برنامه زمانبندی همایش
 62تا  62تیرماه 6932
دٍشٌبِ  62تیرهاُ
کذ
برًاهِ

 سخٌراًی کلیذی

ساعت  84:38تا 08:38

قرائت قرآى ٍ سرٍد هلی

سالي الغذیر

خیر هقذم تَسط دبیرعلوی

هراسن
افتتاحیِ

دکتر هجتبی حسیٌعلی پَر

سخٌراًی

دکتر اقبال شاکری

سخٌراًی

آقای طاّری

سخٌراًی

دکتر ًصرالِ ابراّیوی

سخٌراًی

دکتر اهیر فرجی

سخٌراًی

دکتر هجیذ فراّاًی

ساعت  08:38تا  00:88

 فرصت استراحت ٍ شبکِسازی
سالي الغذیر

 ساعت 00:88:تا 06:38
080

کارگاُ آهَسضی رٍشّای حل ٍ فصل اختالفّای قزاردادی (با توزکش بز هذاکزُ ،هیاًجیگزی ٍ داٍری)
هٌْذس هشدک عبایی

سالي 6

 ساعت 00:88:تا 06:38
086

کارگاُ آهَسضی تأخیزات در پزٍصُ ٍ ًحَُ تٌظین ٍ هحاسبِ الیحِ تأخیزات
دکتز بْوي هعیي پَر

 ساعت 00:88:تا 06:38
سالي 3

هذیزیت دعاٍی در استاًذاردّای هذیزیت پزٍصُ
083

هٌْذس ٍحیذ آسادهٌص

ساعت  06:38تا  01:88

ً اّار ٍ ًواز
سالي الغذیر

 ساعت 01:88:تا 03:38
هذیزیت دعاٍی در ضزایظ ّوساى قزاردادّای پیواًکاری فیذیک
401

دکتز جَاد حذاد

صفحه  1از 4

برنامه زمانبندی همایش
 62تا  62تیرماه 6932

سالي6

 ساعت 01:88:تا 03:38
401

ًقص قَاًیي باالدستی ٍ عزف در هذیزیت دعاٍی قزاردادّای پیواًکاری
هٌْذس حویذ حسیي سادُ

سالي3

ساعت ساعت 01:88:تا 03:38
401

هٌطا بزٍس اختالف ٍ رٍش ّای حل آى در قزاردادّای ضزکت ّای تابعِ ٍسارت ًفت
دکتز اسواعیل ثزیایی

ساعت  03:38تا  02:88

 فرصت استراحت ٍ شبکِسازی
سالي الغذیر

 ساعت :ساعت  02:88تا 03:38
083

پاًل تخصصی با هَضَع بزرسی هسائل ٍ چالص ّای هذیزیت اختالفات ٍ دعاٍی قزاردادّا در پزٍصُ ّا

 ساعت  02:88تا 03:38
سالي 6

084

رٍیِ قضائی در اصالح قیوت قزاردادّای قیوت یک قلن ()Lump Sum
دکتز عزفاى الجَردی

 ساعت  02:88تا 03:38
سالي 3

راّکارّای پیطگیزی اس دعاٍی در پزٍصُ ّای ضْزی
هٌْذس هحوذرضا چزاغچی ٍ هٌْذس علی کیَاًلَ

401

صفحه  2از 4

برنامه زمانبندی همایش
 62تا  62تیرماه 6932
سِ شٌبِ  63تیر

سالي اصلی

 ساعت  84:38تا 08:38
440

کارکزد داٍری ساسهاًی در حل ٍ فصل اختالفات پیواًکاری
دکتز اٍیس رضَاًیاى

سالي6

 ساعت  84:38تا 08:38
000


سالي3

006

پیطگیزی اس بزٍس دعاٍی پزٍصُ اس عزیق ارتقای سغح بزگشاری هٌاقصات
هٌْذس ضْزام حالج
ساعت  84:38تا 08:38
چالص ّای هذیزیت دعاٍی در پزٍصُ ّای  EPCغیز صٌعتی
هٌْذس ّادی تلخابی

ساعت  08:38تا  00:88

 فرصت استراحت ٍ شبکِسازی

سالي الغذیر

 ساعت  00:88تا 06:38
سیاست گذاری ّای کلیذی در سهیٌِ هذیزیت دعاٍی پزٍصُ ٍ عزاحی هذل بزد-بزد در رسیذگی بِ دعاٍی
003

پزٍصُ
دکتز هزتضی باقز پَر



ساعت  00:88تا 06:38

سالي 6

ًقص ٍ جایگاُ ٍاحذ هذیزیت تغییزات
هٌْذس حسي هیزسائی

441

سالي3

 ساعت  00:88تا 06:38
441

ارتباط هَثز فزآیٌذّای هذیزیت ریسک ٍ هذیزیت دعاٍی
هٌْذس هصغفی سهاًی

صفحه  3از 4

برنامه زمانبندی همایش
 62تا  62تیرماه 6932
ساعت  06:38تا  01:88

ً اّار ٍ ًواز
سالي الغذیر

 ساعت  01:88تا 03:38
441

کوی ساسی ّشیٌِ ای دعاٍی در پزٍصُ ّای ساخت
هٌْذس هزتضی آهزی ًیا

 ساعت  01:88تا 03:38
سالي 6

ریطِ یابی دالیل تأخیزات در بخص عزاحی هٌْذسی پزٍصُ ّای ًیزٍگاّی ٍ ارائِ هتذٍلَصی کوی ساسی الیحِ
441

تأخیزات -ضزکت هًٌَکَ
هٌْذس حاهذ غالهذٍست ،هٌْذس هجتبی اًتظاری ،اهیز باًکیاى تبزیشی

 ساعت  01:88تا 03:38
سالي 3

راّکارّای هَثز در پیطگیزی اس بزٍس دعاٍی پیواًکاراى در پزٍصُ ّای ساختواًی
441
هٌْذس هحوذ رضا البزسی ،هٌْذس هحوذ ّادی صیزفی

ساعت  03:38تا  02:88

 فرصت استراحت ٍ شبکِسازی

سالي الغذیر

 ساعت  02:88تا 03:38
441

رٍش ّای آًالیش تأخیزات بز اساس بزًاهِ سهاًبٌذی پزٍصُ
هٌْذس رضا آتص فزاس

 ساعت  02:88تا 03:38
سالي 6

420

424

راّکارّای هذیزیت دعاٍی در پزٍصُ خظ ّفت هتزٍی تْزاى ( 11دقیقِ)
هٌْذس کاظن ًاصح ،هٌْذس حسي ایزجی ،هٌْذس داریَش یعقَبی
عزح ریشی فزایٌذ ٍ سیز فزایٌذّای هذیزیت دعاٍی در ساسهاى ّای پیواًکاری عوَهی ( 11دقیقِ)
هٌْذس رٍح ا ...راهطاًی

 ساعت  02:88تا 03:38
سالي 3

422

ًقص هٌْذسی ارسش در پیطگیزی اس دعاٍی پزٍصُ
دکتز هحوذ احوذسادُ

صفحه  4از 4

