
 

   امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه ملیآنالین  کنفرانسبرنامه کامل 

  1399 بهمن 29و  28

 مددکاران اجتماعی ایرانانجمن 



 

 امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه ملیآنالین  کنفرانس برنامه افتتاحیه

  1399 بهمن 28 سه شنبه  -تهران
 برنامه عنوان  سخنران  زمان 

 تالوت قرآن و پخش سرود ملی  - 45/8 – 50/8

9 – 50/8 
 آقای دکتر سید حسن موسوی چلک 

رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دبیر علمی  

 کنفرانس 

 خیر مقدم و خوش آمدگویی 

20/9 – 9 
 آقای اردشیر گراوند

پردازی نقش  رئیس محترم هیات مدیره موسسه بین المللی داده

 کلیک 

  هفتم برنامه در  ای منطقه  تعادل به توجه لزوم

 توسعه 

35/9 – 20/9 
 زاده  عیسیمهدی   دکتر آقای

 اسالمی  شورای مجلس  اجتماعی کمیسیون محترم   رئیس

  برنامه  اجتماعی بخش  محور  اجتماعی، سالمت 

 توسعه  هفتم

50/9 – 35/9 
 بختیاری مرتضی آقای

 (ره) امام حضرت امداد کمیته  محترم رئیس

  با توسعه   هفتم برنامه  در اجتماعی  حمایت

 (ره) امام حضرت امداد کمیته محوریت 

05/10 –  50/9 
 مومنی  اسکندر دکتر آقای

 جمهوری  ریاست مخدر  مواد با  مبارزه ستادمحترم    دبیرکل
 توسعه  هفتم برنامه در ها  روانگردان و مخدر  مواد

20/10 – 05/10 
 دکتر مسعود فیاضی  آقای

  مجلس های  پژوهش مرکز  فرهنگی و اجتماعی محترم معاون 

 اسالمی  شورای

  و  اجتماعی منظر از توسعه هفتم برنامه الزامات

 فرهنگی 

35/10 – 20 /10 
 حاجیان مهدی  سردار  آقای

 ناجا  اجتماعی محترم معاون 

  در ناجا  اجتماعی و  عمومی امنیت رویکردهای

 توسعه هفتم  برنامه

50/10 –  35/10 
 حسینی  جواد  سید  دکتر آقای

  استثنایی پرورش  و آموزش سازمان  رئیس و وزیرمحترم  معاون 

 کشور 

  هفتم  برنامه  در استثنایی پرورش و  آموزش

 توسعه 

05/11 – 50/10 
 آقای دکتر علی اکبر گرجی 

معاونت   ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی  محترم معاون 

 حقوقی رئیس جمهور 

 در برنامه هفتم توسعه  ی و حقوقی اجرایالزامات 

20/11 – 05/11 
 زنگانه  محمد   علی دکتر آقای

  اجتماعی و  فرهنگی های پیشگیریمحترم  مدیرکل   و مشاور

 قضاییه  قوه  جرم وقوع  از پیشگیری معاونت 

  هفتم برنامه در جرم وقوع  در اجتماعی پیشگیری

 توسعه 

35/11 – 20/11 
 آقای دکتر محمود عباسی 

معاون محترم حقوق بشر و بین الملل دادگستری و دبیر مرجع ملی 

 حقوق کودک 

 کودکی در برنامه هفتم توسعه



 

 برنامه نشست های تخصصی روز اول 

 1399/  11/   28سه شنبه 

 عنوان زمان  سخنرانان  کد ورود  

 30/13 -15نشست تخصصی اول، دوم و سوم:  ساعت 

 سالن یک 

 
Al4d7 

 

 
 

ارسی پور، رئیس سازمان مدیریت و  دکتر حسن پ •

 ی شمالبرنامه خراسان 

شرکت  • مدیره  هئیت  عضو  روستا،  مجید  دکتر 

 ایران بازآفرینی شهری 

برنامه   • و  طرح  معاون  مصطفایی،  شرکت نریمان 

 ایران بازآفرینی شهری 

عرف • منا  موسسه  دکتر  علمی  هیئت  عضو  انیان، 

 الی اقبال الهوریع آموزش

مرکز   • پژوهشگر  بابانژاد،  جان  محمدحسین 

 ایسپا-افکارسنجی دانشجویان ایران

   بیر نشست: د

 ،  دکتر مهدی فالحی

عضو انجمن مددکاران 

 اجتماعی ایران 

 

