ﺟﺪﻭﻝ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﻗﻠﻢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ

ﺗﺎﺭﻳﺦ

1395/02/15

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﻧﺸﺴﺖ ﺍﻭﻝ

10:30-12:30

ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ

___

ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﻧﺸﺴﺖ ﺩﻭﻡ

14:15-15:45

ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻮﻡ

16:00-17:00

ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ

ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ
17:15-18:30

ﺷﻨﺒـــﻪ

ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ

ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﺟﻤﻌـــﻪ

ﺷﻨﺒـــﻪ

1395/02/18

1395/02/19

1395/02/20

1395/02/21

1395/02/22

1395/02/23

1395/02/24

1395/02/25

___

___

ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺷﻴﺦ ﻛﻠﻴﻨﻰ

___

ﻭﻻﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ

ﻭﻻﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ

ﻭﻻﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﺠﺎﺩ

___

ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻭﺳــﻰ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ
ﺗﺮﻛﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻰ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﭼﻴﻨﻰ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ ژﺍﭘﻨﻰ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ

ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ

ﺩﻛﺘﺮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻧﮋﺍﺩ
ﻭ ﭘﻨﺞ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ

ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

ﺩﻛﺘﺮ ﻭﺛﻮﻗﻰ
ﻭ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭼﻴﻦ

ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ
ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ

ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ
ژﺍﭘﻨﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻰ
ﻭ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ
ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ

ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﺭﻭﺵ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻤﻲ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻋﻠﻤﻰ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ
ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻯ
ﺟﻬﺎﻧﻰ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ
ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ
ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻭﺏ ﻭ
ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﻛﺎﻭﺵ

1395/02/17 1395/02/16

ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ ﻣﺒﻌﺚ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ

___

ﺟﻤﻌــﻪ

ﻟﺬﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺳﻰ

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺳﻌﺪﻯ ﻭ ﺷﺶ
ﻭ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﺳﻰﺯﺑﺎﻧﺎﻥ
ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﻏﻴﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ
ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺯ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻋﻠﻤﻰ
ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﻳﻚ(

www.instagram.com/tibf29

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ
) ISIﺑﺨﺶ ﻳﻚ(

ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺍﺫﺍﻥ؛
ﺟﻠﻮﻩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ

ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺿﻮﺍﻧﻰ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻧﻐﻤﺎﺕ
ﺁﻳﻴﻨﻰ

ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻰ؛ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻥ؛ ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ

ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺯ
) ISIﺑﺨﺶ ﻳﻚ(
ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﻳﻚ(

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻤﻲ

ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻄﺎﺭﺯﺍﺩﻩ

ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻥ؛ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻰ؛ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻰ؛ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ
ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ

ﺩﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺗﺮﻛﻰ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻰ

ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ؛
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻟﺤﺎﻥ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﺻﻮﺗﻰ ﻭ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ

ﺍﻟﺤﺎﻥ
ﻭ
ﻧﻐﻤﺎﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻰ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺯ
) ISIﺑﺨﺶ ﺩﻭ(
ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭ(

ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻧﻐﻤﺎﺕ
ﺁﻳﻴﻨﻰ

ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﻭﺍ

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺿﻮﺍﻧﻰ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻧﻐﻤﺎﺕ
ﺁﻳﻴﻨﻰ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻰ؛ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻰ؛ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺻﻨﺎﻓﻰ؛ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻥ؛ ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺯ
) ISIﺑﺨﺶ ﺩﻭ(
ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭ(

ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﻛﺘﺎﺏ
ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺍﺛﺮ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻨﺎﻳﻰ

ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎﻥ؛ ﺑﺎ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻰ؛ ﺑﺎ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻤﺖ
ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ
ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﺟﻬﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ

ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ

ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ
ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ

