛٙطی دس ػبیش ػّْٛ

 1398/8/25ؿیٕی

حٛسی ٝیحیبیی

348

ثشسػی تبحیش وبٔجٛجب دس لٙذ خٖٛ

 1398/8/25ؿیٕی

ػیذٔحٕذ ؿؼبػی

349

ػّٞ َٛبی صیؼت ػٛختی ٔیىشٚثی پیـشفت ٞب  ٚوبسثشدٞب

 1398/8/25ؿیٕی

حؼٗ حٕیذی

351

پالػتیه ٞب ٘ ٚح ٜٛثبصیبفت آٟ٘ب

 1398/8/25ؿیٕی

٘بٞیذ ؿجشی

351

پّیٕشٞبی سػب٘ب ثشسػی  ٚخٛاف آٟ٘ب

 1398/8/25ؿیٕی

پشٚیٗ اػىٙذسی

352

ثشسػی خٛاف پّیٕشٞب دس ثیٛٔٛاد

 1398/8/25ؿیٕی

پشٚا٘ ٝپبوشٚاٖ

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
353

وشٔٚبتٌٛشافی ٔبػیّی

1398/8/26

ؿیٕی

ِیال دِٚتیبسی

354

ظٟٛس  ٚپیذایؾ ٔتذٞبی ًشاحی  ٚػبخت دیجیتبَ ،ػیؼتٓ ٞبی ػبخت ٚ
ػبصٞ ٜبی ٘ٛ

1397/8/27

355

چبِؾ ٞبی ثبصآفشیٙی ؿٟشی دس ؿٟشٞبی وٛچه ٔ ٚیب٘ی

ٔ 1397/8/27ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

ٟٔشاٖ فشأشصی

356

حؼٗ تؼّك دس ٔؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی ایشا٘ی -اػالٔی

ٔ 1397/8/27ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

٘شٌغ وشیٕی

357

ثشسػی ٔذَ ػبصی اًالػبت ػبختٕبٖ دس ایشاٖ  ٚپیبد ٜػبصی ایٗ اٍِ ٛدس
یه ػبختٕبٖ ٔؼى٘ٛی

1397/8/27

 ٗٔٛٞحجٛتی

358

ٍ٘بٞی ثش ٔؼٕبسی ایشا٘ی ثب تبویذ ثش آحبس ٔٛص ٜایشاٖ ثبػتبٖ

ٔ 1397/8/27ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

یبؿبس اكال٘یبٖ

359

ػٙت اػالٔی دس ٔؼٕبسی ایشاٖ اص ٘ظش دوتش حؼٗ ٘لش

ٔ 1397/8/27ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

ٟٔشاٖ لٙجشی ٌّٔك

361

ػٙبكش ٔ ٚفبٞیٓ اكّی ثبؽ ٙٔ ٚظشایشا٘ی

ٔ 1397/8/27ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

جؼفش ٘یىٙٔٛؾ

361

ٔذیشیت پشٚطٞ ٜبی ثضسي ٔؼٕبسی ٚؿٟشػبصی

ٔ 1397/8/27ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

آتٛػب ثیبت

362

تشویجبت فؼفش داس  ٚإٞیت آٟ٘ب دس ص٘ذٌی

 1397/8/27ؿیٕی

فٟیٕ ٝكجبغی

363

فٙبٚسی اًالػبت دس ٔذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ دس كٙبیغ ثضسي

 1397/8/27كٙبیغ

ٔحٕذحؼیٗ ػجذاِٟی

364

وٙتشَ ویفیت آٔبسی ٔ ٚؼشفی ٘شْ افضاس ٞبی ٔشثًٝٛ

 1397/8/27كٙبیغ

ٟٔش٘ٛؽ ًبٞشخب٘ی

365

ثشسػی ٟٔٙذػی تشصؽ دس ص٘ذٌی سٚصٔش ٚ ٜآحبس آٖ ثش جٛأغ ثـشی تغییش
پیذا وٙذ

1397/8/27

أیٗ ٔیشصاپٛس

366

پیـی ٚ ٝٙوبسثشد تضئیٙبت ٙٞذػی دس ٙٞش اػالٔی

ٙٞ 1398/8/28ش

ٔؼّٓ جبػٕی

367

ایذ ٚ ٜتشویتثٙذی دس ٙٞش

ٙٞ 1398/8/28ش

٘ؼشیٗ جؼفشی

368

ٙٞش چیؼت؟ ( تجیٗ ٔفٙٞ ْٟٛش دس ػّ ْٛا٘ؼب٘ی )

