
در«و»هاي صنعتيسياست«كارگاه آموزشي »WTOعضويت

و پژوهش هاي اقتصاد، موسسه سياست(KIEP)الملل كره هاي اقتصاد بينهاي بازرگاني، موسسه سياستموسسه مطالعات

و تجاري كره   (KIET)صنعتي

 1395 ماه آذر30و 29

 محورهاي صنعتي صادراته سياستماآذر29دوشنبه،
ثبت نام10:00
شروع برنامه10:25
و پژوهشافتتاحيه كارگاه توسط جناب آقاي دكتر رضوي10:30 )(رياست محترم موسسه مطالعات هاي بازرگاني
(سفارت جمهوري كره)ارائه تبريكات از طرف جناب آقاي جيانگ گواك10:45
و چالش11:00 و پژوهش 12:00-11:00(هاي فعلي اقتصاد ايرانتبيين شرايط هاي بازرگاني) موسسه مطالعات
ناهار12:00
و عملكردهاجنوبي: سياستنشست اول توسعه صنعتي كره14:00 بررسي تاريخي–ها

جودكتر دانگ سخنران: 14:00-14:45
و تجاري كرهپژوهشگر ارشد موسسه سياست جنـوبي هاي توسعه اقتصادي كره، عضويت در كميته ارزيابي كمك (KIET)هاي اقتصاد صنعتي

 در دفتر نخست وزيري، دكتراي توسعه اقتصادي از دانشگاه منچستر انگليس
و مباحثه 15:30- 14:50 و پاسخ پرسش

پذيرايي ميان وعده15:30
و ارتقا صادراتهاي صنعتي كرهنشست دوم مجتمع16:00 جنوبي

ليسخنران: 16:00-16:45  دكتر دو هو
و تجاري كرهپژوهشگر ارشد موسسه سياست ،، عضويت در كميته توسعه منطقه (KIET)هاي اقتصاد صنعتي اي رياست جمهوري كره جنوبي

 دكتراي اقتصاد از دانشگاه كلمسون اياالت متحده آمريكا 
و مباحثه 17:30- 16:50 و پاسخ  پرسش
و عضويت درماه سياستآذر30شنبه،سه WTOهاي تجاري

و چالشWTOنشست سوم عضويت در10:30 هاي كشورهاي درخواست دهنده: فرآيند عضويت
 سو جين كيو سخنراني دكتر 11:15- 10:30

 الملـل بـين اقتصـاد هـاي سياسـت پژوهشگر مدعو در دانشگاه جان هاپكينز اياالت متحده آمريكا، مدير دپارتمـان تجـارت جهـاني موسسـه
، دكتراي اقتصاد از دانشگاه مريلند اياالت متحده آمريكا (KIEP)كره

و مباحثه 12:00- 11:20 و پاسخ پرسش
ناهار12:00
و تعهداتWTOمذاكرات عضويت درنشست چهارم14:00 در باب كاالها: امتيازت اعطا شده

 كيم جونگ دوكسخنراني دكتر 14:45- 14:00
، دكتـراي اقتصـاد از (KIEP)كـره المللبين اقتصاد هايسياست مدير دپارتمان تجارت چند جانبه موسسه ، اسـتاد مـدعو دانشـگاه سـوگانگ

 دانشگاه ايالتي ميشيگان اياالت متحده آمريكا
و مباحثه 15:30- 14:50 و پاسخ  پرسش

پذيرايي ميان وعده15:30
16:00

در نشست پنجم  در باب خدمات: تعهدات خاص WTOمذاكرات عضويت
 سو جين كيو سخنراني دكتر 16:45- 16:00

، مدير دپارتمان تجـارت جهـاني موسسـه  الملـل بـين اقتصـاد هـاي سياسـت پژوهشگر مدعو در دانشگاه جان هاپكينز اياالت متحده آمريكا
، دكتراي اقتصاد از دانشگاه مريلند اياالت متحده آمريكا (KIEP)كره

و مباحثه 17:30- 16:50 و پاسخ  پرسش