___

___

___

___

راهنمای نشستهای سرای اهل قلم بینالملل

1

راهنمای نشستهای سرای اهل قلم بینالملل
ساعت

چهارشنبه 1395/02/15

بزرگداشت شیـخ صــدوق

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

____

____

____

14:15
الی
15:45

کارگاه
آشنایی با کاربری
حرفهای شبکههای
اجتماعی علمی

استاد علیپور
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

16:00
الی
17:00

اذان
جلوه هنرمندانه
و شعار
مسلمانان جهان

استاد رضوانی
پژوهشگر نغمات
آیینی

17:15
الی
18:30

جهان کتاب من

10:30
الی
12:30

1

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

شــبكههاي اجتماعــي گســترش يافتهانــد و هــر فــرد در تعــدادي از آنهــا از جملــه شــبکههای اجتماعــی علمــی فعــال
اســت.
آشــنایی بــا نحــوه کاربــری حرفـهای ایــن «فضایرســانه»ها بــه منظــور بهرهگيــري از محتــوا و ســاختار ارتباطاتــی متخصصــان
و کارشناســان عضــو در آن بــرای تولیــد و انتقــال دانــش موضــوع ایــن کارگاه علمــی اســت کــه بــا همــکاری انجمــن علمــی
کتابــداری و اطالعرســانی ایــران برگزار میشــود.
معرفــی ،بیــان اهــداف ،شــرایط عضویــت و آمــوزش نحــوه کاربــری برخــی از شــبکههای اجتماعــی علمــی از جملــه محورهــای
ایــن کارگاه نــود دقیقـهای اســت.
ایــن نشســت نتیجــه پژوهشــی در مــورد الحــان موســیقایی مســلمانان مناطــق مختلــف جهــان در اذانگویــی اســت کــه
اســتاد رضوانــی بــه بررســی و بیــان تمایــزات و اشــتراکات نغمــات آنهــا میپــردازد .ایــن نشســت بــا حضــور برخــی از
اســاتید موســیقی و پژوهشــگران نغماتآیینــی برگــزار میشــود.
پخش قسمتهایی از اذانگویی ملتها و اقوام مختلف بخشی از این نشست است.

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.

راهنمای نشستهای سرای اهل قلم بینالملل

پنجشنبــه 1395/02/16

مبعــث حضـــرت رســـول

ساعت

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

10:30
الی
12:30

لذت زبان روسی

خانم دکتر محمدی و
جمعی از
دانشجویان دانشگاه
تهران

سلســله نشســتهای «لذتزبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
آشــنایی بــا روشهــای آموزشــی ،نمایشــنامهخوانی ،شــعرخوانی ،ســرودخوانی ،شــناخت اشــتراکات زبانــی و دادوســتدهای
میــان ادبیــات روســی و فارســی از بخشهــای متنــوع ایــن نشســت اســت.

14:15
الی
15:45

کارگاه
آشنایی با روش
استخراج مقاله
علمي ـ پژوهشي
از پاياننامه(بخش یک)

دكتر عليپور ،حافظي
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

پایاننامه ،نتیجه علمی دوره تحصیل هر دانشجو است.
اســتخراج مقالــه علمــی از پایاننامــه بــر اســاس ســاختارهای پژوهشــی و متدهــای تحقیــق هــر علــم از جملــه مهمتریــن
دغدغههــای پژوهشــگران و دانشــجویان اســت کــه در ایــن کارگاه روشهــای مختلــف ایــن کار و نکاتــی کــه بایــد مــورد
توجــه قــرار گیرنــد آمــوزش داده میشــود.
ایــن کارگاه بــا همــکاری انجمــن علمــی کتابــداری و اطالعرســانی و بــا تدریــس دکتــر حافظــی از اســاتید بنــام علــم کتابــداری
برگــزار میشــود.

کارگاه
آشنایی با روش
استخراج مقاله
علمي ـ پژوهشي
از پاياننامه(بخش دو)

دكتر عليپور ،حافظي
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

پایاننامه ،نتیجه علمی دوره تحصیل هر دانشجو است.
اســتخراج مقالــه علمــی از پایاننامــه بــر اســاس ســاختارهای پژوهشــی و متدهــای تحقیــق هــر علــم از جملــه مهمتریــن
دغدغههــای پژوهشــگران و دانشــجویان اســت کــه در ایــن کارگاه روشهــای مختلــف ایــن کار و نکاتــی کــه بایــد مــورد
توجــه قــرار گیرنــد آمــوزش داده میشــود.
ایــن کارگاه بــا همــکاری انجمــن علمــی کتابــداری و اطالعرســانی و بــا تدریــس دکتــر حافظــی از اســاتید بنــام علــم کتابــداری
برگــزار میشــود.

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.

