سهبى
09:00 – 10:30

هزاسن افتتبحیِ
 تالوت قرآى کرین ،سرود هلی و اعالم برناهه گسارش دبیرکل هحترم کنفرانس سخنرانی آقای دکتر هحوذ ههذی هظاهری رییس هحترم کنفرانس و هوسسه اکو سخنرانی آقای ههنذس نصراله جهانگرد هعاوى هحترم وزیر ارتباطات و رییس سازهاىفناوری اطالعات ایراى
 سخنرانی آقای دکتر علی دارابی هعاوى هحترم اهور استاى های صذاوسیوا رونوایی کتاب -اعطاء جایسه به برگسیذگاى روابط عووهی

10:30 – 11:00

پذیزایی

سهبى
11:00 – 11:30

ًبم سخٌزاى
آلبی دکتز هْذی ًبدری هٌص
پژوهشگر دانشگاه
State/Idaho

UCLA/Wshington

11:30 – 11:35
11:35 – 12:00

هَضَع سخٌزاًی
ًمص «خاللیتًَ ،آٍری ٍ توبیش» رٍابطعوَهی ایزاى در
چطن اًذاس «آٍاتبر »2045

ببرش فکزی ضوبرُ 1

آلبی هحوذرضب ًجفی اهبهی

اًمالة خاللیت در ارتببطبت تصَیزی

کبرگزداى سیٌوب
طزاح جلَُ ّبی ٍیژُ بصزی
12:00 – 12:05
12:05 – 12:20
12:20 – 12:30

ببرش فکزی ضوبرُ 2

سزکبرخبًن لیال سپبسگشار

ارایِ همبلِ بزگشیذًُ :مص رسبًِ در تزٍیج فزٌّگ خاللیت

داًطجَی دکتزای علَم ارتببطبت

ٍ ًَآٍری

آلبی استیَى جبًسَى

گفتگَی ٍیذئَیی :پزٍرش خاللیت ٍ ًَآٍری

ًَیسٌذُ کتبة« :ایذُ ّبی خَة اسکجب
هی آیٌذ؟»
12:30 – 13:30

البهِ ًوبس ٍ صزف ًبّبر

سهبى
13:30 – 13:50

ًبم سخٌزاى
آلبی پزٍفسَر علی هحوذی
استبد ارتببطبت داًطگبُ ًبتیٌگْبم تزًت

هَضَع سخٌزاًی
کبرضٌبسی ارتببطبت؛
ٌّز رٍابط عوَهی سیبسی بب تبکیذ بز خاللیت ٍ ًَآٍری

اًگلستبى
13:50 – 13:55

آلبی آرٍى سَداهي

گفتگَی ٍیذئَیی :خاللیت در رٍابط عوَهی

سزدبیز َّلوش ریپَرت
13:55 – 14:25

آلبی دکتز هحوذحسي تَفیمی
بٌیبًگذار آکبدهی طزاحی ایزاى

14:25 – 14:35
14:35 – 15:05

کبربزدّبی تفکز پبسلی در رٍابط عوَهی بب تبکیذ بز ًْضت
تفکز ٍ خاللیت
ببرش فکزی ضوبرُ 3

آلبی دکتز لبسن اًصبری رًبًی
استبد هذیزیت رفتبر سبسهبًی داًطگبُ

پیطزاى ّبی ارتببطبت اثزبخص در رٍابط عوَهی بب تبکیذ بز
خاللیت ٍ ًَآٍری

عالهِ طببطببیی ٍ هذیزعبهل اسبك
سبسهبى هلی بْزُ ٍری ایزاى
15:05 – 15:15
15:15 – 15:45

ببرش فکزی ضوبرُ4

آلبی دکتز ضْبة اسفٌذیبری

صٌعت رٍابط عوَهی ٍ هسئَلیت هذیزیت تصَیز ایزاى

رییس داًطگبُ صذاٍسیوب
15:45 – 16:15

آلبی دکتز سعیذرضب عبهلی
استبد گزٍُ ارتببطبت ٍ هطبلعبت
آهزیکبی داًطگبُ تْزاى ٍ عضَ ضَرای

خاللیت ٍ ًَآٍری ،ظزفیتی بزای ظَْر رٍابط عوَهی ّبی
جذیذ ٍ اثزگذار
ببستعزیف رٍابط عوَهی ّب بب رٍیکزد تمَیت کیفیت سًذگی

عبلی فضبی هجبسی
16:15 – 16:25

آلبی دکتز حسي بطیز

جوع بٌذی هببحث ٍ سخٌزاًی ّب

دبیز کویتِ علوی کٌفزاًس
استبد داًطگبُ اهبم صبدق (ع)
16:25

لزعِ کطی ٍ اّذاء جَایش