 تهیه گزارش: 

انجمن   رئیس طیبه جعفری،

 خوزستان  اجتماعی انمددکار

: مدیریت شهری  اول نشست تخصصی

بازآفرینی محالت ناکارآمد شهری (؛ 1)

 در برنامه هفتم توسعه 

 سالن دو
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  دکتر حسام الدین عالمه، رئیس دبیرخانه شورای  •

 ملی سالمندان 

علمی   • انجمن  رئیس  دلبری،  احمد  دکتر 

 سالمندان 

علمی   • هیئت  عضو  فتحی،  منور  شگاه  داندکتر 

 عالمه طباطبائی

  دکتر نسیبه زنجری، عضو هیئت علمی دانشگاه  •

 علوم بهزیستی و توانبخشی 

مجیدی   • فریده  علمی  دکتر  هیئت  عضو  خامنه، 

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 بیر نشست: د

 دکتر بتول امین جعفری

مدیر گروه مددکاری اجتماعی  

شهر  دانشگاه آزاد خمینی 

 اصفهان 

 یه گزارش:ته

دکتر بتول امین جعفری، 

انجمن مددکاران  رئیس 

 اجتماعی استان اصفهان 

: سالمندی در دوم نشست تخصصی

 برنامه هفتم توسعه 

 سالن سه 

 

4nven 

انجمن حمایت از زندانیان    مشاور) مظفر الوندی   •

 مرکز(

کوشا • جعفر  جرم    دکتر  ایرانی  انجمن  )رئیس 

 شناسی(

حمید   • و )   نادری دکتر  حقوق  گروه  پژوهشگر 

 قوه قضائیه( گاهپژوهشجامعه شناسی 

اداره کل مشارکت  مدی  حامد محدکتر   • )معاون 

 های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه(

 بیر نشست: د

دکتر سیدرضا جوادیان، عضو 

 هیئت علمی دانشگاه یزد 

 

شمی پور،  دا هانتهیه گزارش: 

رئیس انجمن مددکاران  

 هرمزگاناستان اجتماعی 

: پیشگیری از  سوم نشست تخصصی

 وقوع جرم در برنامه هفتم توسعه 



 

 15 - 30/16نشست تخصصی چهارم، پنجم و ششم: ساعت 

 سالن یک 

 
Al4d7 

 

 
 

قاسمیان • سعید   ستاد  ،  دکتر  دبیرکل  مشاور 

 مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 

مدیرعامل جمعیت تولد ،    عباس دیلمی زادهدکتر   •

 دوباره

 پژوهشگر حوزه اعتیاد ، دکتر محمدرضا قدیرزاده •

سده • براتی  فرید  و  ،   دکتر  پیشگیری  مدیرکل 

 درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با ،  دکتر علی هاشمی  •

 ریاست جمهوری  مواد مخدر

 بیر نشست: د

 ،  دکتر امیر مغنی باشی

 مدیره انجمنعضو هئیت  

 مددکاران اجتماعی ایران 

 

 تهیه گزارش:

عاطفه آذرکشب، رئیس انجمن 

مددکاران اجتماعی استان  

 سیستان و بلوچستان

: کنترل و  چهارم تخصصینشست 

(؛ مواد  1آسیب های اجتماعی ) کاهش

مخدر، روانگردان و الکل در برنامه هفتم  

 توسعه 

 سالن دو
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میرزائی • محمد  شناسی  ،    دکتر  جمعیت  استاد 

تهران  جمعیت   رییسو    دانشگاه  انجمن 

 ایران  شناسی

موسسه آموزش دانشیار  ،    دکتر غالمعلی فرجادی  •

 کشور و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 

ترابی • فاطمه  شناسی  ،    دکتر  جمعیت  دانشیار 

 دانشگاه تهران 

دانشیار جمعیت شناسی  ،    دکتر عباس عسگری  •

 دانشگاه یزد 

حجیه بی بی    وشوازی    دکتر محمد جالل عباسی •

دانشیار جمعیت شناسی موسسه مطالعات  ،  رازقی

 و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 

صادقی • رسول  شناسی  ،    دکتر  جمعیت  دانشیار 

مطالعات  موسسه  محقق  و  تهران  دانشگاه 

 جمعیتی کشور 

 بیر نشست: د

دکتر محمدجالل عباسی  

تهران  استاد دانشگاه  ، شوازی 

استاد افتخاری دانشگاه  و 

عضو هیئت مدیره  ملبورن، 

 انجمن جمعیت شناسی ایران 

 