ٙٞ 1398/8/28ش

ؿشاس ٜتیٕٛسی

369

ثشسػی ٔفٔ ْٟٛیٕ ٝػیغ دس آحبس ٙٞش ٔفٟٔٛی ٔؼبكش ثب تٛج ٝث٘ ٝظشیبت
افالً ٚ ٖٛاسػٌ ٛدس ثبة ٙٞش

1398/8/28

ٔیٙب ػّیٕی

371

اػتفبد ٜاص تىِٛٛٙطی استفبع ػٙجی ٌ ٚشاٚیٕتشی ٔبٛٞاس ٜای ثشای ثشسػی
تغییشات الّیٕی

1398/8/28

371

وبسثشد ٞب ٚ ٚیظٌی ٞبی فتٌٛشأتشی پٟپبد ٔجٙب دس تٟی ٝاًالػبت ٔىب٘ی ثشٚص
 ٚػشیغ

1398/8/28

372

تـىیُ ٌش ٜٚوبسآفشیٙی دس حٛصٟٙٔ ٜذػی ٔىب٘یه ثب سٚؽ ٌفتٍٛی
تلبدفی

1398/8/28

373

تحّیُ ػّٕىشد جزة ا٘شطی یه ػیؼتٓ خٛسؿیذی

ٔ 1398/8/28ىب٘یه

غالٔشهب تٌٟیشی

374

سٚؽ ٞبی كحشایی ؿٙبػبیی ٌؼُ ٞب دس پشٚطٞ ٜبی ػٕشا٘ی

 1398/8/29ػٕشاٖ

صٞشا ٔشدا٘ی

375

تحّیُ ً ٚشاحی ػبختٕبٖ ٞب دس ثشاثش خشاثی پیؾ س٘ٚذ٘ ٜبؿی اص ا٘فجبس

 1398/8/29ػٕشاٖ

حؼیٗ پشٚیٙی حب٘ی

376

ٔشٚسی ثش ًشاحی ػبصٞ ٜبی فٛالدی(لبة خٕـی) ث ٝسٚؽ ًشاحی ٔجتٙی
ثش ػّٕىشد ثشاػبع ٔجب٘ی سٚؽ ا٘شطی ً ٚشح پالػتیه ػبصٞ ٜب()PBPD

