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کریمتلاوت قرآن 

سرود ملی جمهوری اسلامی
ایران

تیزر مراسم

یدبیر اجرای–اعلام برنامه ها 

خیرمقدمسخنرانی و 

مقدمسخنرانی و خیر 

خیرمقدمسخنرانی و 

دقیقه2
08:00شروع •

08:02پایان  •

دقیقه2
08:02شروع •

08:04پایان  •

دقیقه3
08:04شروع •

08:07پایان  •

دقیقه5
08:07شروع •

08:12پایان  •

دقیقه5
08:27شروع •

08:32پایان  •

دقیقه5
08:13شروع •

08:18پایان  •

دقیقه5
08:20شروع •

08:25پایان  •

نریشن_پخش میان برنامه 

مهندس سید کاظم سید مراد
هر کودکانریاست انجمن صنفی معماری تهران، دبیر و مسئول نشریه آرمانش 

دکتر مهدی خاکزند
اه علم و دانشگشهرسازی معماری و دبیر علمی سمپوزیوم، معاونت دانشکده 

صنعت ایران
دکتر شیدا مهنام

ل موسسه کل امور مالی و بودجه بنیاد ایران شناسی و مدیر عام عضو شورای عالی، مدیر 
مسئولیت اجتماعی سلامت ایران

طیب خیبریمهندس  خ
کودکاناجرایی سمپوزیوم آرمانشهر دبیر نخبه و پژوهشگر منتخب جوان ایران، 



بهزادفرمصطفی سخنرانی دکتر 
عت ایراندبیرکل سمپوزیوم، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه علم و صن

ظاهریمحمد دکتر سخنرانی  م
لامی ایرانعضو شورای عالی، دبیر کل کمیته ملی اسکان بشرملل متحد در جمهوری اس

عباسیمحمود سخنرانی دکتر 
ورعضو شورای عالی، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری کش

سخنرانی مهندس کارلین عیشونژادیان
عضو شورای عالی، عضو هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران

سخنرانی دکتر  فریده روشن
هر اصفهانعضو شورای عالی، رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی و عضو شورای اسلامی ش 

دقیقه15
08:34شروع •

08:49پایان  •

دقیقه10
08:52شروع •

09:02پایان •

دقیقه10
09:04شروع •

09:14پایان  •

دقیقه15
09:16شروع •

09:31پایان •

دقیقه20
09:33شروع •

09:53پایان •

دقیقه5
09:55شروع •

10:00پایان •

دقیقه5
10:02شروع •

10:07پایان •



پنل تخصصی 
ظاهری دکتر محمدمهدی م

برنامه ریزی و اسکان شهری پاسخگو نیاز کودک

خانم دکتر زهرا حسین نژاد
یرانعضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و نائب رییس انجممن علمی  هنرهای تجسمی ا

پنل تخصصی یونسکو
دکتر رایحه مظفریان، دکترفاطمه پیغمبری، دکتر مریم شعبان

آموزش و سلامت کودکان در شهر

پنل تخصصی وزارت دادگستری
دکتر محمود عباسی، دکتر عسگرجلالیان، دکتر آرین قاسمی

حقوق کودک و میراث فرهنگی

سرکار خانم سعادت نقش بندی _مقاله خوانی منتخبین سمپوزیوم

استاد مربوطه جناب آقای دکتر امیرشکیبامنش

دقیقه45
10:16شروع •

11:01پایان •

دقیقه10
11:05شروع •

11:15پایان •

دقیقه45
11:17شروع •

12:02پایان •

دقیقه25
12:05شروع •

12:30پایان •

دقیقه45
12:32شروع •

13:17پایان •

دقیقه15
13:19شروع •

13:34پایان •

ظاهر:دبیر یدکتر محمدمهدی م

دکتر مریم شعبان:دبیر

یدکتر محمودعباس:دبیر



عفری زاده همراه سرکارخانم سحر ج _مقاله خوانی منتخبین سمپوزیوم مشیدیجناب آقای رسول ج

استاد مربوطه دکتر آرش سقفی اصل

ارتباط مستقیم نماینده کودکان شهر اصفهان در شورای مشورتی 

سخنرانی دکتر  نوید سعیدی رضوانی
عضو کمیته داوری و استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اختتامیه و تقدیر و تشکر

دقیقه15
13:36شروع •

13:51پایان •

دقیقه15
13:53شروع •

14:07پایان  •

دقیقه15
14:09شروع •

14:24پایان •

دقیقه45
14:26شروع •

15:11پایان •

دقیقه10
15:13شروع •

15:23پایان •

دقیقه10
15:24شروع •

15:34پایان •

دکتر فریده روشن:دبیر پنل تخصصی اصفهان شهر دوستدار کودک
عیدی، دکتر محمد دکترسیداحمدحسینی نیادکتر  فریده  روشن، دکترقدرت اهلل نوروزی،  دکتر شیرین طغیانی،  

شهر دوستدار کودک