 تهیه گزارش: 

عبدالعلی شمس، رئیس  

انجمن مددکاران اجتماعی 

 استان فارس

مسائل جمعیتی  : پنجم نشست تخصصی

در برنامه   و اولویت های سیاستی آن 

 هفتم توسعه 

 سالن سه 
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رئیس انجمن علمی رفاه ،    دکتر رضا صفری شالی •

 اجتماعی ایران

حیدری  • قلی  علی  علمی  ،    دکتر  انجمن  رئیس 

 تعاون ایران

رئیس دبیرخانه هیئت امنا  ،  اسماعیل گرجی پور •

 سازمان تامین اجتماعی کشور 

مزینانی • اکبر  علی  علوم  ،    دکتر  دانشکده  رئیس 

 اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

حیدری  • علی  مدیره  ،    دکتر  هیئت  رئیس  نایب 

 سازمان تامین اجتماعی کشور 

 بیر نشست: د

 ،دکتر مهدی سروی همپا

عضو هیئت مدیره انجمن 

 مددکاران اجتماعی ایران 

 

 تهیه گزارش:

، رئیس انجمن  منیره بلوچی

مددکاران اجتماعی استان  

 کرمان

و  رفاه ،: تعاون ششم نشست تخصصی

 در برنامه هفتم توسعه  (1) اجتماعی  تامین



 

 30/16 -18نشست تخصصی هفتم، هشتم ونهم: ساعت

 سالن یک 

 
Al4d7 

 

 
 

عضو هیئت علمی دانشگاه  ،  دکتر کریمی درمنی •

 آزاد تهران مرکز

 عضو هیئت مدیره ،    دکتر مرضیه شیرازی خواه •

 معلولین انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی 

کمالی • محمد  علمی  ،  دکتر  هیئت  دانشگاه  عضو 

 علوم پزشکی ایران

دفتر ،    شهبازی   محمدرضا  دکتر • کل  مدیر 

 کشور  بهزیستی توانمندسازی معلوالن سازمان

 

 دبیر نشست: 

نایب رئیس   ، محمدرضا اسدی 

 انجمن علمی کاردرمانی ایران 

 

 تهیه گزارش:

رضا بغیری، انجمن مددکاران  

 گلستاناجتماعی استان 

: امور توانبخشی  هفتم نشست تخصصی

 در برنامه هفتم توسعه 

 سالن دو
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عضو هیئت علمی  ،    یتوسک  ارمحمدی  میمردکتر   •

 دانشگاه آزاد اراک 

 رئیس موسسه دین و اقتصاد،  مومنیفرشاد  دکتر   •

پورقادری دکتر   • سیاست  ،  منا  دکتری  دانشجوی 

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  تغذیه  و  غذا  های 

 بهشتی 

رنگین • خاک  مریم  مددکاری  ،    دکتر  دکترای 

 اجتماعی 

نب • دکترای  ،  اندرور  ینجف   یمحمد  دانشجوی 

 جامعه شناسی 

هیئت علمی دانشگاه تربیت ،  یتوکل   یدکتر مرتض  •

 مدرس

 بیر نشست: د

معاون  ، دکتر حبیب جباری 

ریزی، نظارت   برنامه موردفتر ا

سازمان   آمایش سرزمین و

 برنامه بودجه کشور

 

 تهیه گزارش: 

هوشنگ نجفی، رئیس انجمن 

مددکاران اجتماعی استان  

 ندرانماز

: محرومیت، فقر هشتم نشست تخصصی

و عدالت اجتماعی در برنامه هفتم  

 توسعه 

 سالن سه 

 

4nven 

قادری دکتر   • علمی  ،  رمضانعلی  هیئت  عضو 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

  اداره مراقبت در برابر ،    حسین زیرک مرادلودکتر   •

 آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش

مالمیر • مهدی  دانشگاه  ،  دکتر  علمی  عضو هیئت 

 علوم پزشکی شهید بهشتی 

عضو هیئت علمی دانشگاه  ،  مرضیه ابراهیمیدکتر   •

 شهید بهشتی 

بهبودی دکتر   • مددکاری  ،    هایده  اداره  رئیس 

استثنائی   پرورش  و  آموزش  سازمان  اجتماعی 

 کشور 

 بیر نشست: د

عضو   ، دکتر مرضیه ابراهیمی

هیئت علمی دانشگاه شهید  

 بهشتی 

 

