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 ساعت روز هفته روزماه سازمان/ناشران سخنران/مجری عنوان برنامه ردیف

 11-13:31 چهارشنبه 4 انجمن فرهنگی ناشران آموزشی امین آصفی افتتاحیه  .1

 چهارشنبه 4 كاسپین پرداز ايده طراحان مهدی قاسمی سخنوری شعور تا شور  .2
11:31-
13:31 

 11-11 چهارشنبه 4 كاسپین پرداز ايده طراحان قاسمی مسعود تیمی كار شعور تا شور  .3

 پنج شنبه 5 گروه فرهنگی هنری آذرنوش مینا حاجی غالم های صوتی آموزش اديت و میکس فايل  .4
11:31-

11:31 
 13-12 پنج شنبه 5 فرهنگی هنری آذرنوشگروه  حسین همتیار كارگاه آموزش فن بیان و سخنوری  .5

 پنجشنبه 5 سازمان سمت گروه مولفین سازمان سمترونمايی كتاب های   .1
13:31-
14:31 

 11-15 پنج شنبه 5 درجه 311 امیرعلی قديری كتاب من سرقولم هستم رونمايی از  .3

1.  
 جشن امضا كتاب بايکوت

 جشن امضا كتاب من آدم دير رسیدن بودم

 علی قاضی نظام

 مهران قديری
 پنج شنبه 5 درجه 311

11:31-

13:31 
 11-11 پنج شنبه 5 درجه 311 مهسا رازقی جشن امضا كتاب جنگجوی ظريف  .1

11.  
رونمايی از كتاب نظام موضوعات شبکه های ارتباطی و حمل و نقل 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 عالیه رياست طهرانچی مهدی محمد دكتر

 قاضی سعید دكتر اسالمی، آزاد دانشگاه

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه رياست مغربی

 شهابی علی دكتر و( ره)خمینی امام يادگار

دبیرخانه برنامه علمی شبکه های 

ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 جمعه 1

11:31-

11:31 

 پی حمل و نقلی شوتاپانزدهمین رويداد استار  .11

 عالیه رياست طهرانچی مهدی محمد دكتر

 مغربی قاضی سعید دكتر آزاد، دانشگاه

، (ره)خمینی امام يادگار دانشگاه رياست

 كشور برتر كارآفرينان شهابی و علی دكتر

دبیرخانه برنامه علمی شبکه های 

ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 13-12 جمعه 1

 جمعه 1 روانشناسی هنر هومن نامور نقد و تحلیل آثار روانشناسی  .12
13:31-

14:31 
-15:31 جمعه 1 پايگاه فرهنگ امین آصفی فرهنگ در فرهنگ  .13
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11:31 
 11-15 جمعه 1 درجه 311 محمودرضا رضايی رونمايی از كتاب ترديدهای يک شب بارانی  .14

15.  
 جشن امضا كتاب پری نوشت

 جشن امضا كتاب بايکوت

 پريسا زابلی پور

 علی قاضی نظام
 جمعه 1 درجه 311

11:31-
13:31 

11.  
 جشن امضا كتاب چیزايی هست كه نمیدانی

 جشن امضا كتاب شین مهربان

 علی سلطانی

 سحرناز مقدم
 11-11 جمعه 1 درجه 311

 خالقیت و كارآفرينی  .13

معاونت توسعه -دكتر محسن بهارلو 

مديريت و پشتیبانی آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 شنبه 3 انسانی علوم ترويج مركز
11:31-
11:31 

 شنبه 3 كلید آموزش مصطفی علیزاده مديريت زمان  .11
11:31-
12:31 

 شنبه 3 كلید آموزش امیر راد عاطفی روابط در نفس عزت  .11
12:31-
13:31 

 شنبه 3 كلید آموزش زيبا دادگستر چگونه می توانید بانوی توانمند شويد؟  .21
13:31-
14:31 

