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ملی آیین، صلح، وحدت و تنوع فرهنگی همایش  

   افتتاحیه
80/21/79شنبه مورخ  ارهچروز   

21تا  28ساعت   
 خانه اندیشمندان علوم انسانی

 تاالر فردوسی
 واقع در

انسانی علوم اندیشمندان خانه ورشو،. نبش ،(ویال) اللهی نجات استاد خیابان تهران،  
 

 ردیف نام سخنران یا عنوان برنامه زمان

 2 تالوت آیات قرآن مجید 28  -28:81

28:28 – 28:81 ملیسرود    1 

28:18- 28:28  زاده رئیسخیر مقدم جناب آقای دکتر علیرضا حسن 
شناسیپژوهشکده مردم محترم  

 

28:18- 28:18 دکتر سید احمد محیط طباطباییسخنرانی جناب آقای    
همایش محترم دبیر علمی  

 

28:18- 28:18  سخنرانی جناب آقای دکتر حجت اهلل ایوبی 
کمیسیون ملی یونسکو ایرانمحترم رییس   

1 

22:28- 28:18 مهندسسخنرانی جناب آقای    
سید محمد بهشتی   

4 

22:21- 22:28   نمابش فیلم نوروز در جهان ایرانی  

22:11- 22:21  سخنرانی جناب آقای دکتر بهروز عمرانی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و محترم  سرپرست

 گردشگری

1 

22:11- 22:11 حسینعلی قبادیجناب آقای دکتر سخنرانی    
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات محترم رییس 

 فرهنگی

6 

21:28- 22:11  9 نمایش فیلم نوروز در تاجیکستان  

21:18- 21:28 آفر نمایشی  ینی واجرای مراسم آی    

 
 بخش علمی

ملی آیین، صلح، وحدت و تنوع فرهنگیهمایش   

 افتتاحیه  
80/21/79شنبه مورخ  ارهچروز   

18تا   24ساعت   
 خانه اندیشمندان علوم انسانی
 تاالر فردوسی و تاالر حافظ

 واقع در
انسانی علوم اندیشمندان خانه ورشو،. نبش ،(ویال) اللهی نجات استاد خیابان تهران،  
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  (27:18 -24:18)(تاالر فردوسی)سالن پنل اول 
سید احمد محیط طباطبایی :نشست دبیر   

 

 ردیف نام سخنران  عنوان سخنرانی زمان

21/24-88/24  2 باجالن فرخی پیشینه اسطوره آیین های باستانی در رویکرد به شادخویی و صلح 

18/24 – 21 /24 خدایبانوان جنگ و صلح در اساطیر جهانخدایان و     سودابه فضایلی 

41/24 – 18/24 صلحتشریح مفهوم    1 ناصر تکمیل همایون 

88/21 – 41/24 وحدت و صلح ،آیین   1 هارون یشایایی 

21/21 – 88 /21 پورپدرام سروش  نقش زنده نگه داشتن جشن ها و آیین های ملی و فرهنگی در نهادینه شدن صلح در جامعه   4 

 
 

(تاالر فردوسیسالن )پنل دوم   
مریم عاملی رضایی: نشست دبیر   

  

 ردیف نام سخنران عنوان سخنرانی زمان

18/21 – 21/21  صلح و ادبیات داستانی 
 جایگاه مادران و کودکان در ادبیات داستانی جنگ

 2 مریم عاملی رضایی

18/21- 21/21 هزار و یك شبفرهنگ مدارا و صلح در داستان بنیادین    1 فرانك جهانگرد 

41/21-18/21  1 مژگان دستوری فرهنگ صلح در بستر تجربه زیسته زنانه 

88/26-41/21 نخستین سفیر صلح  ،سیندخت   4 الهام ملك زاده 

21/26- 88/26 شعایری فرهنگ های محلی در فرایند صلح سازی -مکانیسم های آیینی   1 سید قاسم حسنی 

18/26- 21/26   پذیرایی  

 
 

(تاالر فردوسیسالن  سوم پنل  
مژگان اسماعیلی: نشست دبیر  

 