 

 تهیه گزارش: 

علیرضا ایزدپور، رئیس انجمن 

مددکاران اجتماعی استان  

 سمنان

: آموزش و پرورش  نهم نشست تخصصی

 و آموزش عالی در برنامه هفتم توسعه 



 

 روز دوم  برنامه نشست های تخصصی 

  1399/  11/   29 چهارشنبه  

 عنوان زمان  محل برگزاری/لینک  کد ورود 

 9 - 30/10دهم، یازدهم ودوازدهم: ساعت نشست تخصصی 

 سالن یک 

 
Al4d7 

 

 
 

 دکترای مددکاری اجتماعی ،    دکتر مرضیه تکفلی •

کاظمی  • علی  و  ،    دکتر  ها  روش  بهبود  مدیرکل 

 سیستم های قوه قضائیه 

مدیرعامل انجمن حمایت  ،    دکتر فرشید یزدانی •

 کودکاز حقوق 

رئیس موسسه کودک،  ،    شیخ االسالم  ربابه  دکتر •

 سالمت و توسعه

یاری  ،  رحیمی    زهرا • شبکه  مدیره  هیئت  عضو 

 کودکان 

 بیر نشست: د

دبیر   ،  دکتر علی نوری 

کارگروه های علمی انجمن 

 جامعه شناسی ایران 

 

 تهیه گزارش:

فریبا غیاثوند، رئیس انجمن  

مددکاران اجتماعی استان  

 قزوین

: کودکی و دهم نشست تخصصی

 نوجوانی در برنامه هفتم توسعه

 سالن دو
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 دانشگاه تهران ،   رضا زهروی دکتر  •

مهدیزاده  • مددکاران ،    هاشم  انجمن  رئیس 

 اجتماعی استان خراسان رضوی

اداره آسیب های اجتماعی دفتر ،    کرمانی  محسن •

 مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های اسالمی 

معاون مرکز افکارسنجی  ،    حدیث میرزا محمدی  •

 ایسپا   -دانشجویان ایران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ،    زینب عصمتیدکتر   •

 کرج

 بیر نشست: د

 ، معصوم آقازاده

مرکز افکارسنجی دانشجویان  

 ایسپا-ایران

 

 تهیه گزارش:

اشم مهدیزاده، رئیس انجمن  ه

مددکاران اجتماعی استان  

 رضوی خراسان

: کنترل و یازدهم نشست تخصصی

کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه  

 هفتم توسعه 

 سالن سه 

 

4nven 

معاون اجرایی معاونت ،    دکتر علیرضا حمیدی فر •

 اجتماعی ناجا

راد • موسوی  مجید  و ،    دکتر  مشاوره  مدیرکل 

 مددکاری اجتماعی ناجا

مطالعات ،    تقوی مهدی    دکتر   • دفتر  مدیرکل 

 اجتماعی ناجا

دانشگاه  ،  صارمیامین  دکتر   • مدیره  هیئت  عضو 

 علوم انتظامی امین 

دانشگاه  معاون  ،    شایگانفریبا  دکتر   • پژوهشی 

 علوم انتظامی امین 

 بیر نشست: د

  ، دکتر سید سعید حسینی

مدیرگروه جامعه شناسی  

 آزاد اسالمی گناباد دانشگاه 

 

 تهیه گزارش:

رضا استاجی، رئیس انجمن  

مددکاران اجتماعی استان  

 خراسان شمالی

: امنیت دوازدهم نشست تخصصی

عمومی و اجتماعی در برنامه هفتم  

 توسعه 



 

 30/10 – 12نشست تخصصی سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم: ساعت 

 سالن یک 

 
Al4d7 

 

 
 

گروه مدیر  مشاور رئیس و  ،  دکتر سعداهلل مرادی  •

 قوه قضائیه  قوق و آمار پژوهشگاهح

سبزی دکتر   • اجتماعی  ،    محمد  مددکاری  اداره 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نیا • بخشی  اکبر  مددکاران ،  دکتر  انجمن  عضو 