 شنبه 3 پرش جواد زنگنه ی يا ناشران آموزشیمافیای آموزش  .21
15:31-
11:31 

 مطالعه فرهنگ ارتقا در زنان نقش  .22
و  زنان امور مديركل-پور فرحناز مینايی

 خانواده
 11-15 شنبه 3 انسانی علوم ترويج مركز

 شنبه 3 بنیاد قلم چی صابر فتاحی –امید جعفری  محروم مناطق در مستعد آموزان دانش ی بورسیه  .23
11:31-
13:31 

 يکشنبه 1 انسانی علوم ترويج مركز جهانگردیكیومرث  دكتر فرزندان كتابخوانی و والدين  .24
11:31-

11:31 
 12-11 يکشنبه 1 كلید آموزش مهدی سیاح نیا برندسازی حرفه ای برای نويسندگان و محققین  .25

 يکشنبه 1 كلید آموزش محمدمهدی خودسیانی هدف و انگیزه  .21
12:31-

13:31 
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 13-12 يکشنبه 1 دو تست ابراهیم وارسته استارت آپ برگزاری آزمون آنالين  .23

 يکشنبه 1 بنیاد قلم چی صابر فتاحی –امید جعفری  كتابخانه و مدرسه ساخت  .21
13:31-

14:31 

 يکشنبه 1 سازمان سمت گروه مولفین سازمان سمترونمايی كتاب های   .21
13:31-
14:31 

 دكتر علی شهابی كارآفرينی و استارآپ ها  .31

دبیرخانه برنامه علمی شبکه های 

نقل دانشگاه آزاد  ارتباطی و حمل و

 اسالمی
 11-15 يکشنبه 1

 دكتر علی شهابی استارآپ ها و حمل و نقل  .31

دبیرخانه برنامه علمی شبکه های 

ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 يکشنبه 1

11:31-
13:31 

 دكتر علی شهابی بوم مدل كسب و كار  .32

دبیرخانه برنامه علمی شبکه های 

دانشگاه آزاد ارتباطی و حمل و نقل 

 اسالمی
 11-11 يکشنبه 1

 (از زبان ويراستاران و ناشران)ويرايش در نشر آموزشی، عمومی   .33
 مهدی ،عباسپور هومن ،فروغی اهللفتح

 افسر صفايیان، مهناز مقدسی قنواتی،
 دوشنبه 1 انجمن ويراستاران

11:31-

11:31 
 12-11 دوشنبه 1 كلید آموزش رمضانی عبداهلل ناگفته های كتب تغذيه و تأثیر آن بر سالمت ذهن  .34

 دوشنبه 1 كلید آموزش اردشیر كاويانی امنیت اطالعات به زبان ساده و كاربردی  .35
12:31-
13:31 

 آموزشی بر سیستم پرورش و مطالعات آموزش مطالعات پژوهشگاه تاثیر  .31
 سرپرست پژوهشگاه-كريمی  دكتر

 پرورش و مطالعات آموزش
 13-12 دوشنبه 1 انسانی علوم ترويج مركز

 11-15 دوشنبه 1 اوج خرد مهرانگیز سلمانیدكتر  های كمک آموزشی در يادگیری دانش آموزان نقش و اهمیت كتاب  .33

 ريزی پژوهش برنامه  .31

ريزی  معاونت پژوهش برنامه-دكتر حدادی 

و نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر 

 تهران

 11-15 دوشنبه 1 انسانی علوم ترويج مركز
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 دكتر علی شهابی های كارآفرينی و رونق تولید گفت گپ و  .31

دبیرخانه برنامه علمی شبکه های 

ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 دوشنبه 1

11:31-
13:31 

 11-11 دوشنبه 1 اوج خرد مهرانگیز سلمانیدكتر  رفع اختالالت نوشتاری و خواندنی در دانش آموزان  .41

