
 1400 پایانترمتا  99ز ابتدایی بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد ابرنامه ها

 

 مهمان /توضیح سامانه زمان و مکان عنوان ردیف

پویش در اندیشه های  1

 اقتصادی ایران معاصر

 22 -بهمن 15

 13 –بهمن 

 -مجازی -اسفند

 -اسکای روم

 19ساعت

Skyroom.online/ch/basij_ut/eco_ut دانشجوی -با علی اسماعیل زاده

 ارشد اقتصاد

 -مجازی -بهمن 5 4200ارز 2

ساعت -اسکای روم

18 

Skyroom.online/ch/basij_ut/eco_ut پوریا فتحعلی -برسی ارز ترجیحی-

 رییس کروه پول و بانک ایتان

از 1400برسی الیحه بودجه  3

 نژاه دولت

 -مجازی -دی 2

ساعت -اسکای روم

15.30 

Skyroom.online/ch/basij_ut/eco_ut کارشناس ارشد  -با همت قلی زاده

 سازمان برنامه

 -مجازی -اذر27 وبینار اقتصاد رفتاری 4

-اسکای روم

 18ساعت

Skyroom.online/ch/basij_ut/eco_ut اقتصادی وهشگرپژ -نازنین موسوی 

 -مجازی -آذر 19 آشنایی با ساختار بودجه 5

-اسکای روم

 18ساعت

Skyroom.online/ch/basij_ut/eco_ut اقتصادی مشاور  -هادی سبحانبان

 زوهش های مجلسمرکز پ

 -مجازی -آذر 2 م جراحیهزینه کدا 6

 19ساعت

 -سینا کلهر -98بان برسی وقایع آ eghtesad_utاینستاگرام 

 عضو هییت علمی کرگز پزوهش ها

 احسان خاندوزیو  تیمور رحمانی eghtesad_utاینستاگرام  18ساعت  -ابان6 بحران تورم 7

کتاب با بخفیف نمایشگاه  8

 دانشجویی

درصد تخفیف برای بیش از  25تا  econ_b_ut تلگرام مهر 12الی  6

 انتشارات 10

  آفالین ویدیو ضبط شده و به شرکت کننده ها داده شد مرداد دوره معرفتبی عهد 9

 اتفاقات امریکا -با فواد ایزدی eghtesad_utاینستاگرام  خرداد 25 نمبتوانم نفس بکشم 10

 -اردیبهشت 5 جهش تولید 11

 23ساعت

 نماینده مجلس -روح اهلل ایزدخواه eghtesad_utاینستاگرام 

 -اردیبهشت 9 وضعیت نیروی کار 12

 22ساعت 

 زیخاندواحسان  eghtesad_utاینستاگرام 

سیاست های حمایتی در  13

 دوره کرونا

 -اردیبهشت 1

 22ساعت

 علی سعدوندی eghtesad_utاینستاگرام 

سیاست های حمایتی در  14

 2قسمت  –دوره کرونا 

 -اردیبهشت 2

 22ساعت

 علی سعدوندی eghtesad_utاینستاگرام 

پویش  کتاب من هدیه به  15

 تو

جمع آوری و اهدای کتب کنکوری  تلگرام 99آبان 

انشجویان و ارسال به دانش آموزان د

 نیازمند

فروردین  10 داستان یک سند 16

1400 

 اقتصادی وهشگرپژ -پوریا پرتو eghtesad_utاینستاگرام 



 1400 پایانترمتا  99ز ابتدایی بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد ابرنامه ها

 

 

 

 

 موضوع :هانامه ردیف

 الیحه بودجه به کمیسیون تلفیق 22

 

 برداشت از صندوق توسعه ملی روحانی حسن دکتر 23

 

24 

 

 

 رییس دانشگاه  -دکتر نیلی

 تهران

 

 وضعیت دانشکده

 

تیم وعده های اقتصادی و  دو مرتبه -ه به رییسینام 25

 اقتصادی دولت سیزدهم

 

 

های بانک بررسی اولویت 17

 مرکزی

 ارشناس اقتصادیک -مجید شاکری eghtesad_utاینستاگرام  اردیبهشت 22

با حصور نمایندگان اقتصادی  ساختمان نهاد و پخش زنده اینستاگرامی خرداد 20 مدیر جمهور 18

 کاندیداهای ریاست جمهوری

 FATFبا موضوع  تلگرام اردیبهشت 15 برد مجازی   19

تولید ویدیو برای  20

توسط  1400های ورودی

دفتر سمعی و بصری بسیج 

 دهکدانش

   1400مرداد 

  تلگرام 1400تیر  ارزشیابی دانشجویی اساتید 21


