برنامه اجرایی دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
ردیف

زمان

شرح برنامه(افتتاحیه 8 ،ـ )9:30

1
2
3
4
5

 8:30ـ 8
 8:40ـ 8:30
 8:50ـ 8:40
9:10ـ 8:50
 9:30ـ 9:10

ثبت نام و پذیرش
تالوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسالمی ایران
مجری ـ اعالم برنامهها
دکتر عزیزاهلل حبیبی ـ ریاست محترم دانشگاه خوارزمی؛ خیرمقدم
دکتر حسن افراخته ـ گزارش دبیر علمی همایش
سالن ابوریحان بیرونی( 9:30ـ )10:30

هیئت رئیسه :دکتر حسن مطیعی لنگرودی ،دکتر زهرا حجازی زاده ،دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ،دکتر محمد
سلیمانی ،دکتر بهلول علیجانی

ردیف

زمان

سخنران

عنوان سخنرانی

1

 9:50ـ9:30

دکتر عباس سعیدی

2

10:10ـ9:50

دکتر فرشاد مؤمنی

3

10:30ـ10:10

دکتر بایزید مردوخی

چشمانداز توسعه در قالب منظومههای روستایی
چالشهای و چشماندازهای توسعه روستایی ایران در شرایط تحریم
توسعه روستایی در نظام تدبیر اقتصادی ایران

پذیرایی 10:30 :ـ  11ساختمان جغرافیا ـ طبقه چهارم
سالن ابوریحان بیرونی ( 11:00ـ )12:40
هیئت رئیسه :دکتر خدیجه بوزرجمهری ،دکتر سیمین توالیی ،دکتر محمدرضا رضوانی ،دکتر علیاکبر عنابستانی

ردیف

زمان

سخنران

عنوان سخنرانی

1

 11:20ـ 11

دکتر اصغر نوراله زاده

2

 11:40ـ11:20

دکتر حمید جاللیان

3

 12:00ـ11:40

دکتر مهدی میزبان

4

 12:20ـ 12:00

دکتر احمد حاجعلیزاده

5

12:40ـ12:20

دکتر نصراهلل موالئی

صندوق کارآفرینی امید و اشتغالزایی روستایی
پایداری معیشت روستاییان و تغییرات اقلیمی
الگوی ساماندهی و تنوعبخشی فعالیت و اشتغال در مناطق عشایری
ارائه الگوی آبادانی و پیشرفت( معیشت پایدار ،توسعه ماندگار)
زمینههای تحقق اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه

نماز ـ ناهار 12:40 :ـ 14

سالن ابوریحان بیرونی(ارائه مقاالت برتر 14:00 :ـ )16:00
هیئت رئیسه :دکتر مجتبی قدیری معصوم ،دکتر احمد حاج علیزاده ،دکتر محمدحسین کریم ،دکتر عبدالحمید نظری

ردیف

زمان

سخنران

عنوان مقاله

1
2
3
4
5
6

 14:20ـ 14
 14:40ـ 14:20
 15:00ـ 14:40
15:20ـ 15:00
 15:40ـ 15:20
 16:00ـ15:40

دکتر شهرام امیرانتخابی
دکتر جمشید عینالی
دکتر محسن آقایاری هیر
دکتر آئیژ عزمی
دکتر علیاکبر نجفی کانی
دکتر حسن ایزدی

بررسی تحوالت کاربری اراضی کشاورزی در چشم انداز روستایی
بازیابی اقتصادی سکونتگاههای روستایی آسیبدیده از زلزله
تحلیل اثرات مخاطرات طبیعی در توسعه اقتصاد روستایی
تحلیل الگوی گردشگری رویداد در نواحی روستایی
چالشهای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی
سنتز پژوهی علل و پیامدهای الحاق روستا به شهر در ایران

پذیرایی 16:00 :ـ  16:30ساختمان جغرافیا ـ طبقه چهارم
سالن ابوریحان بیرونی(ارائه مقاالت برتر 16:30 :ـ )1800
هیئت رئیسه :دکتر مهدی پورطاهری ،دکتر مجید پورعیسی ،دکتر مجید یاسوری ،دکتر محمدامین خراسانی،

ردیف

زمان

سخنران

عنوان مقاله

1
2
3
4
5

 16:50ـ16:30
17:10ـ 16:50
 17:20ـ17:10
 17:50ـ17:20
 18:00ـ17:50

مهندس احمد یزدانی
دکتر محمدرضا رضوانی
دکتر مصطفی طالشی
هیات رئیسه
دبیر کنفرانس

کسب و کار روستایی با استفاده از ابزار تامین مالی خرد
آسیب شناسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در برنامه ششم توسعه
برنامه راهبردی انجمن جغرافیا و برنامهریزی روستایی ایران
پرسش و پاسخ و جمع بندی
ارائه بیانیه پایانی همایش

اختتامیه و اهداء لوح تقدیر 18:00 ،ـ 18:30
ـ تقدیر از مقاالت برتر همایش
ـ تقدیر از استادان برجسته جغرافیا و برنامهریزی روستایی کشور
ـ ارائه گواهی مقاالت

پنل تخصصی ـ آموزشی 14:00 ،ـ 16:00
تبیین مدل توسعه پایدار روستایی با مروری بر تجربیات پروژه ترسیب کربن خراسان شمالی