 سه شنبه 11 توص كافه مهران محمدپور تحقیق روش و نويسی مقاله اصول  .41
11:31-
11:31 

 نقش نهادها و دستگاه های فرهنگی در ترويج كتاب خوانی در مدرسه  .42
رئیس اداره فرهنگی و -آقای ولی پوری 

 هنری آموزش و پرورش شهر تهران
 11 سه شنبه 11 انسانی علوم ترويج مركز

 14-12 سه شنبه 11 سرچشمه ادبی انجمن سید محمد نقوی - عبدالحسینی ژيال مركزی استان ادبی هایانجمن راديو نويسینمايشنامه و نويسندگی آموزش  .43

 سه شنبه 11 اوج خرد محمدجواد زينلیدكتر  نگاهی به ادبیات كودكان و نوجوانان ايران  .44
13:31-
14:31 

 های درسی كتاب آموزشی جايگزين های بسته  .45
 دفتر سابق مديركل-دكتر امانی طهرانی 

 درسی كتب تالیف
 11-15 سه شنبه 11 انسانی علوم ترويج مركز

 13-15 سه شنبه 11 انجمن فرهنگی ناشران آموزشی های نشرشورای هماهنگی تشکل بررسی راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصاد نشر  .41

 سه شنبه 11 اوج خرد محمدجواد زينلیدكتر  تحلیلی بر كتاب های فارسی مقاطع تحصیلی ابتدايی و دبیرستان  .43
11:31-
13:31 

 كنندگان ناشران و توزيع كنندگان هم انديشی ناشران و توزيع  .41
 انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

 كنندگان انجمن توزيع
 21-13:31 سه شنبه 11

 چهارشنبه 11 كلید آموزش هرانیطد بفر تا كجا معروف شويم؟  .41
11:31-
11:31 

 چهارشنبه 11 كلید آموزش عسکری پرويز كار و كسب در تیمی و تیم ورک كار های ويژگی  .51
11:31-

12:31 
 13-12 چهارشنبه 11 انسانی علوم ترويج مركز درسی فلسفه كتاب مولف-فخری ملکی فلسفه درسی كتاب تدوين در آن نقش و ملی درسی برنامه  .51

 دكتر عادل طالبی بازاريابی ديجیتال در حوزه نشر  .52
صنفی كسب و كارهای انجمن 

 اينترنتی
 چهارشنبه 11

13:31-
14:31 

 14-13 چهارشنبه 11 كلید آموزش بهاره فتح آبادی های نوين استفاده كنیم؟ چگونه هوشمندانه از رسانه  .53
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 11-15 چهارشنبه 11 كتابکده كسری دكتر جبار رحمانی- کوهیفناصر دكتر  انديشمندان بیان در شهر؛ معماری، هنر،  .54

 تألیف كتاب درسی  .55
مشاوره ارشد معاون -دكتر سالمت پناه

 دفتر تألیف كتاب درسی
 11-15 چهارشنبه 11 انسانی علوم ترويج مركز

 چهارشنبه 11 كتابکده كسری علی كیافردكتر  معماری و شهر فرهنگ، آيینه در ايرانی مدرنیت  .51
11:31-
13:31 

 و نوجوانان كودكان داستانی-آموزشی های كتاب  .53
 ساماندهی كارشناس معاونت-رضايی 

 تربیتی-آموزشی منابع
 چهارشنبه 11 انسانی علوم ترويج مركز

11:31-

13:31 
 21-13:31 چهارشنبه 11 شوراياری مولفین 11و  31رونمايی از بیست كتاب مولفین دهه های   .51

 پنج شنبه 12 گروه فرهنگی هنری آذرنوش علی حاجی رضايی كارگاه اصول نويسندگی و نقد آثار  .51
11:31-
11:31 

 آموزش متوسطه  .11
معاونت آموزش متوسطه -دكتر دری

 آموزش و پرورش شهر تهران
 پنج شنبه 12 انسانی علوم ترويج مركز

11:31-
11:31 

 13-12 پنج شنبه 12 تیزهوشان دكتر شاكری مغز، تفکر، هیجان  .11

 پنج شنبه 12 آموزشیكانون فرهنگی  كاظم قلم چی 2111رويکرد جديد آموزش در سال   .12
13:31-