1398/8/29

جٟبٍ٘یش افـبس

377

احش فٛاكُ ِغضؽ دس پٛؿؾ ٍٟ٘ذاس٘ذ ٜتٞ ُ٘ٛب

 1398/8/29ػٕشاٖ

ٚحیذ حؼیٙی تٛدؿىی

378

ٔٛهٛع :ؿٙبػبیی ٔحُ آػیت دس پُ ٞبی تیش ٔب٘ٙذ ثب اػتفبد ٜاص پبػخ پُ
ٔٛجٛد

1398/8/29

داٚٚد ػّی آثبدی

379

ثبصٌشدا٘ذٖ ثّٛن ٞبی ٘ت وشد ٜپشٚط ٜؿٟش آسای ص٘جبٖ

 1398/8/29ػٕشاٖ

ٔؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

ٔؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

كٙبیغ

ٙٞش
٘مـ ٝثشداسی
٘مـ ٝثشداسی
ٔىب٘یه

ػٕشاٖ

ػٕشاٖ

ػّیشهب ٔیخبلی

سأیٗ ویبٟٔش
فشیذ اػٕبػیّی
ٚحیذ ٔٙفشد

لبػٓ ٔحٕٛدی

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
381

ثشسػی تجشثیبت ثذػت آٔذ ٜاص پٙجٕیٗ ٔؼبثمبت طئٚٛاَ

 1398/8/29ػٕشاٖ

حٕیذ ػّی اِٟی

381

تحّیُ ِشص ٜای ػبختٍب ٜثب اػتفبد ٜاص سٚؽ اجضای ٔشصی ٘یٓ كفح ٝدس
حٛص ٜی صٔبٖ

1398/8/29

ػؼیذ ٔجتجی صادٜ

382

ٔؼشفی ٔشاحُ ٔختّف احتشاق  ٚثشسػی ػٛأُ ٔؤحش ثش ػٙتیه احتشاق
ػٛختٟبی ثبیٔٛغ

1398/8/29

383

جشیبٟ٘بی دٚفبصی  ٚوبسثشدٞبی آٖ دس كٙؼت

ٔ 1398/8/29ىب٘یه

ػّی ٟٔشآثبدی

384

آؿٙبیی ثب فوبی فبصی یه ػیؼتٓ دیٙبٔیىی  ٚؿجی ٝػبصی دس ٘شْ افضاس

ٔ 1398/8/29ىب٘یه

ػّیشهب ا٘لبسی

385

اػتخشاد ٔٙحٙی ٞبی ؿذت ٔ -ذت  -فشاٚا٘ی اص دادٞ ٜبی سٚصا٘ ٝثبسؽ ثب
اػتفبد ٜاص تئٛسی فشوتبَ

1398/8/30

ٔحٕذ حؼیٗ ٘ٛسی لیذاسی

386

fسسػی ٔمبٔٚت ػبیـی دس ثتٗ

 1398/8/30ػٕشاٖ

 ٗٔٛٞاػحبلی ؿشثیب٘ی

387

ساثٌ ٝفبكّ ٝصٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ثیٗ اػتشاحتٍبٞ ٜبی ٚػبیُ ٘مّی ٝػٍٙیٗ ٚ
تلبدفبت دس ٔؼیشٞبی ثیٗ ؿٟشی

1398/8/30

ػیذ ٟٔذی ػجبدی

 388ثشسػی تأحیش ٚػبیُ ٘مّی ٝػٍٙیٗ ثش ایٕٙی ٔؼیشٞبی دٚخٌ ٝدًٚشف ٝثب
سٚیىشد ا٘ؼب٘ی

1398/8/30

389

ثشسػی تبحیش سفتبس سٚا٘ـٙبختی سا٘ٙذٌبٖ ٚػبیُ ٘مّی ٝػٍٙیٗ ثشٔیضاٖ
تلبدفبت جبد ٜای دس ٔؼیشٞبی آصاد ساٞی  ٚاسائ ٝساٞىبسٞبی وبٞؾ آٖ

1398/8/30

391

اسصیبثی ػّٕىشد ػبختٕبٖٞب دس صِضِ ٝوشٔب٘ـب ٜثب تبویذ ثش تحّیُ حشوت
صٔیٗ

1398/8/30

391

ٌٔبِؼ ٝتٛصیغ  ٚتح َٛآالیٙذ NO2 ٜدس ایشاٖ ثب اػتفبد ٜاص ا٘ذاصٌ ٜیشی
ٔبٛٞاس ٜای OMI

1398/8/30

392

ٌبٚع ثبٛٞؽ تشیٗ سیبهیذاٖ

 1398/8/30سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

فشیذ ٖٚخبدْ

393

دتشٔیٙبٖ  ٚوبسثشد ٞبی آٖ (ػّٔ ْٛختّف)

 1398/9/04سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

ٔشتوی ثیبت

394

ص٘ذٌی دس سیِٛٙذص پبییٗ

 1398/9/04سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

فشصا٘ ٝػخب

395

تجضی ٝپزیشی ٔجتٕغ ٞبی ػبدٌی

 1398/9/05سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

ػیذٔحٕذ اجذا٘ی

396

وبسثشد تلبػذ ٟٔٙذػی ثشای ث ٝدػت آٚسدٖ فشٔٚ َٛاْ ثب٘ىی

 1398/9/05سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

ػّی فتحی

397

سٚؿٟبی ٘ٛیٗ تحمیك دس فٙبٚسی اًالػبت

 1398/9/06وبٔپیٛتش ITٚ

ٟٔذی افوّی

398

اسصیبثی ویفیت ٘شْ افضاس( ثشسػی ٔجب٘ی  ٚتىٙیىٟبی وبسثشدی)

