برنامه زمانبندی
«هفتمین کنفرانس بینالمللی توسعه پایدار و عمران شهری»
شامل :افتتاحیه ،کارگاههای تخصصی ،ارائه مقاالت ،نمایشگاهها و تور بازدید از کارخانه
صبح پنج شنبه 32 ،آذر 8 ،تا 23
 پذیرش

 80::تا 00::

 قرآن ،سرود جمهوری ،خیرمقدم مجری ،بوق کارخانه

 00::تا 00:5

 خیرمقدم مسئولین کنفرانس (ریاست کمیته سیاستگذاری و دبیران کمیتهها)

 00:5تا 00:5

 کلیپ معرفی شهر اصفهان (شهرداری اصفهان)

 00:5تا 00::

 سخنرانی شهردار

 00::تا 000:

 کلیپ آتلیه بین الملل و پروژه های بین الملل

 000:تا 0005

 سخنرانان خارجی (ترجمه همزمان)

 0005تا ::0:5

 کلیپ مراحل آمادهسازی ریسباف

 ::0:5تا ::0::

 سخنرانی مهندس بهشتی (رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی کشور)

 ::0::تا ::00:

 کلیپ کنفرانسهای پیشین همراه با رونمایی از سایت جشنواره کتاب برتر

 ::00:تا ::005

 سخنرانی استاندار

 ::005تا ::055

 انیمیشن ریسباف

 ::055تا ::

 سخنرانی وزیر محترم راه و شهرسازی همراه با رونمایی از مسابقه کنفرانس

 ::تا ::0::

 تقدیر از مهمانان ویژه و برگزیده

 ::0::تا ::00:

 افتتاحیه نمایشگاه 0عکس ،پوستر از پروژ های باز آفرینی ،ماکت و اسکیس

::00:

بعد از ظهر پنج شنبه 32 ،آذر 22:2: ،تا 21
 نماز و نهار

 ::00:تا :00::

 تورهای بازدید کارخانه

 ::0::تا :00::
بعد از ظهر پنج شنبه 32 ،آذر 21 ،تا 28

 کارگاه تخصصی« بازآفرینی پایدار شهری» توسط «آقایان دکتر ایزدی ،مهندس عشایری ،دکتر وظیفه دوست،
مهندس فیضی ،خانم دکتر عرفانیان »

 :00::تا :10::

صبح جمعه 31 ،آذر 0::: ،تا 23
 کارگاه تخصصی «آتلیه بینالملل دانش پژوهان» توسط «آقایان پروفسور گرون ،دکتر وظیفهدوست،

 00::تا  ::00:و  ::005تا ::0::

مهندس جعفری ،مهندس دانش و خانم مهندس طائفنیا»
 کارگاه تخصصی « سازه ،ساختمان و مقاومسازی میراث صنعتی» توسط «آقای دکتر میرطالیی»

 00::تا  ::00:و  ::005تا ::0::

 ارائه مقاالت

 800:تا  ::00:و  ::005تا ::0::

 ارائه مقاالت

 800:تا  ::00:و  ::005تا ::0::

 پذیرایی و استراحت

 ::00:تا ::005
بعد از ظهر جمعه 31 ،آذر 21 ،تا 28

 کارگاه تخصصی « توسعه شهری پایدار در اقتصادهای نوظهور دوران جهانی شدن» توسط آقای

 :00::تا :5005

«پروفسورکینزمن»

 کارگاه تخصصی «احیا رودخانه  Emscherبه عنوان عنصر کلیدی سیستم فضای باز منطقه ای» توسط

 :10::تا :80::

آقای «پروفسور گرون»
 کارگاه تخصصی « بازخوانی معماری ایرانی» توسط «آقای مهندس حمید بانک»

 :00::تا  :500:و  :10::تا :80::

 ارائه مقاالت

 :00::تا  :500:و  :10::تا :80::

 ارائه مقاالت

 :00::تا  :500:و  :10::تا :80::

 پذیرایی و استراحت

 :500:تا :10::
صبح شنبه 32 ،آذر 0 ،تا 23

 کارگاه تخصصی «آموزش و توسعه پایدار» توسط «اساتید دانشگاههای هند و ایران»

 00::تا  ::00:و  ::0:5تا ::0::

 کارگاه تخصصی شهرسازی « سالمت و برنامهریزی شهری ،توسط آقای «دکتر وظیفهدوست»

 00::تا ::00:

 کارگاه تخصصی «توسعه فضاهای باز با هدف ایجاد مکان های جاذب سکونتی ،توسط آقای «پروفسور

 ::005تا ::0::

بنیکوفسکی»
 پذیرایی و استراحت

 ::0::تا ::0:5
بعدازظهر شنبه 32 ،آذر21 ،تا 21

 تقدیر از عوامل علمی و اجرایی کنفرانس

 :50::تا :00::