 اجتماعی ایران

باقری  • از  مدیرعامل انجمن  ،    دکتر جبار  حمایت 

 زندانیان مرکز

رئیس کمیته مددکاری اجتماعی  ،  کبری محمدی •

اجتماعی  مددکاران  انجمن  بحران  مدیریت  و 

 ایران

 بیر نشست: د

اداره   ،محمد سبزی دکتر 

مددکاری اجتماعی وزارت  

، درمان و آموزش  بهداشت 

 پزشکی 

 

 تهیه گزارش:

مهری قتاحی، رئیس انجمن  

  مددکاران اجتماعی استان

 لرستان 

: مدیریت سیزدهم نشست تخصصی

بحران و مداخالت روانی اجتماعی در  

 بالیا در برنامه هفتم توسعه 

 سالن دو
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ایزدپور • بهزیستی  ،    علیرضا  سازمان  مدیرکل 

 سمنان 

علیپوردکتر   • دانشگاه  ،  فردین  عضو هیئت علمی 

 علوم بهزیستی و توانبخشی 

نوربخش • یونس  سالمت ،  دکتر  کرسی  رئیس 

 اجتماعی و توسعه یونسکو در دانشگاه تهران

موسوی  • سیدمحسن  علمی  ،    دکتر  هیئت  عضو 

 دانشگاه یزد 

عضو انجمن مددکاران اجتماعی ،    فرهاد شهریاری  •

 ایران

 

 دبیر نشست: 

عضو   ، دکتر حسین بیگدلی

هیئت علمی دانشگاه آزاد 

 تهران شرق اسالمی

 

 تهیه گزارش:

می، انجمن عماد مظلو

 مددکاران اجتماعی استان یزد

: سالمت  چهاردهم تخصصینشست 

 و اجتماعی در برنامه هفتم توسعه  یروان

 سالن سه 

 

4nven 

 استاد دانشگاه تهران،  دکتر سعید معیدفر •

عضو هیئت علمی دانشگاه ،    احمد بخاراییدکتر   •

 پیام نور

باباخانی  دکتر   • پژوهشگر گروه حقوق و  ،    فرهاد 

 قضائیه پژوهشگاه قوه  جامعه شناسی

استاد مدعو دانشگاه  ،    بهنام لطفی خاچکی  دکتر   •

 سوره

قمصری  • اکبری  امیر  جامعه  ،    دکتر  گروه  مدیر 

 شناسی دانشگاه شهید بهشتی 

 بیر نشست: د

 ، دکتر محمدرضا پویافر

دانشگاه علوم انتظامی   استادیار

 امین 

 

 تهیه گزارش:

محسن مارابی، رئیس انجمن  

مددکاران اجتماعی استان  

 کردستان 

: سرمایه پانزدهم نشست تخصصی

 اجتماعی در برنامه هفتم توسعه



 

 

 

 

  30/13 – 15نشست تخصصی شانزدهم، هفدهم وهجدهم: ساعت 

 سالن یک 

 
Al4d7 

 

 
 

 عضو شورای شهر اسالمی تهران،  شهربانو امانی •

سازمان مدیرعامل  مشاور  ،  دکتر شاپور دیوساالر •

 زیباسازی شهرداری تهران

حسینیدکتر   • سازمان  ،  مالک  رفاه،  مدیرعامل 

هایخدمات   مشارکت  شهرداری    و  اجتماعی 

 تهران

دفتر مطالعات اجتماعی   مدیر،  دکتر نصر اصفهانی •

 شهرداری تهران

شورای هماهنگی مواد ،  منشمحسن نظری ناظر   •

 مخدر استان خراسان رضوی 

 بیر نشست: د

مدیرکل   ، دکتر زینب نصیری 

 شهرداری تهران سالمت 

 

 تهیه گزارش: 

محمد علی اله دادی، رئیس  

انجمن مددکاران اجتماعی 

 استان مرکزی 

: مدیریت  شانزدهم نشست تخصصی

(: رویکردهای اجتماعی و  2شهری )

 فرهنگی در برنامه هفتم توسعه

 سالن دو
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عضو پژوهشگاه سازمان بیمه ،  نیتد  ی محمد مهد •

 سالمت ایرانیان

مدیر دبیرخانه هیئت امنا سازمان ،  یفقان  ی مهد •

 تامین اجتماعی کشور

شاهیدکتر   • ملک  حمایت ،  مجید  مدیرکل 

 اجتماعی کمیته امداد

مدیر گروه جامعه شناسی  ،  قمصری دکتر اکبری   •

 دانشگاه شهید بهشتی 

اکبری  • علی  حمیدرضا  خدمات  ،  دکتر  مدیرکل 

 مددکاری اجتماعی کمیته امداد 

 بیر نشست: د

، عضو  دکتر عباسعلی یزدانی

انجمن مددکاران هیئت مدیره 

 اجتماعی ایران 

 

