اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علم اطالعات و دانش شناسی ایران (ادکا)

برنامه زمان بندی یازدهمین همایش ملی ادکا تحت عنوان
"رسالتهای اجتماعی علم اطالعات و دانششناسی در ارتقا رفتارهای شهروندی"
به اطالع عالقمندان میرساند یازدهمین همایش ملی اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علم اطالعات و دانششناسی ایران
(ادکا) تحت عنوان "رسالتهای اجتماعی علم اطالعات و دانش شناسی در ارتقا رفتارهای شهروندی" در تاریخ  8اسفند
 7931از ساعت  8398لغایت  78398دقیقه در دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب به نشانی تهران-خیابان نجات الهی-نبش چهارراه
سپند-پالک -399دانشگاه پیام نور-طبقه ششم-سالن همایشها برگزار میشود .در ادامه برنامه زمانبندی همایش ارائه میشود.
زمان :چهارشنبه  8اسفند ماه  7931ساعت  8398تا 78398
مکان :تهران-خیابان نجات الهی-نبش چهارراه سپند-پالک -399دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب -طبقه ششم -سالن
همایشها
ساعت
83:8-8398
 83:8تا 83:8
 83:8تا 3388
 3388تا 3388
 3388تا 3378
 3378تا 3338
 3338تا 3398
 3398تا 78378
 78378تا 78338
 78338تا 78398
 78398تا 77388
 77388تا 73338
 73338تا 79338
 79338تا 79398
 79398تا 79388
 79388تا 7:338
 7:338تا 78338
 78338تا 78398
 78398تا 71398
 71398تا 71388
 71388تا 71398
 71398تا 78398

عنوان برنامه
قرآن+سرود ملی
خوش آمدگویی مجری
سخنرانی پروفسور مرتضی کوکبی (دبیر علمی یازدهمین همایش ملی ادکا)
پخش کلیپ ادکا
سخنرانی دبیر ادکا
سخنرانی رئیس دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
پخش کلیپ به مناسبت روز مادر
سخنرانی دکتر مرتضی موسویان (رئیس هیات مدیره انجمن سواد رسانهای ایران و رئیس سابق مرکز رسانههای
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
سخنرانی دکتر یزدان منصوریان
سخنرانی نماینده شرکت پیام حنان
پذیرایی و بازدید از پوسترها
پنل اول ( :مقاله  78دقیقهای و  38دقیقه جمع بندی)
ناهار و نماز (اذان ظهر= )73371
کلیپ همایش یازدهم ادکا
ارائه پایان نامههای برتر ( 3ارائه  78دقیقهای)
سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه (برگزیده جایزه مطالعات میان رشتهای جشنواره بین المللی فارابی در سال
 ،7931برگزیده جایزه ترویج علم سال  7931و برگزیده نشان دهخدا در سال )7931
پنل دوم ( 8مقاله  78دقیقهای و  78دقیقه جمعبندی)
کلیپ دوم همایش ادکا
پنل سوم ( 8مقاله  78دقیقهای و  78دقیقه جمعبندی)
پذیرایی
نشست تجربیات و ایده های برتر
اختتامیه (تقدیر از برترینها ،تقدیر از حامیان همایش ،تقدیر از اسپانسرها و قرائت بیانیه همایش)

چهارشنبه  8اسفند ماه  -7931دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

