
 

  

 

 

 

 

 

 

 برنامه افتتاحيه كنفرانس

(10الی  30:8) 99اسفندماه 13روز چهارشنبه   

 مدت زمان
 دقيقه

 عناوین ارائه دهنده

كليپ معرفي كنفرانس –مليسرود   –قرآن  تالوت روابط عمومي كنفرانس 10  

 خيرمقدم و بيان اهداف وضرورت كنفرانس  كنفرانسرياست  10

 خيرمقدم انجمن يادا رياست انجمن يادا 10

 خيرمقدم كرسي يونسكو در آموزش و يادگيري الكترونيكي         رياست كرسي 10

 خيرمقدم رياست دانشگاه مهرالبرز و گزارش كميته علمي  دبير كميته علمي 10

برنامه هاي  كنفرانسگزارش  دبير كنفرانس 10  

 ارائه بيانات سخنران مدعو معاون اول رياست جمهوري 20

30:10الي  10  استراحت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 برنامه های بخش های اصلی كنفرانس

 

 

 

 

99اسفندماه  13روز چهارشنبه   

30:17الی  30:10  

 عناوین ارائه دهنده زمان

15:11الی  30:10  سخنران كليدي آلمان  -پروسور شوف از دانشگاه درسدن 

30:11الی  15:11  ارائه مقاله ------ 

45:11الی  30:11  ارائه مقاله ------ 

12الی  45:11  ارائه مقاله ------ 

15:12الی  12  ارائه مقاله ------ 

30:12الی  15:12  ارائه مقاله ------ 

30:13الی  30:12  استراحت  

15:14الی  30:13 لوزان سوئيس –دانشکده كسب و كار  رزاقی ازدكتر محمد    سخنران كليدي 

30:14الی  15:14  ارائه مقاله ------ 

45:41 الی 30:41  ارائه مقاله ------ 

15الی  45:14  ارائه مقاله ------ 

30:16الی  15 * كاربرديكارگاه  ------   

45:16الی  30:16  ارائه مقاله ------ 

17الی  45:16 مقالهارائه  ------   

15:17الی  17  ارائه مقاله ------ 

30:17الی  15:17  ارائه مقاله ------ 



 

  

 

مختلف  موضوعاتکارگاه های کاربردی: جهت مشارکت شرکت ها و سازمان هایی که ایده های نو در *

داشته و عملی نموده اند، با تأیید کمیته علمی ترتیب داده خواهد شد.یادگیری الکترونیکی   

 

 

 

99اسفندماه  14روز پنجشنبه   

 16:30الی  8:30

 عناوین ارائه دهنده زمان

15:9الی  30:8  سخنران كليدي  ایران -دانشگاه تهران از دكتر رضا فرجی دانا 

30:9الی  15:9  ارائه مقاله ------ 

45:9الی  30:9  ارائه مقاله ------ 

10الی  45:9  ارائه مقاله ------ 

15:10الی  10  ارائه مقاله ------ 

30:10الی  15:10  ارائه مقاله ------ 

 ارائه مقاله ------  45:10الی  30:10

11الی  45:10  ارائه مقاله ------ 

45:11الی  11 ليدي كسخنران  نيوزلند-unitecاز دانشکاه صراف زاده عبدالحسين دكتر    

12الی  45:11  ارائه مقاله ------ 

15:12الی  12  ارائه مقاله ------ 

30:12الی  15:12  ارائه مقاله ------ 

30:13الی  30:12  استراحت ------ 

15:14الی  30:13  سخنران كليدي امریکامري لند-tow sonدانشگاه معلم  از  پروفسور مهناز 

30:14 الی 15:14  ارائه مقاله ------ 

30:15الی  30:14 *كارگاه كاربردي  ------   

45:15الی  30:15  ارائه مقاله  ------ 

 ارائه مقاله  ------  16الی  45:15  

 استراحت  ------   30:16الی 16

 اختتاميه  -----     18الی  30:16



 

  

 

 برنامه اختتاميه كنفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99اسفندماه  14روز پنجشنبه   

 مدت زمان
 دقيقه

 عناوین ارائه دهنده

 معرفي مقاالت برگزيده و كارگاه هاي آموزشي دبير اجرايي 20

 پيشگامان برتر حوزه يادگيري الكترونيكي درايران وتقديراز معرفي دبير كنفرانس 20

وارائه بيانيه كنفرانس   جمع بندي دبير علمي و رئيس انجمن يادا 20  

 سخنراني اختتاميه وزير محترم علوم  20