16:00
الی
17:00

17:15
الی
18:30

جهان کتاب من

2

راهنمای نشستهای سرای اهل قلم بینالملل

جمـعــــه

1395/02/17

ساعت

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

10:30
الی
12:30

لذت زبان فارسی

بنیاد سعدی و
جمعی از فارسی
آموزان
غیر ایرانی

سلســله نشســتهای «لــذت زبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
غیرفارســیزبانانی کــه زبانفارســی را بــه تازگــی فــرا گرفتهانــد در ایــن نشســت بــه شــعرخوانی ،نمایشــنامهخوانی و
بیــان خاطراتشــان از آشــنایی و عالقهمنــدی بــه زبــان فارســی خواهنــد پرداخــت.

14:15
الی
15:45

کارگاه آشنايي با
فنون مقاله نويسي
ISI

دکتر مهرپویان
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

ن انگليســي ،در تولیــد مقــاالت
بســياري از پژوهشــگران بــا وجــود دانــش كافــي و حتــي آشــنايي بــا نــگارش علمــي بــه زبــا 
علمــی و ارائــه آن بــه ژورنالهــای پژوهشــی ،بــا مشــکالتی بویــژه در انتشــار آثــار خــود در نشــريات خارجــی مواجهانــد.
خانــم دکتــر مهرپویــان در ایــن کارگاه علمــی کــه بــا همــکاری انجمــن کتابــداری و اطالعرســانی برگــزار میشــود؛ نــکات و
آگاهیهــای مــورد نيــاز بــرای نــگارش مقالــه علمــی را آمــوزش خواهــد داد.

کارگاه آشنايي با
فنون مقاله نويسي
ISI

دکتر مهرپویان
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

ن انگليســي ،در تولیــد مقــاالت
بســياري از پژوهشــگران بــا وجــود دانــش كافــي و حتــي آشــنايي بــا نــگارش علمــي بــه زبــا 
علمــی و ارائــه آن بــه ژورنالهــای پژوهشــی ،بــا مشــکالتی بویــژه در انتشــار آثــار خــود در نشــريات خارجــی مواجهانــد.
خانــم دکتــر مهرپویــان در ایــن کارگاه علمــی کــه بــا همــکاری انجمــن کتابــداری و اطالعرســانی برگــزار میشــود؛ نــکات و
آگاهیهــای مــورد نيــاز بــرای نــگارش مقالــه علمــی را آمــوزش خواهــد داد.

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.

14:15
الی
17:00

17:15
الی
18:30

(بخش یک)

(بخش دو)

جهان کتاب من
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شنبـــــــه 1395/02/18

ساعت

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

10:30
الی
12:30

لذت زبان
ترکی استانبولی

بخش فرهنگی
سفارت ترکیه و
دانشگاه عالمه
طباطبایی

سلســله نشســتهای «لــذت زبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
آشــنایی بــا روشهــای آموزشــی ،نمایشــنامهخوانی ،شــعرخوانی ،ســرودخوانی ،شــناخت اشــتراکات زبانــی و دادوســتدهای
میــان ادبیــات ترکــی و فارســی از بخشهــای ایــن نشســت اســت.

14:15
الی
15:45

کارگاه
آشنایی با
روش دسترسي به
منابع علمي رايگان

دکتر اصنافی
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

بــا ظهــور نهضــت دسترســي آزاد بــه اطالعــات از ســال  2003میــادی مجموعههــا ،بانکهــای اطالعاتــی و منابــع فراوانــی
در دســترس قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن شــرایط پژوهشــگران بــرای انجــام پژوهــش علمــی قابــل اســتناد بایــد از ایــن منابــع موجــود اســتفاده کننــد و ایــن
در حالــی اســت کــه بــا افزايــش هزينــه دسترســي بــه منابـع علمــي چگونگــی دسترســی بــه منابــع رایــگان و یــا کمهزینــه
اهميــت مييابــد.
در ایــن کارگاه منابــع و بانــک هــای اطالعاتــی رایــگان و روشهــای دسترســي بــه آنهــا توســط دکتــر اصنافــی آمــوزش داده
میشــود.

16:00
الی
17:00

دادوستد ادبیات
ترکی و فارسی

بخش فرهنگی
سفارت ترکیه

در ایــن نشســت ادبــا و فرهیختــگان ایرانــی و ترکی ـهای بــه بررســی ارتباطــات فرهنگــی و ادبــی میــان دو ملــت خواهنــد
پرداخــت.