14:31 

 و معلمی آموزش در گریحرفه  .13
 اداره تکنولوژی رئیس-خواه دكتر حسینی

 آموزشی تهران های و گروه
 11-15 پنج شنبه 12 انسانی علوم ترويج مركز

 دكتر محمد ابراهیم روندهای روز در صنعت ترجمه جهان  .14
 شبکه مترجمین ايران و

 استاندارد پالس اتريش
 11-15 پنج شنبه 12

15.  
 جشن امضا كتاب من سرقولم هستم

 جشن امضا كتاب پری نوشت

 امیرعلی قديری

 پريسا زابلی پور
 پنج شنبه 12 درجه 311

11:31-
13:31 

11.  
 جشن امضا كتاب بايکوت

 جشن امضا كتاب شین مهربان

 علی قاضی نظام

 سحرناز مقدم
 11-11 پنج شنبه 12 درجه 311

 ديجیتالی حقوق مديريت كتاب معرفی  .13
 پاپی زينب دكتر- صمیعی میترا دكتر

 نوروزی يعقوب- انتهايی علیرضا

 علم دانشجويی علمی انجمن

 دانشگاه شناسی دانش و اطالعات
 جمعه 13

11:31-
11:31 
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 طباطبايی عالمه

 كتابخوانی ترويج و طبیعت در كتابخانه  .11
 مومنی عصمت دكتر- صمیعی میترا دكتر

 حافظی علیپور مهدی دكتر

 علم دانشجويی علمی انجمن

 دانشگاه شناسی دانش و اطالعات

 طباطبايی عالمه
 13-12 جمعه 13

 كتابخوانی و كتاب معرفی نشست  .11

 دانش و اطالعات علم رشته دانشجويان

 عالمه دانشگاه تربیتی علوم و شناسی

 طباطبايی

 علم دانشجويی علمی انجمن

 دانشگاه شناسی دانش و اطالعات

 طباطبايی عالمه
 جمعه 13

13:31-
14:31 

 جمعه 13 تیزهوشان دكتر شاكری آری يا نه؟ ،تیزهوشان  .31
13:31-

14:31 

 جمعه 13 كلید آموزش مجید رضايی آگاهی والدين در مورد موفقیت نوجوانان  .31
14:31-
15:31 

 جمعه 13 كلید آموزش امید جهانداری محتوا فعاالن ويژه ساز پول و ای حرفه ارتباطات ساخت  .32
15:31-

11:31 

33.  
 جشن امضا كتاب چیزايی هست كه نمیدانی

 جشن امضا كتاب من سرقولم هستم

 علی سلطانی

 امیرعلی قديری
 جمعه 13 درجه 311

11:31-

13:31 

34.  
 جشن امضا كتاب جنگجوی ظريف

 جشن امضا كتاب من آدم دير رسیدن بودم

 مهسا رازقی

 مهران قديری
 11-11 جمعه 13 درجه 311

 شنبه 14 گروه فرهنگی هنری آذرنوش مرضیه ابراهیمی دوبلهآموزش   .35
11:31-

11:31 

 شنبه 14 كلید آموزش محسن نبوی ويدئو ماركتینگ و نسل جديد بازارهای آنالين كتاب  .31
11:31-
12:31 

 شنبه 14 كلید آموزش محمد میرزايی بازاريابی محتوا و تأثیر آن بر كسب و كار آنالين  .33
12:31-

13:31 

 شنبه 14 كلید آموزش سعید قنبری راهکارهای افزايش اعتماد به نفس در نوجوانان  .31
13:31-
14:31 

 11-15 شنبه 14 انجمن فرهنگی ناشران آموزشی امین آصفی اختتامیه  .31
 