 1398/9/06وبٔپیٛتش ITٚ

اثشاٞیٓ فوّی

399

ٔؼیش یبثی دس ؿجىٞ ٝبی حؼٍش ثی ػیٓ

 1398/9/06وبٔپیٛتش ITٚ

فشصا٘ ٝوجٛد٘ٚذ

411

سٔضٍ٘بسی ٔتمبسٖ( سٚؿٟب  ٚوبسثشدٞبی آٖ دس ػیؼتٓ ٞبی ٘ٛیٗ اًالػبتی)

 1398/9/06وبٔپیٛتش ITٚ

ٔحٕذ تحمیمی ؿشثیب٘ی

411

٘مـ ٝسا ٗٔ ٜدس ٟٔٙذػی وبٔپیٛتش

 1398/9/06وبٔپیٛتش ITٚ

ٟٔذی ثبصسٌب٘ی

412

آٔٛصؽ ًشاحی ( PCBتبویذ ثش ًشاحی ثشدٞبی ٔٙبػت ثشای اثضاسٞبی
پٛؿیذ٘ی)

1398/9/06

ػیذ ػبدَ حؼبع ایشا٘ی

413

وبسثشد پشیٙت ػ ٝثؼذی دس ٟٔٙذػی پضؿىی

ٔ 1398/9/06تبِٛسطی

ّٔیح ٝصاسػی

414

آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع سٚؿٟبیؼٕب٘تبػی ٚ ٖٛوبسثشد آٖ دس كٙؼت

ٔ 1398/9/06تبِٛسطی

ٟٔذی ػّیٕی

415

ا٘ٛاع آ٘ذ ٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس كٙؼت اػتخشاد سٚی ٔ ٚضایب ٔ ٚؼبیت آٟ٘ب

ٔ 1398/9/06تبِٛسطی

ؿیٕب ٘ىیؼب

416

ًشاحی آصٔبیؾ  ٚغشثبٍِشی پبسأتشٞب ث ٝسٚؽ ػٌح پبػخ( ٚ )RSMپالوت

ٔ 1398/9/06تبِٛسطی

٘بكش یٛػفی

ػٕشاٖ
ٔىب٘یه

ػٕشاٖ

ػٕشاٖ
ػٕشاٖ
ػٕشاٖ
ػٕشاٖ
سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

وبٔپیٛتش ITٚ

ػحش كٕلبٔی

ػیذ أیش حؼیٗ ثٟـتی
حؼیٗ أیٙی
دوتش اكغش سػِٛی
سٚح اهلل ٔشادحبكّی

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
ثشٔٗ()PB
417

ٔفبٞیٓ  ٚسٚؿٟبی یبدٌیشی ؿج٘ ٝظبستی

 1398/9/07وبٔپیٛتش ITٚ

فشٞبد لش ٜثبغی

418

پشداصؽ احؼبػبت ثب اػتفبد ٜاص اثضاسٞبی پٛؿیذ٘ی

 1398/9/07وبٔپیٛتش ITٚ

ٔجتجی اػجٕی

419

ٕٞضاد دیجیتبَ ٔ :جب٘ی  ٚوبسثشدٞب

 1398/9/07وبٔپیٛتش ITٚ

ػّی اكغش خٛاكی

411

ؿشح ٔذَ ٞبی دفبع ػبیجشی

 1398/9/07وبٔپیٛتش ITٚ

٘بكش ٔذیشی

411

اػذاد فیج٘ٛبچی

 1398/9/09سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

ٟٔذی اػذی

412

فیضیه  ٚص٘ذٌی

 1398/9/09سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

وجشی ؿٕبِیبٖ

413

فیّتش وبِٕٗ ٔمب ْٚدس ثشاثش اؿتجب ٜثذ ٖٚخٌی ػبصی

٘ 1398/9/09مـ ٝثشداسی

ٚحیذ ٔحجٛة

414

ٔمذٔ ٝای ثش ا٘شطیٟبی تجذیذپزیش

 1398/9/10ثشق

پیٕبٖ ٘ظشیبٖ

415

آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی ٘ٛیٗ ٔب٘یتٛسی ًٙتشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞب

