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  سرود جمهوري اسالمی ایرانو پخش  قرآن کریمتالوت  8:30-8:40
  دکتر سید حسین میرجلیلیخیر مقدم و ارائه گزارش دبیر علمی همایش   8:40-8:50
  شوراي بررسی متون-ریاست محترم گروه اقتصادآیت اهللا غالمرضا مصباحی مقدمسخنرانی   8:50-9:15

  "دولتاقتصاد مقاومتی و بودجه ": با عنوان
  آقاي دکتر سید شمس الدین حسینیسخنرانی    9:15-9:45

  "رابطه اقتصاد مقاومتی و الگوي دفاع همه جانبه ":با عنوان
  حمیدرضا حالفی آقايدکتر منصور زرانژاد و سخنرانی   9:45-10:15

  "ذیري و اقتصاد مقاومتیرقابت پ": با عنوان 
  و آقاي عبدي سلیمانی آقايآقاي دکتر عسکري،،پیغامیدکتر عادل سخنرانی   10:05-10:25

هاي نقد و بررسی عملکرد صادرات محصوالت پتروشیمی در چارچوب سیاست ":با عنوان
  "کلی اقتصاد مقاومتی

  پذیرایی و استراحت  10:25-10:45
  ترحمیفرهاد   دکتر سخنرانی   10:45-11:05

  "پاالیش در تحقق اقتصاد مقاومتیبررسی و نقش جایگاه صنعت ": با عنوان
  دکتر نظام الدین مکیان قايآسخنرانی    11:05-11:25

  "اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با تحریم ": با عنوان
  جمال منش آرش قايدکتر علی اصغر اسفندیاري  و آ سخنرانی   11:25-11:45

  "اقتصاد مقاومتیبررسی قاچاق کاال و فرار مالیاتی از منظر ": با عنوان 
  بحث و بررسی اقتصاد مقاومتی پنل  11:45-12:40

آقاي دکتر زاینده  –آقاي دکتر پهلوانی –آقاي دکتر واعظ -آقاي دکتر برادران
  رودي

  نهار و نماز  12:45-13:45
  دکتر حمید پاداشسخنرانی   13:45-14:05

رویکرد قابلیتها در چارچوب گفتمان راه کارهاي تقویت تولید داخلی با تمرکز بر ": با عنوان
  "اقتصاد مقاومتی

  سمیعی نسب مصطفی آقايسخنرانی   14:05-14:25
بررسی وضعیت اشتغال در کشور و ارائه الگوي مفهومی اشتغال مقاومتی مبتنی ": با عنوان

  "هاي کلی جمهوري اسالمیبر سیاست
  دکتر سید حسین میرجلیلیسخنرانی   14:25-14:45

  "اقتصاد مقاومتی نقد و بررسی تلفیقی کتب ": عنوانبا 
  محمد جواد قربیسخنرانی آقاي   14:45-15:05

ممدوح و (پیشرفت کوثري و اقتصاد مقاومتی؛ تاثیر پیشرفت کوثري و تکاثري":با عنوان
  "بر روندهاي اقتصاد ملی) مذموم

دکتر سید حسین  قايآ همایش جنابقرائت بیانیه پایانی همایش توسط دبیر علمی   15:05-15:15
  میرجلیلی

  پذیرایی و پایان همایش  15:15-15:30