17:15
الی
18:30

جهان کتاب من

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.
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یکشنبـــه 1395/02/19

بزرگداشـت شیخ کلینـــی

ساعت

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

10:30
الی
12:30

لذت زبان آلمانی

دکتر یعقوبنژاد
و جمعی از
دانشجویان زبان
آلمانی

سلســله نشســتهای «لــذت زبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
آشــنایی بــا روشهــای آموزشــی ،نمایشــنامهخوانی ،شــعرخوانی ،ســرودخوانی ،شــناخت اشــتراکات زبانــی و دادوســتدهای
میــان ادبیــات آلمانــی و فارســی از بخشهــای ایــن نشســت اســت.

14:15
الی
15:45

کارگاه
روشهای شناسايي
نشريات معتبر
جهت
انتشار آثار علمي

دکتر حافظی
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

شناســایی نشــريات و ژورنالهــای معتبــر علمــی و نحــوه تعامــل بــا آنــان بــه منظــور انتشــار مقــاالت و پژوهشهــا یكــي از
مســائل مهــم و دغدغههــای اصلــی محققیــن اســت.
در ايــن كارگاه آموزشــي دکتــر حافظــی بــا همــکاری انجمــن علمــی کتابــداری و اطالعرســانی راهکارهــای شناســايي نشــريات
علمــي معتبــر داخلــي و خارجــي و ارســال مقــاالت بــرای آنــان جهــت انتشــار آثــار را آمــوزش خواهــد داد.

16:00
الی
17:00

مناجات عارفان
بررسی الحان
مناجات خوانی در
منطقه خاورمیانه

استاد متین
پژوهشگر نغمات
آئینی

دعا و مناجات از پرجاذبهترین جنبههای آئینی است.
اســتاد متیــن در پژوهشــی بــه بررســی اشــتراکات و تمایــزات نغمههــای مناجاتخوانــان در منطقــه خاورمیانــه پرداختــه
اســت کــه ماحصــل ایــن پژوهــش در قالــب ایــن نشســت ارائــه خواهــد شــد.
در ایــن نشســت ضمــن بررســی الحــان مناجاتخوانــی ملــل و اقــوام مختلف،گوشــه هایــی از ایــن مناجاتهــا پخــش خواهــد
شد .

17:15
الی
18:30

جهان کتاب من

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.
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دوشنبـــه 1395/02/20

ساعت

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

10:30
الی
12:30

لذت زبان
ایتالیایی

بخش فرهنگی
سفارت ایتالیا

سلســله نشســتهای «لــذت زبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
آشــنایی بــا روشهــای آموزشــی ،نمایشــنامهخوانی ،شــعرخوانی ،ســرودخوانی ،شــناخت اشــتراکات زبانــی و دادوســتدهای
میــان ادبیــات ایتالیایــی و فارســی از بخشهــای ایــن نشســت اســت.

14:15
الی
15:45

کارگاه
آشنایی با
کاربری حرفهای
شبکههای اجتماعی
علمی

استاد علیپور
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

شــبكههاي اجتماعــي گســترش يافتهانــد و هــر فــرد در تعــدادي از آنهــا از جملــه شــبکههای اجتماعــی علمــی فعــال
اســت.
آشــنایی بــا نحــوه کاربــری حرفــهای ایــن «فضایرســانه»ها بــه منظــور بهرهگيــري از محتــوا و ســاختار ارتباطاتــی
متخصصــان و کارشناســان عضــو در آن بــرای تولیــد و انتقــال دانــش موضــوع ایــن کارگاه علمــی اســت کــه بــا همــکاری
انجمــن علمــی کتابــداری و اطالعرســانی ایــران برگــزار میشــود.
معرفــی ،بیــان اهــداف ،شــرایط عضویــت و آمــوزش نحــوه کاربــری برخــی از شــبکههای اجتماعــی علمــی از جملــه محورهــای
ایــن کارگاه نــود دقیقـهای اســت.

16:00
الی
17:00

کارگاه آموزشی
فرآیند
تولیدکتابهای صوتی
و تأثیر آنها بر صنعت
نشر

آقای خیرخواه
با همکاری نشر
کتاب آوا

تولید و فروش کتابهای صوتی بخش قابل توجهی از بازار کتاب جهان را به خود اختصاص داده است.
گســترش تلفنهــای هوشــمند و ایجــاد مفهوم«مطالعــه در حیــن زندگــی» ســبب رونــق بیــش از پیــش ایــن نــوع کتــاب در
جهــان و ایــران شــده اســت.
در ایــن کارگاه روش تولیــد کتابهــای صوتــی و جایــگاه و تأثیــر آن در دنیــای کتابخوانــی امــروز و آینــده آمــوزش داده
میشــود.

