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  چهارم نشست ؛رودهلیل حوضۀ زیر: یکم دور

- علیدادي نادر دکتر

  سلیمانی

  19:30-18:45 ساعت  06/10/1400  شنبه دو  ارزویه

- علیدادي نادر دکتر

  سلیمانی

  20:15-19:30 ساعت  06/10/1400  شنبه دو  اسفندقه

  یکم نشست لوت؛ کویر حوضۀ زیر: دوم دور

 و بم فرهنگی منظر  فاضل لیالخانم 

  آن هايقلعه بررسی

  18:45 -18 ساعت  07/10/1400  شنبهسه

- باستان مطالعات  احمدي نرگسخانم 

 منظر و ارگ شناسی

  بم فرهنگی

  19:30-18:45 ساعت  07/10/1400  شنبهسه

  20:15-19:30 ساعت  07/10/1400  شنبهسه  نرماشیر کهن شهر  امیرحاجلو سعید دکتر

  دوم نشست لوت؛ کویر حوضۀ زیر: دوم دور

  18:45 -18 ساعت  08/10/1400  چهارشنبه  بم  عطائی محمدتقیآقاي 

  19:30-18:45 ساعت 08/10/1400  چهارشنبه   نرماشیر -بم  زارع شهرامآقاي 

  20:15-19:30 ساعت 08/10/1400  چهارشنبه  فهرج -ریگان  زارع شهرامآقاي 

  سوم نشست لوت؛ کویر حوضۀ زیر: دوم دور

  18:45 -18 ساعت  02/11/1400  شنبه  شهداد  اسکندري نصیر دکتر

   حشمدار امیر دکتر

  راوري

  19:30-18:45 ساعت  02/11/1400  شنبه  راور

  یکم نشست رود؛هلیل حوضۀ زیر: یکم دور

  17:30 ساعت  06/09/1400  شنبه   برنامه معرفی و نشست دبیر گزارش

  19-18 ساعت  06/09/1400  شنبه  گنج قلعه  روزانجم سلمانآقاي 

  20 -19 ساعت  06/09/1400  شنبه  گنج قلعه  علیزاده فاطمهخانم 

  21-20 ساعت  06/09/1400  شنبه  منوجان  ناصري محبوبهخانم 

  دوم نشست رود؛هلیل حوضۀ زیر: یکم دور

  18:45 -18 ساعت  07/09/1400  شنبهیک  رودبار  دانشی علیآقاي 

  19:30 -18:45 ساعت  07/09/1400  شنبهیک  کهنوج و فاریاب   ریاحیان رضاآقاي 

  سوم نشست رود؛هلیل حوضۀ زیر: یکم دور

  18:45 -18 ساعت  08/09/1400  دوشنبه  ساردویه  دانشی علیآقاي 

  19:30-18:45 ساعت  08/09/1400  دوشنبه   بافت و رابر  توفیقیان حسین دکتر

  20:15-19:30 ساعت  08/09/1400  دوشنبه  قدرودخانه    شهسواري میثم دکتر



 
  یکم نشست درانجیر؛ کویر حوضۀ زیر: سوم دور

  18:45 -18 ساعت  03/11/1400  شنبهیک  کوهبنان  سرداري علیرضا دکتر

  19:30-18:45 ساعت  03/11/1400  شنبهیک  رندز  ریاحیان رضاآقاي 

- عزیزي حسین دکتر

  خرانقی

  20:15-19:30 ساعت  03/11/1400  شنبهیک  انار

  دوم نشست درانجیر؛ کویر حوضۀ زیر: سوم دور

  18:45 -18 ساعت  04/11/1400  شنبهدو  بردسیر  خسروزاده علیرضا دکتر

  19:30-18:45 ساعت  04/11/1400  دوشنبه  فسنجانر  ریاحیان رضاآقاي 

  ابرقو ـ سیرجان حوضۀ زیر :چهارم دور

  18:45 -18 ساعت  02/12/1400  دوشنبه  سیرجان  ریاحیان رضاآقاي 

  19:30-18:45 ساعت  02/12/1400  شنبهدو  هربابکش  ریاحیان رضاآقاي 

  20:15-19:30 ساعت  02/09/1400  شنبهدو  جیرفت  سلیمانیعلیدادي نادر دکتر

 


