
 

 

 راهکارها و تنگناها بازنشستگی، های صندوق همایش

 نیرو پژوهشگاه های همایش مرکس: مکان8931 ماه آبان 81 شنبه سه: زمان

 سبلي فززٍسی سبلي ذلیج فبرس سهبى بزًبهِ

  04:70-03:80 پذیزش ٍ ثبت ًبم

 03:80-00:00 افتتبحیِ

  سزٍز جوَْری اسالهی ایزاى قزآى،  03:80-03:80

   اعالم بزًبهِ 03:70-03:80

  جٌبة آقبی زکتز ًَربرص، ّبی تبییي ضزٍرت، اّساف ٍ چبلص 00:00-03:70

  سرٌزاًی جٌبة آقبی زکتز ربیعی 00:90-00:00

  زکتز ًْبًٍسیبىسرٌزاًی افتتبحیِ، جٌبة آقبی  00:70-00:90

  زّقبىسززار سرٌزاًی افتتبحیِ، جٌبة آقبی  00:00-00:70

  00:00-00:80 پذیزایی

 جٌبة آقبی زکتز کزببسیبى 00:80-00:00 سرٌزاًی

 00:80-09:00 پبًل ترصصی

 رئیس پبًل: جٌبة آقبی زکتز هیسری

جٌبة آقبی زکتز ضزیف سازگبى، جٌبة آقبی زکتز  ،ٌبة آقبی زکتز اضتزیبىجاعضبی پبًل: 

 پَراصغزی.

 

  09:00-08:80 ًوبس ٍ ًبّبر

 08:80-00:80 ّبی ترصصی پبًل
 ارائِ هقبلِ ارائِ هقبلِ 07:70-08:80

 جوع بٌسی جوع بٌسی 00:80-07:70

  00:80-00:00 پذیزایی

 00:00-04:00 پبًل اذتتبهیِ 

 هیزساییرئیس پبًل: جٌبة آقبی زکتز 

اعضبی پبًل: جٌبة آقبی زکتز ًَربرص، جٌبة آقبی زکتز اسالهیبى، جٌبة آقبی هٌْسس 

 اثببتی

 



 

 سهبى بزًبهِ
 سبلي فززٍسی سبلي ذلیج فبرس

 سرٌزاى عٌَاى هقبلِ سهبى هحَر پبًل سرٌزاى عٌَاى هقبلِ سهبى هحَر پبًل
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08:00-08:80 

 گفتوبى جَی ٍ جست زر

 بحزاى اس عبَر بزای هژثز

 کطَر زر ببسًطستگی ًظبم

 زکتز صببز ضیببًی
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08:70-08:80 

گذاری زر  سزهبیِ

ّبی  صٌسٍق

ببسًطستگی زر ضزایط 

 ایزاى یاقتصبز

ز حسي زکت

 قبلیببف اصل

07:00-08:00 

 هطی ذط کززى فزهَلِ

 حَسُ زر ًْبزسبسی

 قَاًیي گزی تٌظین

 گز بیوِ ّبی سبسهبى

 اجتوبعی

 08:70-07:00 راز رضب هٌَچْزی

 گذاری سزهبیِ الشهبت

 ّبی صٌسٍق زر

 ضزایط زر ببسًطستگی

 تَسعِ اقتصبزّبی

 ًیبفتِ

 

سلیوبًی  رهضبى

 سیبر ٍ هحسي

07:80-07:00 

 تجزبی ّبی رّیبفت بزرسی

 یک زر تعْسات ایفبء بزای

 ببسًطستگی صٌسٍق

 

 ابزاّین هْسیزکتز 

 سازُ

 

07:00-07:00 

 جبیگبُ ٍ ًقص بزرسی

 ای  صٌسٍق زر زٍلت

 تبکیس بب ببسًطستگی

 ّب بسّی هقَلِ بز

 

 هحسي زکتز

 ریبضی

 

07:00-07:80 
 اصالحبت سیبسی اقتصبز

 ببسًطستگی
 07:00-07:80 حسبم ًیكَپَرزکتز 

 کالى هتغیزّبی تأثیز

 ّبیصٌسٍق بز

 ٍ ببسًطستگی

 ایبیوِ هَسسبت

 هْسی رازهْز

 پبًل پزسص ٍ پبسد 00:80-07:00
07:70-07:80 

 ّبی رٍش بزرسی

 زر تٌشیل ًزخ هحبسبِ

 آتی تعْسات ارسیببی

 ببسًطستگی هشایبی

 هْسی سبجسی

 پبسدپبًل پزسص ٍ  00:80-07:70

 



 
 

 

 سبلي ذلیج فبرس -پبًل اٍل 

 سوت رئیس پبًل

 ّیئت علوی زاًطگبُ ضْیس بْطتی ٍ رئیس اًجوي علوی هحبسببت بیوِ ٍ هبلی ایزاى زکتز اهیي حسي سازُ

 سوت اعضبی پبًل

 ّبی اجتوبعی ٍسارت تعبٍى کبر ٍ رفبُ اجتوبعی  هسیز کل زفتز بیوِ اسوبعیل گزجی پَر

 ّبی هجلس ضَرای اسالهی هزکش پژٍّصٍ فزٌّگی ّبی اجتوبعی  هعبٍى پژٍّص زکتز هسعَزی اصل

 سبلي فززٍسی - پبًل زٍم

 سوت رئیس پبًل

 عضَ ّیئت علوی زاًطگبُ عالهِ طببطببئی زکتز رضب افقی

 سوت اعضبی پبًل

 هعبٍى اقتصبزی سبسهبى تأهیي اجتوبعی ًیزٍّبی هسلح زکتز اهیز َّضٌگ جٌگی

 هسیز کل زفتز آهبر ٍ هحبسببت اقتصبزی ٍ اجتوبعی سبسهبى تأهیي اجتوبعی هطیزی تبزیشی حسیيزکتز 

 اقتصبزی علَمزکتزی  زکتز عببس ذٌساى
 


