
 

 به نام خدا

 ملی مجازی طرح همایش

 "مصونیت افزایی در گام دوم انقالبها و تهدیدها()فرصت مدیریت بحران کرونا"

 "با مسئولیت سازمان پدافند غیرعامل کشور"کشور نظام مدیریتی  -1

 و تولید کشوری نظام اقتصادی -2

  و سیاسی (المللی بین)عمومی و نظام حقوقی-3

های جهادی، طب ایرانی ، قرنطینه، سازمانپیشگیری و درمان ،بهداشت) سالمت -4

  "واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران" (اسالمی و ....

 "واحد تهران مرکز" (و .... ملی، شبکه اجتماعی، سایبر )رسانه -5

 "اصفهاندانشگاه آزاد اسالمی استان " پژوهش و فناوری -6

  سبک زندگی -7

 "قم دانشگاه آزاد اسالمی استان" معارف دینی و معنویت-8

  (دانشگاه، آموزش و پرورش)تربیتی و نظام آموزشی -9

  دیپلماسی انقالبی جهانی -10

 "قم دانشگاه آزاد اسالمی استان" های مردم محورمردم و سازمان-11

 حکمروایی صالح پساکرونا-12

 ها پیشنهادی و قابل تجدید نظر است.هر یک از پنلهای مسئولیت***

 

 (دکتر طهرانچی، جناب آقای ریاست عالی دانشگاه آزاد اسالمی) 

  (آقامیریجناب آقای دکتر ، استان تهرانریاست دانشگاه آزاد اسالمی )
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 /(دکتر علی اکبریجناب آقای ، ریاست دبیرخانه پایش آزاد )رئیس شورای سیاستگذاری)

-جمع نخبگان و صاحبنظران دانشگاه آزاد اسالمی، کلیه مراکز علمی و سازمان اعضای کمیته:

 (های دولتی و غیر دولتی
  

دکتر فرهنگ خانم )

خانم مرادی و خانم  ،زعیم دکتر دکتر مطیعی،خانم (، رئیس کمیته اجراییمتین)

 وفاکیش(

الف( فراخوان دعوت به جذب آثار)مقاالت طبق الگوی پیوست، کتب یا چکیده 

 31/2/99الی  10/2/99 ها و محورهای مصوب همایش(سخنرانی مرتبط با سرفصل

 دوفصلنامه علمی و پژوهشیشایان ذکر است مقاالت برتر در شماره ویژه 

(ISC )(مدیریت بحرانwww.joem.ir) دانشگاه صنعتی مالک اشتر به چاپ خواهد رسید از. 

 17/3/99الی  1/3/99ب( تمدید فراخوان جذب آثار   

 31/3/99مقاله تا ج( داوری آثار از زمان دریافت 

)هر سه سرفصل با محورهای ذیل آن در  8/4/99الی  1/4/99د(برگزاری همایش: از 

 یک روز برگزار خواهد شد.(

 covid19.ntl.conf @iau-tnb.ac.ir: ایمیل آدرس از طریقجذب مقاله  

های استانی و سازمان مرکزی، دبیرخانه اتوماسیون اداری اطالع رسانی از طریق 

سیما، خبرگزاری سازمان مرکزی و سازمان  4مانند شبکه  های خبریرسانه

 پدافند غیرعامل

 های مجازی اساتیدها و گروهشبکه 

و سازمان پدافند و  هاواحد پورتال ،آزاد اسالمی سایت دانشگاهدر )تبلیغات  

 ( شبکه های مجازی

  دعوت صاحبنظرانبرای از طریق تلفن اطالع رسانی  

 و توزیع الکترونیکی طراحی پوستر و بنرهای تبلیغاتی 



و درج لگوی آنها وجود دارد،  تهایی که امکان مشارکمکاتبه با کلیه دستگاه 

 مراکز تحقیقاتی و پژوهشی سراسر کشور

 

 

 تحت مرورگر کروم daanaan.daan.ir سامانه:  نشانی
 47916819،  0912787872مهندس همتی:

 47916832، 09197212867مهندس اسماعیلی:

 

 

اری و کمیته علمی ذضمن دعوت از حضرتعالی جهت عضویت در شورای سیاستگ

 ها ودر مسئولیت پنلواحدها  ها و یااستانهمایش در زمینه معرفی توانمندی 

هر گونه پیشنهاد طرح با معرفی اساتید و صاحبنظران در کمیته علمی و  همچنین

 ارائه نظر بفرمائید. ، خواهشمند استهمایشبرای پربارتر شدن علمی و محتوایی 

 

 

 

 

 و من اهلل التوفیق


