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 (26/5/1399افتتاحیه ) موضوع سخنرانی زمان

 تالوت قرآن مجید و سرود ملی  9:00-9:10

 وری ایرانخیر مقدم و ارائه گزارش: جناب آقای سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره  9:10-9:35

  استخدامیجناب آقای مهندس جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و   9:35-9:55

  جناب آقای دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف ها و راهکارهاوری و اقتصاد، چالشهرهب 9:55-10:30

 محمدی، مدیرعامل شرکت دیجی کاال حمید جناب آقای  10:30-10:45
 

 نصراله جهانگرد مهندسمدیر نشست:  – (26/5/1399ن )وری و اقتصاد خرد و کالنشست تخصصی )پانل( اول: بهره موضوع سخنرانی زمان
 جناب آقای دکتر سلیمانی، ریاست کل بیمه مرکزی ایران وری و رشد اقتصاد کالنقش بیمه در افزایش بهرهن 11:00-11:30

 ت اقتصاد و داراییمحمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزاردکتر جناب آقای  و محیط کسب و کار وریهرهب 11:30-12:00

 طباطبایی عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده استاددکتر داوود دانش جعفری، جناب آقای  ایران دروری بهره کالن حلیلت 12:00-12:30

 بندیبحث و گفتگو و جمع  13:00-12:30
 

 ر نشست: سید حمید کالنتریمدی – (26/5/1399، فرهنگ و جامعه )وریبهرهنشست تخصصی )پانل( دوم:  موضوع سخنرانی زمان

 جناب آقای دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و جامعه شناس ، ارتباطات و توسعهوریهرهب 14:30-15:00

 ناب آقای سید محمد بهشتی، صاحبنظر در مباحث فرهنگیج ر فرهنگ ملید وریبهره 15:00- 15:30

 بندیبحث و گفتگو و جمع  15:30- 16:00
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 دکتر ابوالفضل کیانیمدیر نشست:  - (26/5/1399) وریبهرهنشست تخصصی )پانل( سوم: نظام اداری و  موضوع سخنرانی زمان

 جناب آقای دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف اداری وریبهرهاهکارهای استراتژیک در بهبود ر 17:00-17:30

 قای دکتر مسعود حجاریان، استاد دانشگاه و کارآفرینجناب آ و نظام حکمرانی وریهرهب 17:30-17:50

 ایران وریبهرهرکار خانم مهندس فاطمه پهلوانی، ریاست محترم سازمان ملی س اداری ظامنمدیریت و  ،وریبهره 17:50 -18:10

 بندیبحث و گفتگو و جمع  18:10-18:45

 

 

 مهندس علی اکبر اولیاءمدیر نشست:  - (27/5/1399) وری، بخش خصوصی و تولیدنشست تخصصی )پانل( چهارم: بهره موضوع سخنرانی زمان

 محمدی، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتیعلی  محمدجناب آقای دکتر  و مدیریت در بخش خصوصی وریهرهب 16:30-16:55

 های اتاق ایران جناب آقای دکتر محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش و بخش خصوصی وریهرهب 16:55-17:20

 میی اسالناب آقای دکتر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات محترم مجلس شوراج رنامه و بودجهبدر  وریهبهر 17:20 -17:45

 ی اسالمیو تولید ملی در ادوار مجلس شورا 44جناب آقای دکتر فوالدگر، رئیس سابق کمیسیون ویژه اصل  و تولید ملی وریهرهب 17:45-18:10

 بندیگفتگو و جمعبحث و   18:10-18:45
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