برنامههای

رسای کارگاه های
هماندیشی
محور برنامه ها و فعالیت های سالن کارگاه های هم اندیشی

 .1برنامــه ریــزی بــرای برگــزاری حداقــل  20عنــوان کارگاه هــم اندیشــی بــا
موضوعــات مرتبــط بــا حــوزۀ نشــر
 .2دعوت از اساتید و صاحبنظران
 .3انتخــاب مدرســان و تعییــن محورهــا و خالصــه مهمتریــن عناویــن کارگاه هــای
هــم اندیشــی
 .4اطــاع رســانی و دعــوت از مخاطبــان بــه ویــژه همــکاران فعــال در حــوزه نشــر
بــرای حضــور در کارگاه هــای هــم اندیشــی
 .5صدور گواهی حضور در کارگاه های هم اندیشی
 .6تهیــۀ مســتندات آموزشــی بــا همیــاری اســاتید بــه منظــور بهــره بــرداری مناســب
از نتایــج علمــی بــه دســت آمــده از کارگاه هــای آموزشــی.

ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه کارگاه های هم اندیشی
کارگاه های صبح

روز  /تاریخ

10:30-13:00

موضوع

مدرسان

پنج شنبه

1396/02/14

مهارت های نگارش کتاب
و راههای کاهش سرقت
علمی

جناب آقای مهدی علی پور
حافظی

جمعه

1396/02/15

ویرایش و نشر

جناب آقایان :عبدالحسین
آذرنگ ،هومن عباس پور،
مهدی قنواتی

شنبه

1396/02/16

راه اندازی نشر نوپا
(استارت آپ)

جناب آقای محمدرضا سالکی

یکشنبه

1396/02/17

قوانین و سازوکارهای
حقوقی نشر

جناب آقای سید عباس
حسینی نیک

دوشنبه

1396/02/18

مهارت های فروش کتاب و
ارتباط با مشتری

جناب آقای مهدی یوسف
وندی

سه شنبه

1396/02/19

کتاب ایران در بازار جهانی
(طرح گرنت)

جناب آقای ایوب دهقان کار

چهارشنبه

1396/02/20

خلق کاراکتر در کتاب
کودک و نوجوان

جناب آقای حسین شیخ
االسالمی  ،سرکار خانم حدیث
لزغالمی

پنج شنبه

1396/02/21

مواد و چاپ در صنعت نشر

جناب آقای سیامک دری

جمعه

1396/02/22

هزینه و قیمت گذاری
کتاب

جناب آقای فرهاد تیمورزاده
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه کارگاه های هم اندیشی
کارگاه های عصر

روز  /تاریخ

14:30-17:00

موضوع

مدرسان

پنج شنبه

1396/02/14

خبرنگاری حوزۀ کتاب

جناب آقای فرامرز
پوررستمی

جمعه

1396/02/15

مولفه های محوری
صالحیت حرفه ای نشر

جناب آقایان :عباس حاجی
آقالو فتح اهلل فروغی ،فرید
مرادی

شنبه

1396/02/16

فلسفه برای کودکان

جناب آقای یحیی قائدی

یکشنبه

1396/02/17

مباحث مالیاتی در صنعت
نشر

اتحادیه ناشران و کتاب
فروشان تهران

دوشنبه

1396/02/18

بازاریابی و برندسازی در
صنعت نشر

جناب آقای مهرداد عالی
پور

سه شنبه

1396/02/19

نرم افزارهای  CRMو
 ،ERMدر صنعت نشر

جناب آقای مهرداد عالی
پور

چهارشنبه

1396/02/20

مباحث بیمه ای در
صنعت نشر

اتحادیه ناشران و کتاب
فروشان تهران

پنج شنبه

1396/02/21

تولید کتاب الکترونیک در
ده دقیقه

جناب آقای فرشید آشوری

جمعه

1396/02/22

ارزیابی کتاب قبل از انتشار

جناب آقای حمید محسنی
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران

برنامههای

رسایاهلقلم
علمیوفرهنگی
محــور برنامــه هــا ،فعالیتهــا و امکانــات مــورد نیــاز ســرای اهــل
قلــم علمــی و فرهنگی
 .1برنامــه ریــزی و اولویــت بنــدی برنامــه هــای مناســبتی بــر اســاس تقویــم