 تهیه گزارش: 

کبری راد، رئیس انجمن 

مددکاران اجتماعی استان  

 گیالن

و  رفاه  ،: تعاون هفدهم نشست تخصصی

در برنامه هفتم  ( 2تامین اجتماعی )

 توسعه 

 سالن سه 
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علمی  ،  صبوریانمحسن  دکتر   • هیئت  عضو 

 دانشگاه تهران 

عضو کمیته جوانان و خانواده  ،  دکتر زهرا سمواتی •

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

دانشجوی کارشناسی ارشد ،  یعبداله   هیفق  ی مهد •

 جامعه شناسی و دبیر آموزش و پرورش

حسینی  • اجتماعی    ،رویا  مددکاران  انجمن  عضو 

 ایران

 بیر نشست: د

مشاور   ، دکتر کیوان نقره کار

وزیر ارتباطات و فناوری 

 اطالعات 

 

 : تهیه گزارش

د، رئیس  آسمن هحجت ال

انجمن مددکاران اجتماعی 

 استان چهارمحال بختیاری 

: رسانه و هیجدهم نشست تخصصی

 فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه 

F317n https://panel.webinarplus.ir/join 17:45- 15  اختتامیه 



 

 امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه ملیآنالین   کنفرانس  برنامه اختتامیه

   1399آذر  29  چهارشنبه-تهران
 برنامه عنوان  سخنران  زمان 

 تالوت قرآن و پخش سرود ملی -       15 – 05/15

 عباسعلی یزدانی آقای دکتر         05/15 – 15/15

 اجراییانجمن مددکاران اجتماعی ایران و دبیر  هیات مدیره محترم عضو

 کنفرانس 

 ارائه گزارش کنفرانس 

 حاتمیمحمد  دکتر آقای        15/15 – 30/15

 ایران  اسالمی جمهوری مشاوره و روانشناسی نظام سازمان   محترم رئیس

 توسعه  هفتم برنامه در روان  سالمت

 فر  صادقیابراهیم  دکتر آقای  30/15  – 45/15

 اجتماعی  تامین و رفاه تعاون، وزارت اجتماعی و فرهنگی محترم معاون 

 و کار جامعه در اجتماعی سالمت

 توسعه  هفتم برنامه در تولید

 زاده سراجحسین  دکتر آقای        45/15 – 16

 ایران  شناسی  جامعه انجمن محترم رئیس

  هفتم برنامه در اجتماعی الزامات

 توسعه 

 غفاری غالمرضا  دکتر آقای       16 – 15/16

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت اجتماعی و فرهنگی محترم معاون 

 برنامه  حساسیت و هوشمندی

 اجتماعی سرمایه به نسبت توسعه

 نادری  احمد دکتر آقای       15/16 – 30/16

 اسالمی  شورای مجلس اجتماعی های آسیب فراکسیون  محترم رئیس

  های آسیب کاهش و کنترل

 توسعه هفتم برنامه در اجتماعی

 فر اعتمادی سید مهدی دکتر آقای        30/16 – 45/16

 تهران  دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده محترم رئیس

  هفتم برنامه در اجتماعی سالمت

 توسعه 

 قیدرلو کمیل دکتر آقای         45/16 – 17

 اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز اجتماعی مطالعات محترم مدیر

 برنامه در اجتماعی گذاری  سیاست

 توسعه  هفتم

 کردونی روزبه دکتر آقای            17 – 15/17

 اجتماعی تامین و پژوهش موسسه محترم رئیس

 برنامه در اجتماعی تامین و رفاه

 توسعه  هفتم

 دکترسیدجالل ساداتیانآقای          15/17 – 25/17

 س و عضو انجمن مددکاران اجتماعی ایران نماینده ادوار مجل

سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم  

 توسعه 

 چلک موسوی حسن سید دکتر آقای 25/17 – 45/17

 کنفرانس  علمی دبیر و ایران  اجتماعی مددکاران  انجمن محترم رئیس

 جمع بندی نهایی کنفرانس 

 

  


