روز اول ،هس شنبه 1400/08/18
 13:30-13:35تالوت قرآن و سرود جمهوري اسالمي
 13:45-13:55خيرمقدم رئيس دااگشنه /معاونت ژپوهشي و فناوري
 14:00-14:10جناب آاقي دکتر نيلي ،دبير علمي همايش
َ

 14:15-14:45جناب آاقي دکتر محمود مهرمحمدي
*رتبيت فناوراهن ،آري ،رتبيت فني و حرهف اي؟؟؟؟
 15:00-16:00رپوفسور پيتر مک ايلوين
*همسويي خدمات شغلي و آموزش عالي رد استراليا
 16:00-16:15اراهئ مقاهل دکتر عليرضا صادقي ،اميررضا ژتداني
*يادگيري مبتني رب کار ،راه کاري رباي اشتغال پذریي
 16:15-16:30اراهئ مقاهل سيد محمدرضا حسيني ژناد ،دکتر سيد علي سيادت
*فرارتکیب عوامل انسازواري ربانهم اهي ردسي آموزش عالي و اشتغال

روز دوم ،چهار شنبه 1400/08/19
 13:30-13:35تالوت قرآن
 13:35-13:55جناب آاقي دکتر محمدرضا عابدي
*فرصت طاليي رتبيت اشتغال پذریي رد دانشجويان
 14:00-15:00جناب آاقي دکتر نيشا کلي
*اشتغال مشاوران رد جهان

تخ
 15:00-16:00پنل صصي 1
*اشتغالپذریي دانشجويان :بايستهاه و شايستهاه ،فرصتاه و چالشاه
دکتر محمدرضا عابدي

دکتر کيانوش زهراکار

دکتر محمد ربيعي

عضو هيأت علمي

عضو هيأت علمي

عضو هيأت علمي

گروه مشاوره دانشگاه

گروه مشاوره دانشگاه

گروه مشاوره

اصفهان

خوارزمي

دانشگاه شهرکرد

دکتر کيومرث فرحبخش
عضو هيأت علمي گروه
مشاوره دانشگاه عالمه
طباطبايي

 16:00-16:15اراهئ مقاهل عاطفه غالمي ،دکتر نعمت اهل موسي پور و دکتر تقي آاقحسيني
*تأثير ربانهم ردسي اجرا شده رد دااگشنه فرهنگيان رب خودکارآمدي شغلي دانشجو -معلمان

 16:15-16:30اراهئ مقاهل سميرا بدخشيان ،دکتر افطمه سمیعي
*بالندگي مسيرشغلي دانشجويان داراي معلولیت و ربانهم ردسي دااگشنهي

روز سوم ،هس شنبه 1400/08/25
 13:30-13:35تالوت قرآن
 13:35-13:55جناب آاقي دکتر مرتضي کرمي
*از ربانهم ردسي دانش افزا ات ربانهم ردسي شايستگي رپور
 14:00-14:30جناب آاقي دکتر يدا هل مهرعليزاده

*گسستاهي ربانهم ردسي و اشتغال رد رپتو نوآوري انقالب صنعتي چهارم رد اریان

تخ
 14:35-15:35پنل صصي 2
*ربانهم ردسي رد آموزش عالي و اشتغالپذریي
دکتر احمدرضا نصر دکتر ابراهيم صالحيعمران دکتر محمدرضا نيلي
عضو هيأت علمي
عضو هيأت علمي گروه
عضو هيأت علمي
گروه علوم تربيتي
علوم تربيتي دانشگاه
گروه علوم تربيتي
دانشگاه اصفهان

مازندران

 15:35-16:00دکتر ويليام بورگن

*بالندگي مسيرشغلي رد بحران

دانشگاه اصفهان

دکتر نعمت اله عزيزي دکترسيد محسن طباطباييمنش
عضو هيأت علمي
مدير دفتر نظارت و ارزيابي
گروه علوم تربيتي

آموزشي دانشگاه اصفهان

دانشگاه کردستان

 16:00-16:15اراهئ مقاهل خاتون علي پور ،دکتر محمد جوادي پور
*با کدا م ربانهم ردسي توانستم شغل ایجاد کنم؟
 16:15-16:30اراهئ مقاهل فريدا لدين رضايي و دکتر حسین رضايي
ن
*ضرورت فعال نمودن ربانهم ردسي خودآموز زبان ا گليسي
کس

روز چهارم ،چهار شنبه 1400/08/26
 13:30-13:35تالوت قرآن
 13:35-14:00سرکار خانم دکتر نيلفروشان
*مفهوم رپدازي اشتغال پذریي
 14:00-15:00جناب آاقي دکتر کريم خاکزار

*دااگشنه اهي علوم کارربدي آلمان :يک مدل بسيار عملي جهت اشتغال پذریي
پذریي...........

تخ
 15:00-16:00نشست صصي
*ربانهم ردسي و اشتغال پذریي دانشجويان :نقش آفريني صنعت و جامعه

دکتر آرش شاهين
عضو هيأت علمي

دکتر جواد راستي دکتر پريسا نيلفروشان دکترمجتبي مهدوي
عضو هيأت علمي عضو هيأت علمي گروه عضو هيأت علمي

گروه مديريت

گروه مهندسي

مشاوره دانشگاه

گروه مهندسي

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

مهندس محمد اميني
مدير عامل شرکت
گلنور

 16:00-16:15سرکار خانم دکتر سمیعي ،گزارش دبير اجرايي
هي
ما ش  16:15-16:25قرائت بيانيه
 16:25-16:35معرفي مقاالت ربرت