نمایشــگاه در قالــب ســخنرانی و پنــل بــه تعــداد حداقــل  30موضــوع
 .2برنامهریــزی بــرای اولویــت بنــدی و اجــرای برنامــه هــای درخواســتی ســازمان
هــا و نهادهــا
 .3دعوت از سخنرانان و دبیران نشست ها
 .4تهیۀ کتاب خالصۀ برنامه ها و همچنین جدول برنامه ها
 .5تهیه و تدوین محتوای خبری برای ستاد خبری نمایشگاه
 .6عکاســی و فیلــم بــرداری از مراســم جهــت تحویــل بــه متقاضیــان و مستندســازی
آنها
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای اهل قلم علمی و فرهنگی
نشست اول

روز  /تاریخ

10:30-12:30
موضوع

پیشنهاددهنده

چهارشنبه

1396/02/13

---

---

پنج شنبه

1396/02/14

برنامه کتابخوانی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

جمعه

1396/02/15

مفهوم شناسی ایثار و شهادت

بنیاد شهید

شنبه

1396/02/16

برنامه کتابخوانی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

یکشنبه

1396/02/17

معرفی دانشنامه زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دوشنبه

1396/02/18

برنامه کتابخوانی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

سه شنبه

1396/02/19

بزرگداشت روز میراث مکتوب و
اسناد ملی

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

چهارشنبه

1396/02/20

زن ،کتاب و توسعه پایدار؛
چهارمین نشست

انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر

پنج شنبه

1396/02/21

بایستگی سرایش داستانهای منظوم
برای نوجوانان

انجمن نویسندگان کتاب کودک

جمعه

1396/02/22

داستانهای ترسناک؛ سودمندی یا
آسیب روانی؟

انجمن نویسندگان کتاب کودک

شنبه

1396/02/23

تجلیل از حقوق دانان برجسته

دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه سرای اهل قلم علمی و فرهنگی
نشست دوم

روز  /تاریخ

14:00-15:30
موضوع

پیشنهاددهنده

چهار شنبه

1396/02/13

---

---

پنج شنبه

1396/02/14

آرمان های توسعه پایدار

سازمان ملل متحد

جمعه

1396/02/15

معرفی تازه های نشرآستان قدس
رضوی

آستان قدس رضوی

شنبه

1396/02/16

بهره گیری از فناوری های همراه
در کتابخانه

انجمن کتابداری ایران

یکشنبه

1396/02/17

نقش آموزش و پرورش در معرفی
کتابهای مناسب

دبیرخانه سامان بخشی کتابهای
آموزشی

دوشنبه

1396/02/18

سی سال نمایشگاه کتاب؛
فرصت ها و تهدیدها

انجمن ناشران کتاب دانشگاهی

سه شنبه

1396/02/19

جایگاه اسناد در تالیف و تدوین
کتاب

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

چهارشنبه

1396/02/20

کتابهای غیردرسی در پیشبرد
اهداف آموزشی

مدرسه برهان

پنج شنبه

1396/02/21

برنامه کتابخوانی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

جمعه

1396/02/22

آینده پژوهی کتاب ،کتابخانه و
مطالعه در ایران

دانشگاه شهید بهشتی

شنبه

1396/02/23

--

--
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای اهل قلم علمی و فرهنگی
نشست سوم

روز  /تاریخ

15:30-17:00
موضوع

پیشنهاددهنده

چهارشنبه

1396/02/13

بررسی و نقد جریان های سلفی
و تکفیری

موسسه داراالعالم اهل البیت

پنج شنبه

1396/02/14

اقوام ایرانی در آئینه نشر

اداره کل مجامع و تشکل ها

جمعه

1396/02/15

معرفی برنامه کاالهای فرهنگی

اداره کل مجامع و تشکل ها

شنبه

1396/02/16

زن کتاب و سینما

انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر

یکشنبه

1396/02/17

تقدیر از پیشکسوتان حوزه ویرایش

انجمن ویراستاران

دوشنبه

1396/02/18

معرفی تازه های نشر وزارت امور
خارجه

معاونت پژوهشی وزارت
امور خارجه

سه شنبه

1396/02/19

بوشهر ،سومین پایتخت کتاب

دفتر مطالعات و برنامه ریزی
توسعه کتاب

چهارشنبه

1396/02/20

محیط زیست ،آگاهی عمومی و
توسعه پایدار

سازمان حفاظت از محیط زیست

پنج شنبه

1396/02/21

معرفی کتاب خاتم عشق

انتشارات سروش

جمعه

1396/02/22

هنر و شاهنامه فردوسی

بنیاد فردوسی

شنبه

1396/02/23

--

--
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه سرای اهل قلم علمی و فرهنگی
نشست چهارم

