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 ردیف ساعت سخنران عنوان سخنران موضوع سخنرانی

 بخش اول: افتتاحیه

- 
سرود جمهوری اسالمی قران و 

 ایران
 1 8 شروع برنامه

 2 8:50 دکتر عزیزاله حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی خیرمقدم

 3 8:15 دکتر حسن کامران رئیس انجمن جغرافیای ایران خیرمقدم

 4 8:10 دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری -

- 
، معاون پژوهشی وزیر علوم

 تحقیقات و فناوری
 0 58:35 رحیمیغالمحسین دکتر 

 6 50:55 دکتر بخشنده نصرت/ دکتر علی موحد می کنگرهلدبیر ع کنگره گزارش علمی

 7 0:25 باقریمحمد سردار دکتر  نیروهای مسلحکل رئیس ستاد  -

پیشگام همگرایی و همکاری  ،جمهوری اسالمی ایران

 مسلمانان منطقه غرب آسیا
 8 0:45 کتر سید محمد حسینید اسالمی  مذاهبرئیس دانشگاه 

 0 15:55 (91:11-91:91)پذیرایی

مکاتب والگو های برنامه ریزی شهری درکاربست 

 شهرهای اسالمی در ایران
 15 15:10 دکتر کرامت اهلل زیاری استاد دانشگاه تهران

 11 15:45 دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد دانشگاه تربیت مدرس امنیت  در همگرایی منطقه ای درکشورهای اسالمی

The Effects Of Climate Change On 

Major Future Changes And Evolutions 

Within Middle Eastern Islamic 

Countries 

 12 11:50 دکتر بارباروس گونچیل استاد دانشگاه استانبول

 13 11:35 دکتر محمدحسن رامشت استاد دانشگاه اصفهان محور مقاومت یکشورها هیاتحاد

 14 11:00 نماز و نهار
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 های علمی بخش دوم: سخنرانی

 پنل اول

 مشکینی، دکتر حسین مراد محمدی ابوالفضل دکتر عزت اله قنواتی، دکترجلسه:  مدیریت

چالش های حوزه تامین و به اشتراک گذاری اطالعات 

 جغرافیایی

رئیس سازمان جغرافیایی  

 نیروهای مسلح
 1 13.35 امیر مجید فخری

رات با عبور از تفک یطیمح ستیو ز ییایتعامالت جغراف

و  یبه سازگار دنیو رس زمیو انتروسنتر زمیاکوسنتر

 لیتعد

 2 13:05 حجازی زادهزهرا خانم دکتر  استاد دانشگاه خوارزمی

- 
 استاد دانشگاه تهران

 شهردار تهران
 3 14:15 دکتر پیروز حناچی

 4 14:35 دکتر یداله کریمی پور استاد دانشگاه خوارزمی تا شدن :جهان اسالم

 0 14:05 دکترمحمدحسین پاپلی یزدی استاد دانشگاه تربیت مدرس اتحاد اقتصادی کشورهای اسالمی

 6 10:15 دکتر محمود احمدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ایآس بمنطقه غر تیآن در امن تیآب و هوا و اهم رییتغ

   (91:91-91:51) پذیرایی

 7 10:40 دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو استاد دانشگاه علم و فرهنگ جلوه های معنویت در گردشگری طبیعی

 8 16:15 دکتر حسن افراخته دانشگاه خوارزمی استاد  یرابطه ا  میدر جهان اسالم از منظر پارادا یعلم و فناور

در کشورهای اسالمی)کشورهای حوزه  ،پسا نفت و شهر

 خلیج فارس(
 0 16:35 رحیم سروردکتر  دانشگاه آزاد اسالمی استاد

راهبرد هم تکمیلی چارچوبی برای همگرایی کشورهای 

 اسالمی در حوزه های اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست
 15 16:05 دکتر محمود واثق استادیار دانشگاه تهران

 بخش سوم: اختتامیه
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 بخش دوم

 )زبان انگلیسی(سخنرانی های علمی پنل دوم: 

 حمید جاللیان و دکتر فرزانه ساسانپوردکتر مدیریت جلسه:  

 یموضوع سخنران عنوان سخنران سخنران یزمان بند فیرد

 استاد دانشگاه سلطان قابوس عمان دکتر  عیسی حسن 13:35 9
هند  انوسیاق یدر شمال غرب یو خطرات لرزه ا یخیتار یسونام

 )مورد عمان(

یاندرویشی بلورعلی دکتر  13:00 2 تهران دانشیار دانشگاه   
 ییفرات و حوضه دجله منجر به همگرا یطیژئو مح یچالش ها

یعلم  

 دکتر نعیم سرحان خفاجی 14:25 9

 
ی عراقاستاد دانشگاه المثن  

آن مطالعه توسعه  یگذار هیو سرما تیریمد یو روشها یبارندگ

استفاده از یاستان مثن یمنابع آب در صحرا  

GIS 

محمداف دکتر رامیز 14:40 5  

علوم  پژوهشگر موسسهاستاد 

آذربایجان و ریس انجمن 

 جغرافیای آذربایجان

 یجمهور یدر بخش شرق ییزا ابانیب یندهایفرآ ییایپو

جانیآذربا  

 دکتر صنع اله پانزی 10:15 1
بلوچستان ،  دانشگاه اریاستاد

، پاکستان تهیکو  

و  یفاضالب و عوامل بهداشت یاریگسترده از آب یبررس کی

اکستاندرپ مرتبط یطیمح ستیز  

 (91:91-91:51) ییرایپذ

 دکتر سردار محمد رحیمی 10:35 6

دانشیار وزارت معارف و 

از  کیتیوپلیژ لیپژوهشگر مسا

 افغانستان

کیتیوپلیژ یجهان اسالم و چالش ها یحوزه تمدن  

 استادیار دانشگاه خوارزمی دکتر اصغر طهماسبی 10:00 7

مناسبات هیدروپلیتیک نمونه چالش کم آبی و کنشگری در بر 

پژوهش: حوزه آبخیر زاینده رود استان اصفهان، چهارمحال 

ختیاری و یزدبو  

 دکتر بادایف  
 دکتر حسنیف

علوم  ژوهشگر موسسهپ

 آذربایجان
یاسالم یدر کشورها یتیو توسعه جمع ینیشهرنش  

 بخش سوم: اختتامیه

 کنگره و قرائت قطعنامه گزارش دبیراجرایی کنگره دکتر امیر صفاری 16:05 9

 پایان جلسه