 1398/9/10ثشق

ٟٔذی ثیٍذِی

416

وبسثشد وٙتشَ جٕؼی دس سیض ؿجىٞ ٝب

 1398/9/10ثشق

ػحش یضدا٘ی

417

تلٛیش ثشداسی فٛتٛاو ٛػتیه و ٝدس پضؿىی

ٟٙٔ 1398/9/10ذػی پضؿىی

ِیال ٔحٕذی

418

آؿٙبیی ثب ٔمبِٛ٘ ٝیؼی ثب سػبیت اك َٛاخالق پظٞٚـی  ٚآؿٙبیی ثب ؿخٝ
ٔٚ IEEEجالت تخللی سؿتٞ ٝبی ثشق ٟٙٔ ٚذػی پضؿىی

1398/9/10

ٔجیذ ٔشادِٛ

419

أٙیت دس ػیؼتٓ ٞبی اِىتش٘ٚیىی  ٚفلبی ٔجبصی

 1398/9/10ثشق

حٕیذ سهب ٔٛػٛی

421

آدسع دٞی IP

 1398/9/10ثشق

ؿیٛا وشیٕی

421

تؼییٗ ٔـخلبت ػذػی ثب اػتفبد ٜاص تذاخُ ػٙجی

 1398/9/11سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

ٔحؼٗ دؿتی

422

تفىش٘مبدا٘ٝ

 1398/9/11سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

ٔجیذ ثشاتّٛ

423

جبثجب ٌشٞب دس حّمٞ ٝبی تمؼیٓ

 1398/9/12سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

اكغش ٔذدی

424

فّؼفٔ ٝؼٕبسی  ٚؿٟش ػبصی

ٔ 1398/9/12ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

ٟٔذی ػبؿٛسپٛس

425

ساثٌ ٝؿٟشػبصی ،تٛػؼ ٝالتلبدی  ٚآٔٛصؽ

ٔ 1398/9/12ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

ػجبع كفشی

426

تؼبُٔ ؿٟش  ٚثٙذس سٚیىشد ٘ٛیٗ دس تٛػؼ ٝدسیبٔحٛس

ٔ 1398/9/12ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

سهب احٕذیبٖ

427

آیٙذ ٜپظٞٚیٔ،ذِؼبصی ٚسٚیىشدٞبی وٕی دس ٔؼٕبسی ٚؿٟشػبصی

ٔ 1398/9/12ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

ػّی ؿىٞٛی

428

سٚؽ تحّیُ پشٚتىُ دس ٌٔبِؼبت ًشاحی ٔؼٕبسی

ٔ 1398/9/12ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

پشٚیٗ حیذسی

429

إٞیت ٔحٛسٞبی پیبد ٜسا ٜدس ؿٟشٞبی ٔؼبكش

ٔ 1398/9/12ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

ٔجیذ ؿٟجبصی

431

تؼییٗ فشایٙذ ًشاحی دس آٔٛصؽ ٔؼٕبسی

ٔ 1398/9/12ؼٕبسی  ٚؿٟشػبصی

صٞش ٜتشاثی

431

آؿٙبیی ثب سیبهیبت صیؼتی

 1398/9/13سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

ٟٔذی افـبس

432

آؿٙبیی ثب سثؼبت جبدٚئی

 1398/9/13سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

ػزسا ٘بكشیبٖ

433

إٞیت وٙتشَ ثیِٛٛطیه دس ػالٔت اوٛػیؼتٓ صٔیٗ

 1398/9/13صیؼت ؿٙبػی

پشػت ٛسحیٕی

434

آپٛپتٛص( ٔشي ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ) ٜ

 1398/9/13صیؼت ؿٙبػی

ٔحؼٗ وال٘تشی

435

پیشی ػِّٛی () Cell senescence

 1398/9/13صیؼت ؿٙبػی

صٞشا دیّٕی خیبثب٘ی

436

پّی ٔٛسفیؼٓ ٞبی ػبصٌبسی ٘ؼجی  ٚثیٕبسی ٞب

 1398/9/13صیؼت ؿٙبػی

سهب ؿبپٛسی

437

ثبوتشیٛفبط دسٔب٘ی

 1398/9/13صیؼت ؿٙبػی

سػ َٛؿىشی

438

ػبٔٛئیالػی ٖٛپشٚتئیٗ ( ٔىب٘یؼٓ تٙظیٓ  ٚپیبٔذ ٞبی ِٔٛىِٛی )