روز  /تاریخ

17:00-18:30
موضوع

پیشنهاددهنده

چهارشنبه

1396/02/13

رونمایی از آثار جدید در حوزه
ادبیات

انتشارات فرهنگ مردم

پنج شنبه

1396/02/14

خبرنگاری حوزه کتاب؛
تقدیر از خبرنگاران حوزه کتاب

کمیته علمی و فرهنگی

جمعه

1396/02/15

نشست علمی نقد و بررسی کتاب
(ایقاظ النائمین)

بنیاد علوم وحیانی اسراء

شنبه

1396/02/16

هفدهمین دوره انتخاب کتاب
دفاع مقدس

بنیاد حفظ آثار و ارزشهای
دفاع مقدس

یکشنبه

1396/02/17

جایگاه نشر استانی در نشر ملی-
تجلیل و نکوداشت خادمان

کمیته علمی و فرهنگی
بهنشر -معیار سخن

دوشنبه

1396/02/18

تقدیر از پیشکسوتان نشر و قلم

اتحادیه ناشران و کتابفروشان
تهران

سه شنبه

1396/02/19

نکوداشت پیشکسوتان نشر و قلم

اتحادیه ناشران و کتابفروشان
تهران

چهارشنبه

1396/02/20

نشست علمی نقد و بررسی کتاب
(تحریر رساله الوالیه)

بنیاد علوم وحیانی اسراء

پنج شنبه

1396/02/21

نشست ادیان

اداره کل مجامع و تشکل ها

جمعه

1396/02/22

آینده نگری حوزه نشر

جهاد دانشگاهی اراک

شنبه

1396/02/23

--
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران

برنامههای

رسایکتابنـام()1

محوربرنامه ها و فعالیت های کتاب نما

 .1ایجــاد بســتر مناســب بــرای معرفــی کتابهــای برتــر ناشــران شــرکت کننــده در
نمایشــگاه
 .2ایجاد انگیزه و اشتیاق در میان ناشران و مخاطبان
 .3توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی در سطح نمایشگاه
 .4اطــاع رســانی از تولیــد آثــار برتــر و تشــویق پدیدآورنــدگان و ناشــران تولیدکننده
ایــن گونــه آثار
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای کتاب نمای ()1
رونمایی اول

روز  /تاریخ

10:30-12:30
موضوع

پیشنهاددهنده

چهار شنبه

1396/02/13

--

--

پنج شنبه

1396/02/14

پنج حکایت شکسپیر

انتشارات سیوا

جمعه

1396/02/15

رونمایی از تازه های نشر

انتشارات گل آذین

شنبه

1396/02/16

رونمایی کتاب تاریخ تئاتر
در ایران

انتشارات افراز

یکشنبه

1396/02/17

بررسی کتب مرتبط با جنگ
تحمیلی

دافوس

دوشنبه

1396/02/18

زیر نور شمع

انتشارات سیوا

سه شنبه

1396/02/19

الزامات قراردادهای نگهداری
اسناد

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

چهارشنبه

1396/02/20

رونمایی کتاب سوم خردادیها

انتشارات دارخوین

پنج شنبه

1396/02/21

مجموعه کتابهای والدو

انتشارات شورا

جمعه

1396/02/22

نقباء البشر

آستان قدس رضوی

شنبه

1396/02/23

--

--
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه سرای کتاب نمای ()1
رونمایی دوم