 ردیف نام سخنران  عنوان سخنرانی زمان

41/26-18/26 از چه چیزی حرف می زنیم؟ ،وقتی از ایران حرف می زنیم   2 علیرضا میر فتاح 

88/29- 41/26  1 داریوش ذوالفقاری آیین آیینگی در علم آموزی 

21/29-88/29  1 اسقف بنیامین مسیحیت و صلح 

18/29- 21/29  4 آزاده پشوتنی زاده چك و دوله به عنوان آیین مشترک در جشن تیرگان و شب یلد 

41/29- 18/29  1 مریم کیان ترس وحدت بخش در اجرای آیین جرعه فشانی 

88/20- 41/29  6 علی گلشن آیین مشترک اسب چوبی در ایران، لهستان، هند 

 
 

تاالر حافظ(سالن )  اول پنل  
سلیم سلیمی موید: نشست دبیر   

 

 ردیف نام سخنران   عنوان سخنرانی زمان

21/24-88/24  2 محمد میرشکرایی آیین و  تفاوت تکثر و تنوع فرهنگی در ایران 

18/24 – 21 /24  98و  68اوضاع سیاسی و اجتماعی دهه های   بر  "نان  و عروسك "تاتر های عروسکی  تاثیر رادیکالیسم  
به عنوان یك گروه ضد جنگ و صلح طلب   آمریکا   

 

 1 پوپك عظیم پور

41/24 – 18/24 و فرهنگ مدارا آیین شب عروس   1 سمیه کریمی 

88/21– 41/24  4 حسین میرزایی قوم مداری انسان شناختی و همزیستی مسالمت آمیز در بطن فرهنگ های ایرانی 

21/21 – 88 /21 ش فرهنگی کالن شهر ها در ایرانلتنوع فرهنگی، چا    بهنوش شمس الهی 
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تاالر حافظ(سالن )  ل دومپن  
محمد نجاری: نشست دبیر   

 

 ردیف نام سخنران   عنوان سخنرانی زمان

18/21 – 21/21  2 محمد نجاری صلح در ادبیات نمایشی 

41/21-18/21 فراسوی قرون و مرزها مطالعه تطبیقی آزادی اندیشه   1 بابك خلعتبری 

88/26-41/21  1 سیاوش مرشدی گفتمان صلح و آشتی میان قوم ترکمن و فارس 

18/26- 21/26 عرفانی ایران تهمزیستی میان ادیان در ادبیا   4 محمد امیر جاللی 

18/26- 21/26   پذیرایی  

 
 
 

تاالر حافظ(سالن )  ل سومپن  
بهروز وجدانی: نشست دبیر   

 

 

 ردیف نام سخنران   عنوان سخنرانی زمان

41/26-18/26  2 مهرداد ملك زاده کارمایه تاریخ و فرهنگ دوره ماد) بازتاب گوناگونی قومی و فرهنگی در مواد باستان شناختی( 

88/29- 41/26  1 محمد اسدیان صلح و وحدت 

21/29-88/29 حسینه وینا)مراسم احرام بستن( در شهر تحلیل مردم شناختی مراسم آئین مذهبی اهلل اهلل  
 ستان مراغه

 1 وحید رشیدوش

41/29- 18/29  4 هوشنگ عباسی اقوام ساکن در گیالن و همگرایی 

88/20- 41/29  1 محمد مکاری نشاط اجتماعی و نقش آن بر انسجام و وحدت ملی 

21/20- 88/20   فرهنگیمردمی عنصری جهت حفظ تنوعپزشکی 
 

محمدیهما حاج علی   6 

 
 
 

  برنامه های جانبی

 
 ردیف عنوان برگزار کننده زمان

88/27- 88/87  2 نمایشگاه عکس آیین ها در حوزه ایران فرهنگی موسسه فرهنگی اکو 

88/27- 88/87 ای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریهپژوهشکده هنر   1 نمایشگاه هنرهای سنتی و صلح 

 1 نمایشگاه عروسك  های صلح موزه عروسك  های ملل 

 
 : سالن های حافظ و فردوسینمایشگاه مکان