17:15
الی
18:30

جهان کتاب من

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.
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سهشنبـــه 1395/02/21

والدت امام حسین

علیهالسالم

ساعت

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

10:30
الی
12:30

لذت زبان چینی

بنیاد مطالعات چین

سلســله نشســتهای «لــذت زبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
آشــنایی بــا روشهــای آموزشــی ،نمایشــنامهخوانی ،شــعرخوانی ،ســرودخوانی ،شــناخت اشــتراکات زبانــی و دادوســتدهای
میــان ادبیــات چینــی و فارســی از بخشهــای ایــن نشســت اســت.

14:15
الی
15:45

کارگاه آشنایی با
نحوه تجاریسازی
ایدههای فرهنگی
و مطالعه نمونههای
جهانی

دکتر عطارزاده

کارآفرینــی در حــوزه فرهنــگ و روش پــردازش و تعمیــق ایده-هــای فرهنگــی و تبدیــل آنهــا بــه کس ـبوکار تجــاری از
دغدغههــای اصلــی اهالــی فرهنــگ در ایــران اســت.
اســتاد عطــارزاده در ایــن کارگاه روش صحیــح ایدهپــردازی در حــوزه کسـبوکار فرهنگــی و مراحــل مــورد نیــاز تــا مرحلــه
راهانــدازی آن را بــا مطالعــه نمونههــای جهانــی آمــوزش میدهــد.

16:00
الی
17:00

الحان و نغمات
عاشورایی

استاد رضوانی
پژوهشگر نغمات
آیینی

گســتره فرهنگــی ایــران زمیــن بــا تنــوع اقلیمــی ،قومــی و زبانــی در تکریــم واقعــه عاشــورا و بزرگداشــت حضــرت
اباعبــداهلل (ع) از الحــان و نغمــات مختلفــی برخــوردار اســت.
در این با حضور اساتید نشست به تمایزات و اشتراکات این الحان و نغمات عاشورایی پرداخته میشود.
پخــش قســمتهایی از ایــن نغمــات ضبــط شــده کــه حاصــل ســفر چهارســاله اســتاد رضوانــی بــه مناطــق مختلــف ایــران و
جهــان اســت از جملــه بخشهــای ایــن نشســت در روز والدت حضــرت امــام حســین(ع) اســت.

17:15
الی
18:30

جهان کتاب من

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.
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راهنمای نشستهای سرای اهل قلم بینالملل

چهارشنبـه 1395/02/22

والدت

حضرتعباسعلیهالسالم

ساعت

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

10:30
الی
12:30

لذت زبان فرانسه

جمعی از اساتید
زبان فرانسه به
همراه دانشجویان

سلســله نشســتهای «لــذت زبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
آشــنایی بــا روشهــای آموزشــی ،نمایشــنامهخوانی ،شــعرخوانی ،ســرودخوانی ،شــناخت اشــتراکات زبانــی و دادوســتدهای
میــان ادبیــات فرانســوی و فارســی از بخشهــای ایــن نشســت اســت.

14:15
الی
15:45

کارگاه
روشهای راهبری
جستجوي علمي در
وب و
موتورهای کاوش

دکتر طاهری
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

محتوای موجود در وب داراي اطالعات بسيار ارزشمندي برای انجام تحقیقات علمی است.
پژوهشــگران در بهرهگيــري از موتورهــاي جســتجوي وب بــا يافتههــاي زيــادي مواجــه میشــوند كــه در آن منابــع مرتبــط
میــان انبوهــي از منابــع غيرمرتبــط قــرار گرفتهانــد.
در ایــن کارگاه چگونگــی انجــام جســتجوهاي علمــي بــا اســتفاده از موتورهــای کاوش بــرای دسترســی بــه منابعــی قابــل
اســتناد توســط آقــای دکتــر طاهــری آمــوزش داده میشــود.