روز  /تاریخ

14:00-15:30
موضوع

پیشنهاددهنده

چهار شنبه

1396/02/13

---

---

پنج شنبه

1396/02/14

رونمایی آثار جدید

انتشارت نامیرای نیک و
انتشارات دقایق

جمعه

1396/02/15

رونمایی کتاب فیلم نامه نویسی

انتشارات سمت

شنبه

1396/02/16

اسناد معماری اماکن متبرکه

آستان قدس رضوی

یکشنبه

1396/02/17

رونمایی از  3اثر جدید

انتشارات ورجاوند

دوشنبه

1396/02/18

رونمایی آثار جدید در حوزه
ادبیات

انتشارات فرهنگ مردم

سه شنبه

1396/02/19

رونمایی از رمان های 95

محراب قلم

چهارشنبه

1396/02/20

رونمایی کتاب فنون و
مهارتهای مشاوره

نشر دانژه

پنج شنبه

1396/02/21

تفسیر حکیم

موسسه دارالعرفان

جمعه

1396/02/22

رونمایی از دو اثر جدید

کتاب سرا

شنبه

1396/02/23

--

--
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای کتاب نمای ()1
رونمایی سوم

روز  /تاریخ

16:00-17:30
موضوع

پیشنهاددهنده

چهار شنبه

1396/02/13

اعجاز قرآن

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

پنج شنبه

1396/02/14

نقد کتاب و جشن امضای در
سایه سار مهر

انتشارات نجم کبری

جمعه

1396/02/15

رونمایی از  16اثر دفاع مقدس

بنیاد حفظ آثار و ارزشهای
دفاع مقدس

شنبه

1396/02/16

بایدها و نبایدهای کتاب
دفاع مقدس

بنیاد حفظ آثار و ارزشهای
دفاع مقدس

یکشنبه

1396/02/17

رونمایی از  15اثر جدید

مؤسسه تحقیقات معاصر ابرار

دوشنبه

1396/02/18

رونمایی از آثار جدید

انتشارات صدرا

سه شنبه

1396/02/19

مجموعه کتابهای کشورهای
اسالمی

انتشارات جهاد دانشگاهی

چهارشنبه

1396/02/20

فرهنگنامه بوشهر +همزاد
با دریا

انتشارات جامی+
دانشگاه آزاد اسالمی

پنج شنبه

1396/02/21

معرفی آثار جدید

مؤسسه تنظیم و نشر آثار
حضرت امام خمینی (ره)

جمعه

1396/02/22

رونمایی بررسی آموزش فارسی به
غیر فارسی زبانان

انتشارات جهاد دانشگاهی

شنبه

1396/02/23

--

--
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران

برنامههای

رسایکتابنـام
و هم اندیشی ()2
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای کتاب نمای ()2
رونمایی اول

روز  /تاریخ

10:30-13:00
موضوع

پیشنهاددهنده

چهار شنبه

1396/02/13

--

--

پنج شنبه

1396/02/14

***

***

جمعه

1396/02/15

رونمایی از  3کتاب از ادبیات
ایتالیایی

انتشارات کتاب خورشید

شنبه

1396/02/16

***

***

یکشنبه

1396/02/17

من یک نویسنده هستم؟

آقای اسماعیل پور

دوشنبه

1396/02/18

من یک نویسنده هستم

آقای اسماعیل پور

سه شنبه

1396/02/19

من یک نویسنده هستم

آقای اسماعیل پور

چهارشنبه

1396/02/20

***

***

پنج شنبه

1396/02/21

مروری بر دو دوره جایزه .....

موسسه فرهنگی و هنری
حوض فیروزه

جمعه

1396/02/22

***

***

شنبه

1396/02/23

--

--
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه سرای کتاب نمای ()2
رونمایی دوم

روز  /تاریخ

14:30-16:00
موضوع

پیشنهاددهنده

چهار شنبه

1396/02/13

---

---

پنج شنبه

1396/02/14

رونمایی مجموعه ذخیره
خوارزمشاهی

انتشارات نامیرای نیک

جمعه

1396/02/15

رونمایی کتب معلمان مؤلف

کانون بازنشستگان
آموزش و پرورش

شنبه

1396/02/16

رونمایی کتاب ذخیره سازی
سوابق

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

یکشنبه

1396/02/17

من یک نویسنده هستم؟

آقای اسماعیل پور

دوشنبه

1396/02/18

من یک نویسنده هستم

آقای اسماعیل پور

سه شنبه

1396/02/19

***

***

چهارشنبه

1396/02/20

حفظ محیط زیست

کانون بازنشستگان آموزش و
پرورش

پنج شنبه

1396/02/21

رونمایی و معرفی  18اثر جدید

نشر شاسوسا

جمعه

1396/02/22

***

***

شنبه

1396/02/23

--

--
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای کتاب نمای ()2
رونمایی سوم

