
 

 33:11الی  31ساعت ، 3131بهمن ماه  31شنبه،زمان: 

 ، نبش خیابان ورشو، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی.)ویال( الهیمکان: خیابان نجات

 :5 -5:45 دقیقه 5 پخش قرآن و سرود ملی

 5:45 -5:451 دقیقه 51 مهرمحمدیمحمود کلیپ معرفی دکتر  نمایش

 5:451 – 5:415 دقیقه 8 صادقی(علیرضا )دکتر  نکوداشتخیر مقدم دبیر 

 5:415 -5:411 دقیقه  8 داوری اردکانیرضا سخنرانی دکتر 

 5:411 – 5:4:5 دقیقه  8 باقری خسرو سخنرانی دکتر 

 5:4:5 -5:451 دقیقه 8 صافیاحمد سخنرانی استاد 

 ملکی حسندکتر با مدیریت پنل نقد و بررسی آثار

 طهرانی امانیمحمود و دکتر  قادریمصطفی دکتر آرای، کشتینرگس دکتر  ،اله مرزوقیرحمتدکتر و با حضور 
 5:451 – 55411 دقیقه 11

 55411 – 554:1 دقیقه 11 مهرمحمدیدکتر  ۀو خانواد ستادانکلیپ گفتگوی انمایش 

 554:1 – 55451 دقیقه 8 فراستخواهمقصود سخنرانی دکتر 

 55451 – 55458 دقیقه 8 فاضلیاله نعمتسخنرانی دکتر 

 55458 – 5141 دقیقه 8 زادهرضوان حکیمسخنرانی دکتر 

 5141 – 51451 دقیقه 51 «ای ایران»اجرای سرود 

 51451 -51411 دقیقه 11 پذیرایی 

 51411 – 514:1 دقیقه 51 حمید مهرمحمدی کلیپ شهیدنمایش 

 514:1 – :5145 دقیقه 8 دکتر سید محمد بطحایی 4آموزش و پرورش محترم سخنرانی وزیر

 :5145 – 5141 دقیقه 8 شریعتی نیاسرمجتبی دکتر  4وزیر علوم محترم سخنرانی معاون

 5141 – 51451 دقیقه 8 توفیقیجعفر سخنرانی دکتر 

 عسگریعلیمجید دکتر  با مدیریت پنل روش و منش

 زرافشان علیتورانی و مهندس حیدر دکتر عصاره، علیرضا دکتر  ،صدریدکتر عباس ادهم، نویدمهدی دکتر  و با حضور
 51451 – 514:5 دقیقه 15

 514:5 – 58 دقیقه 55 )قطعاتی از موالنا( اجرای کنسرت

 58 –5848 دقیقه 8 زادهصادقعلیرضا سخنرانی دکتر 

 طالییابراهیم دکتر و  ایزدیصمد دکتر ، پویاقاسمیاقبال دکتر 4 تادانگویی اسخاطره
 دقیقه 5هر کدام 

 دقیقه( 55)
58411- 5848 

 تربیت مدرس و دانشگاه فرهنگیاناز دانشگاه  گویی نمایندگان دانشجوییخاطره
 دقیقه 5هر کدام 

 دقیقه( 51)
58411– 58411 

 58411 -584:8 دقیقه 55 (دکتر مهرمحمدی همسرخانم دکتر رویا پورآذر، نویسنده و پژوهشگر حوزۀ نقد ادبی )سخنرانی 

 584:8 -5948 دقیقه 11 مهرمحمدیمحمود سخنرانی دکتر 

 دختر دکتر علیرضا صادقی موسیقی توسط دختر دکتر فرشته افکاری و  اجرای* 

 کیک تولد* 

 هدایاو اهدای  استاد ، سردیسیادمان مهر *رونمایی از کتاب

 دقیقه 51

 دقیقه 55
59411 – 5948 

 - - جمعی و پایان مراسمعکس دسته

                    

 یادمان مهر                              

 مهرمحمدیمحمود دکتر استاد نکوداشت  برنامۀ                           

 