16:00
الی
17:00

رونمایی کتاب
روسیه شناسی
اثر دکتر سنایی

انتشارات سمت و
دانشکده مطالعات
جهان دانشگاه تهران

دکتــر ســنایی ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در روســیه از پژوهشــگران فرهیختــه در موضــوع روسیهشناســی و اســتاد
دانشــکده مطالعــات جهــان دانشــگاه تهــران ،در ایــن کتــاب بــه بررســی ابعــاد مختلــف کشــور و ملــت روســیه از گذشــته تــا
امــروز پرداختــه اســت.
ایــن کتــاب کــه بــه همــت انتشــارات ســمت منتشــر شــده در ایــن نشســت بــا حضــور اندیشــمندان ایرانــی و روس
رونمایــی مــی شــود.

17:15
الی
18:30

جهان کتاب من

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.
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راهنمای نشستهای سرای اهل قلم بینالملل
ساعت
10:30
الی
12:30

14:15
الی
15:45
16:00
الی
17:00

17:15
الی
18:30

پنجشنبــه 1395/02/23

والدت

حضرتسجادعلیهالسالم

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

لذت زبان ژاپنی

دکتر حسینی و
دانشجویان زبان
ژاپنی دانشگاه
تهران

سلســله نشســتهای «لــذت زبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
آشــنایی بــا روشهــای آموزشــی ،نمایشــنامهخوانی ،شــعرخوانی ،ســرودخوانی ،شــناخت اشــتراکات زبانــی و دادوســتدهای
میــان ادبیــات ژاپنــی و فارســی از بخشهــای ایــن نشســت اســت.

کارگاه
آشنایی با روش
استخراج مقاله
علمي ـ پژوهشي
از پاياننامه(بخش یک)

دكتر عليپور ،حافظي
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

پایاننامه ،نتیجه علمی دوره تحصیل هر دانشجو است.
اســتخراج مقالــه علمــی از پایاننامــه بــر اســاس ســاختارهای پژوهشــی و متدهــای تحقیــق هــر علــم از جملــه مهمتریــن
دغدغههــای پژوهشــگران و دانشــجویان اســت کــه در ایــن کارگاه روشهــای مختلــف ایــن کار و نکاتــی کــه بایــد مــورد
توجــه قــرار گیرنــد آمــوزش داده میشــود.
ایــن کارگاه بــا همــکاری انجمــن علمــی کتابــداری و اطالعرســانی و بــا تدریــس دکتــر حافظــی از اســاتید بنــام علــم کتابــداری
برگــزار میشــود.

کارگاه
آشنایی با روش
استخراج مقاله
علمي ـ پژوهشي
از پاياننامه(بخش دو)

دكتر عليپور ،حافظي
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

پایاننامه ،نتیجه علمی دوره تحصیل هر دانشجو است.
اســتخراج مقالــه علمــی از پایاننامــه بــر اســاس ســاختارهای پژوهشــی و متدهــای تحقیــق هــر علــم از جملــه مهمتریــن
دغدغههــای پژوهشــگران و دانشــجویان اســت کــه در ایــن کارگاه روشهــای مختلــف ایــن کار و نکاتــی کــه بایــد مــورد
توجــه قــرار گیرنــد آمــوزش داده میشــود.
ایــن کارگاه بــا همــکاری انجمــن علمــی کتابــداری و اطالعرســانی و بــا تدریــس دکتــر حافظــی از اســاتید بنــام علــم کتابــداری
برگــزار میشــود.

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.

جهان کتاب من
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راهنمای نشستهای سرای اهل قلم بینالملل

جمعـــــــه 1395/02/24

ساعت

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

10:30
الی
12:30

لذت زبان
اسپانیایی

دکتر فالحی و
جمعی از
دانشجویان زبان
اسپانیایی

سلســله نشســتهای «لــذت زبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
آشــنایی بــا روشهــای آموزشــی ،نمایشــنامهخوانی ،شــعرخوانی ،ســرودخوانی ،شــناخت اشــتراکات زبانــی و دادوســتدهای
میــان ادبیــات اســپانیایی و فارســی از بخشهــای ایــن نشســت اســت.