روز  /تاریخ

16:00-17:30
موضوع

پیشنهاددهنده

چهار شنبه

1396/02/13

***

***

پنج شنبه

1396/02/14

***

***

جمعه

1396/02/15

***

***

شنبه

1396/02/16

***

***

یکشنبه

1396/02/17

من یک نویسنده هستم؟

آقای اسماعیل پور

دوشنبه

1396/02/18

من یک نویسنده هستم

آقای اسماعیل پور

سه شنبه

1396/02/19

رونمایی از آثار مربوط به
جنگ تحمیلی

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع
مقدس

چهارشنبه

1396/02/20

مجموعه کتاب های داستانی

انتشارات مروارید

پنج شنبه

1396/02/21

***

***

جمعه

1396/02/22

***

***

شنبه

1396/02/23

--

--
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران

برنامههای
رسای اهل قلم آموزشی

برنامــه ریــزی ،تنظیــم ،اعــام برنامــه و مدیریــت ایــن ســرا
بــه عهــدۀ انجمــن فرهنگــی ناشــران آموزشــی می باشــد.
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای اهل قلم آموزشی
نشست اول

روز  /تاریخ

10:00-15:45
موضوع

سخنرانان

چهار شنبه

1396/02/13

معرفي فعاليتهاي ساماندهي
منابع آموزشي و تربيتي
(نشست با معلمان و دانشآموزان)

كارشناسان ساماندهي ()1

پنج شنبه

1396/02/14

معرفي فعاليتهاي ساماندهي
(نشست با معلمان و دانشآموزان)

كارشناسان ساماندهي

جمعه

1396/02/15

معرفي فعاليتهاي ساماندهي
(نشست با معلمان و دانشآموزان)

كارشناسان ساماندهي

شنبه

1396/02/16

تبيين ويژگيها و استانداردهاي
كتاب كار  -مربي كودك

كارگاه پيش دبستاني(آقاي
طاهري ،خانمها قنبري و فاضلي)

یکشنبه

1396/02/17

تبيين ويژگي هاي كتابهاي
آموزشي عربي و رويكردهاي جديد
كتاب درسي زبان عربي

كارگاه زبان عربي
(آقاي اشكبوس)

دوشنبه

1396/02/18

تبيين رويكرد جديد برنامه درسي
رياضي

كارگاه رياضي(جناب آقاي
دكترريحاني ،آقاي اميري و خانم
ميرمعيني)

سه شنبه

1396/02/19

تبيين ويژگيهاي كتابهاي
آموزشي علوم تجربي

كارگاه علوم تجربي (جناب آقاي
دكتر حذرخاني و خانم انصاري)

چهارشنبه

1396/02/20

تبيين ويژگيهاي كتابهاي
آموزشي گروه مديريت خانواده
و هنر

نشست با ارزيابان فني و حرفهاي
(خانمها :نژادي و بختياري)

پنج شنبه

1396/02/21

تبيين استاندارهاي فيلم
ونرمافزارهاي آموزشي

نشست با ارزيابان منابع غيرمكتوب
( خانم سليمي و آقاي شمسايي)

جمعه

1396/02/22

معرفي فعاليتهاي ساماندهي
(نشست با معلمان و دانشآموزان)

كارشناسان ساماندهي

شنبه

1396/02/23

معرفي فعاليتهاي ساماندهي
(نشست با معلمان و دانشآموزان)

كارشناسان ساماندهي
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه سرای اهل قلم آموزشی
نشست دوم

