
 همایش ملی زن و ورزش )فرصت ها و چالش ها( برنامه زمانی
 

 ساعت برنامه عنوان سخنران

ی
سخنران

 

 0499الی  54:8 مجری -ن و سرود ملیآپخش قر -
 04:8الی  0499 زاد دکتر مهین فرهادی /رئیس کل همایش خیرمقدم و خوش آمدگویی

 04:9الی  04:9 دکتر سید رضا صالحی امیری حوزه ورزش زنان ایراناجتماعی در  -واکاوی مسائل فرهنگی
 9498:الی  04:8 دکتر معصومه ابتکار راهکارهای تحقق عدالت جنسیتی در ورزش

 9409:الی  94:9: دکترسید نصراهلل سجادی راهکارهای توسعه بین المللی ورزش زنان ایران
 94:9:الی  9409: دکتر الهام جعفری زنان در مدیریت ورزش کشورآفرینی پژوهی نقشارائه چارچوب آینده

 9489:الی  94:9: خانم مهشید قلی پور تاثیر ورزش بر برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان
 4:8::الی  9488: رغبتیعلی دکتر  در ایرانبانوان توسعه نظام ورزش حرفه ای 

 4:9::الی  4:9:: دکتر حمید قاسمی ورزش بانوانهای جمعی در توسعه نقش رسانه
 489::الی  4:9:: آرزو امانی مستان آباد موانع و پیامدهای گرایش رسانه های گروهی به پوشش اخبار ورزش زنان

 های فوتبال لیگ برتر بانوان ایران باموانع و راهکارهای ارتباط بین باشگاه

 های حامیها و سازمانشرکت
 499::الی  489:: میثم ناصح

بررسی چالش های پیش روی ورزش زنان در ایران بر اساس نظریه های ارائه 

 شده
 4:9::الی  499:: ابوالفضل ولی پور

 04:9:الی  4:9:: نماز و پذیرائی ----
مقایسه تطبیقی اسناد باالدستی ملی با وظایف و اهداف سازمانهای ورزشی 

 در توسعه ورزش بانوان ایران
 499::الی  04:9: رکدکتر سارا کش

 4:9::الی  :: دکتر فریبا محمدیان نهادینه سازی فرهنگ ورزش زنان و دختران و چالش های حقوقی آن

ی  فرهادی زادمهین دکتر  رئیس نشست4  0499:الی  409::
ش ها

ی چال
ص

ص
ت تخ
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 دکتر مهرزاد حمیدی زنان  جایگاه ورزش دانش آموزی در توسعه ورزش
 دکتر محمدرضا دهخدا راهبردهای توسعه ورزش دانشجویی در حوزه زنان

 سید محمد پوالدگرآقای  سیر تحول ورزش قهرمانی زنان در ایران

 محمدرضا پوریاآقای  تجربیات اجرایی در راستای ارتقاء سهم زنان در فدراسیون های ورزشی

 استراحت 04:8:الی  0499:
ش  رئیس نشست4 دکتر فریده هادوی 3409:الی  04:8:
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ی فرص

ص
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 مهندس مجید رباطی تجربیات ورزش شهروندی در ایران و کشورهای منتخب
 افسانه بیابانیخانم  گزارش فعالیت های شهرداری در حوزه ورزش زنان 

 رستگارمحمدعلی دکتر  در توسعه ورزش همگانی و شهروندینقش و اهمیت زنان 
 بهروز آذرزهرا خانم  چالش های فرهنگی در ورزش شهروندی

 زاد دکتر مهین فرهادی 54:8:الی  34:9:اختتامیه و گزارش رئیس کل 
 

 

 