 1398/9/13صیؼت ؿٙبػی

سحیٓ أیٙی ساػتبثی

439

ثشسػی تبحیش تٙظیٓ وٙٙذٞ ٜبی سؿذ ثش ٔیضاٖ ٔٛفمیت سیض پی٘ٛذی دس

 1398/9/13صیؼت ؿٙبػی

ؿٟشصاد ٘لیشی ػٕٙب٘ی

ثشق

لیست سخنرانی های برگسار شذه دانشگاه آزاد اسالمی واحذ زنجان
ؿشایي دس ٖٚؿیـ ٝای د ٌٝ٘ٛ ٚدسخت تیش ٜػٙجذ  ٚلّٙجبٖ
441

احش ٘یتشیه اوؼیذ ثش فیضیِٛٛطی ٌیبٞی

 1398/9/13صیؼت ؿٙبػی

٘بدس وبظٕی

441

استجبى ػوّ ٚ ٝچشثی ثب ٛٞسٔٞ ٖٛبی ثبفت ػوّ ٚ ٝثبفت چشثی

 1398/9/13صیؼت ؿٙبػی

افؼب٘٘ ٝظشی(دا٘ـج)ٛ

442

ًشح سیضی ٚاحذٞبی كٙؼتی ٔخبِٟبی ٔٛسدی دس كٙبیغ ثضسي ٔ ٚبدس

 1398/9/13كٙبیغ

ػیذ وبٔشاٖ یٍبٍ٘ی

443

ٔذیشیت ص٘جیش تبٔیٗ  ٚاستجبى آٖ ثب CRM

 1398/9/13كٙبیغ

أیش ٘جفی

444

اك َٛػخٙشا٘ی دس ٌٍٙشٞ ٜب ٕٞ ،بیؾ ٞب  ٚػخٙشا٘ی ٞب

 1398/9/14صیؼت ؿٙبػی

ٔجتجی كّٛتی

445

٘ٛسٚثیِٛٛطی اػتیبد

 1398/9/14صیؼت ؿٙبػی

ٔؼل ٝٔٛاكُ سٚػتب

446

آسٔٚبتیه تشاپی (سایح ٝدسٔب٘ی )

 1398/9/14صیؼت ؿٙبػی

ػب٘بص ٕٟٔبصی

447

ػشة  ٚاحشات ثیِٛٛطیه آٖ

 1398/9/14صیؼت ؿٙبػی

ٟٔذی سٕٙٞب

448

آٌب ٜػبصی  ٚپیـٍیشی اص ٔؼِّٛیت ٞبی اوتؼبثی  ،ط٘تیىی ٔ ٚبدسصادی

 1398/9/14صیؼت ؿٙبػی

ٌّٙبص اػؼذی تٟشا٘ی

449

ؿیٛع HPV

 1398/9/14صیؼت ؿٙبػی

ػیٙب ٔیشصااحٕذی

451

ثیٕبسی ٞبی ػٌحی لبسچی

 1398/9/14صیؼت ؿٙبػی

ٔجتجی ٔحٕذی سوٗ آثبدی

451

ػّٞ َٛبی ثٙیبدی  ٚوبسثشد آٟ٘ب

 1398/9/14صیؼت ؿٙبػی

صیٙت كحشاییبٖ

452

سیـ ٝچٙذ جّٕ ٝای دسج ٝػْٛ

 1398/9/14سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

وٕبَ احٕذی

453

تحّیُ ؿجً ٝیفی دادٞ ٜبی فوبئی – صٔب٘ی

 1398/9/14سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

ػّی ؿٟٛٙاص

454

وبسثشد ٌٔٙك فبصی دس ػّٓ آٔبس

 1398/9/14سیبهی،آٔبس  ٚفیضیه

جٛاد ٘بكشیبٖ

455