کارگاه آشنايي با
فنون مقاله نويسي
ISI

دکتر مهرپویان
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

ن انگليســي ،در تولیــد مقــاالت
بســياري از پژوهشــگران بــا وجــود دانــش كافــي و حتــي آشــنايي بــا نــگارش علمــي بــه زبــا 
علمــی و ارائــه آن بــه ژورنالهــای پژوهشــی ،بــا مشــکالتی بویــژه در انتشــار آثــار خــود در نشــريات خارجــی مواجهانــد.
خانــم دکتــر مهرپویــان در ایــن کارگاه علمــی کــه بــا همــکاری انجمــن کتابــداری و اطالعرســانی برگــزار میشــود؛ نــکات و
آگاهیهــای مــورد نيــاز بــرای نــگارش مقالــه علمــی را آمــوزش خواهــد داد.

کارگاه آشنايي با
فنون مقاله نويسي
ISI

دکتر مهرپویان
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

ن انگليســي ،در تولیــد مقــاالت
بســياري از پژوهشــگران بــا وجــود دانــش كافــي و حتــي آشــنايي بــا نــگارش علمــي بــه زبــا 
علمــی و ارائــه آن بــه ژورنالهــای پژوهشــی ،بــا مشــکالتی بویــژه در انتشــار آثــار خــود در نشــريات خارجــی مواجهانــد.
خانــم دکتــر مهرپویــان در ایــن کارگاه علمــی کــه بــا همــکاری انجمــن کتابــداری و اطالعرســانی برگــزار میشــود؛ نــکات و
آگاهیهــای مــورد نيــاز بــرای نــگارش مقالــه علمــی را آمــوزش خواهــد داد.

گفتگوی صمیمی
با چهرههای شناخته
شده فرهنگ ،هنر
و ورزش

چهرههــای شــناخته شــده فرهنــگ ،هنــر و ورزش کشــورمان میهمــان ســرایاهلقلم نمایشــگاه هســتند تــا در گفتگویــی
صمیمانــه از کتابهــا و نویســندگان مــورد عالقــه خــود ،خاطــرات و نظراتشــان در مــورد کتــاب و تأثیــر مطالعــه بــر زندگــی
شــخصی و حرفـهای خــود بگوینــد.
میــزان آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی و اهمیــت و تاثیــر آن در پیشــرفتهای حرفــه ای از دیگــر محورهــای ایــن نشســت
اســت.

14:15
الی
15:45

14:15
الی
17:00

17:15
الی
18:30

(بخش یک)

(بخش دو)

جهان کتاب من
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شنبــــــه
بزرگداشـــت فردوســــــی

ساعت

عنوان نشست

سخنرانان

شــرح نشست

10:30
الی
12:30

لذت زبان
انگلیسی

جمعی از اساتید و
دانشجویان
زبان و ادبیات
انگلیسی

سلســله نشســتهای «لــذت زبــان» بــا هــدف آشــنایی مخاطبــان فارســیزبان بــا جلوههــای زیبــای ادبــی دیگــر زبانهــا
و شــنیدن نمونههایــی از ادبیــات منظــوم ،منثــور ،نمایشــی و ...هــر زبــان بــا همــکاری دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
زبــان کشــورمان و ســفارتخانههای دیگــر کشــورها برگــزار میشــود.
آشــنایی بــا روشهــای آموزشــی ،نمایشــنامهخوانی ،شــعرخوانی ،ســرودخوانی ،شــناخت اشــتراکات زبانــی و دادوســتدهای
میــان ادبیــات انگلیســی و فارســی از بخشهــای ایــن نشســت اســت.

14:15
الی
15:45

کارگاه
شناسايي نشريات
معتبر جهت
انتشار آثار علمي

دکتر حافظی
با همکاری انجمن
علمی کتابداری و
اطالعرسانی

شناســایی نشــريات و ژورنالهــای معتبــر علمــی و نحــوه تعامــل بــا آنــان بــه منظــور انتشــار مقــاالت و پژوهشهــا یكــي از
مســائل مهــم و دغدغههــای اصلــی محققیــن اســت.
در ايــن كارگاه آموزشــي دکتــر حافظــی بــا همــکاری انجمــن علمــی کتابــداری و اطالعرســانی راهکارهــای شناســايي نشــريات
علمــي معتبــر داخلــي و خارجــي و ارســال مقــاالت بــرای آنــان جهــت انتشــار آثــار را آمــوزش خواهــد داد.

___

___

____

___

___

16:00
الی
17:00

17:15
الی
18:30
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