روز  /تاریخ

16:00-17:00
موضوع

سخنرانان

چهار شنبه

1396/02/13

-

-

پنج شنبه

1396/02/14

آشنایی با استعداد تحلیلی()2

آقای مصطفی باقری

جمعه

1396/02/15

رونمایی

انتشارات خط سفید

شنبه

1396/02/16

میزگرد بررسی جایگاه پخش در
پویایی نشر

انجمن ناشران آموزشی

یکشنبه

1396/02/17

بررسی دستاوردها و امکانات واحد
حقوقی انجمن

آقای سبطی،
آقای حجازی

دوشنبه

1396/02/18

رابطۀ شخصیت و هوش در کودکان

آقای شاکردی
()7

سه شنبه

1396/02/19

رویکرد انسان گرایی علمی
دانش آموزان

آقای عباس حاجی آقالو
()9

چهارشنبه

1396/02/20

عشق والدین در کمک به آموزش
فرزندان

آقای کریمی()11

پنج شنبه

1396/02/21

آموزش در دوران پسامدرن

آقای محمد علی کوثری()13

جمعه

1396/02/22

ده استراتژی برتر برای پیشرفت
دانش آموزان ،پژوهش های جهانی
چه می گوید؟

آقای کاظم قلم چی()15

شنبه

1396/02/23

--

--
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای اهل قلم آموزشی
نشست سوم

روز  /تاریخ

17:30-18:30
موضوع

سخنرانان

چهار شنبه

1396/02/13

-

-

پنج شنبه

1396/02/14

مغز و فرآیندهای یادگیری

آقای محمد جواد روشنفکر()3

جمعه

1396/02/15

رویکرد شناختی بر کتابخوانی

آقای قاسمی پور()4

شنبه

1396/02/16

سواالت شناسنامه دار واقعاً
چه اهمیتی دارند؟ تحقق یک
استاندارد جهانی

آقایان :غالمحسین فرشادی
محمد مافی ،داوود اکبری ،حامد
هشیاران ()5

یکشنبه

1396/02/17

هر کتاب ،کتاب آموزشی است.

دوشنبه

1396/02/18

نگاهی به کتاب های تازه تالیف
فارسی و نگارش سال دهم

سه شنبه

1396/02/19

مدیریت فروش و بازرگانی

چهارشنبه

1396/02/20

مشکالت ادغام نتایج امتحانات
نهایی در آزمون سراسری

پنج شنبه

1396/02/21

بورسیه و عدالت آموزشی
کالبدشکافی یک تجربه موفق
در بنیاد قلم چی

جمعه

1396/02/22

تقویت سواد خواندن کودکان

آقای حسینی ()16

شنبه

1396/02/23

--

--

آقای تمنا ()6
آقای سبطی ()8
جناب آقای مزینانی ()10
آقای سبطی ()12
آقایان :امید جعفری -غالمحسین
فرشادی ()14

برگــزار کننــدگان .1 :وزارت آمــوزش و پــرورش  .2انتشــارات مهــر و مــاه
.3شــرکت علمــی و فرهنگــی مبتکــران  .4مبتکــران  .5کانــون فرهنگــی آمــوزش
.6مشــاوران آمــوزش .7تیزهوشــان .8دریافــت .9شــرکت علمــی و فرهنگی مبتکــران
 .10انتشــارات کاگــو  .11انتشــارات خیلــی خیلــی ســبز  .12انتشــارات
دریافت13خط ســفید .14کانون فرهنگــی آمــوزش .15کانــون فرهنگــی آمــوزش
 .16انتشــارات خیلــی ســبز
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران

برنامههای

رسای اهلقلم
بینالـملل
برنامــه ریــزی ،تنظیــم ،اعــام برنامــه و مدیریــت ایــن
ســرا بــه عهــدۀ انجمــن فرهنگــی ناشــران بیــن الملــل
می باشــد.
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای اهل قلم بین الملل
نشست اول

10:30-12:30

روز  /تاریخ

موضوع

سخنرانان

چین

تحلیلی بر موضوع
جاده ابریشم

تکوین همایون؛ دکتر رأسی

بالکان و
صربستان
روسیه

آسیب شناسی در
ترجمه

آقای خانی گلکار و خانم نسترن
زندی(مترجم)

آسیب شناسی ترجمه
مشترکات ادبی فرهنگی

آقای دکتر ابوالحسن حاتمی و 2
نفر از اساتید مرتبط
دکتر نجفعلی میرزائی
خانم دکتر بوعلی(تربیت مدرس و
الزهرا)؛دکتر خورشا

چهار شنبه

1396/02/13

پنج شنبه

1396/02/14

جمعه

1396/02/15

ایتالیا

شنبه

1396/02/16

کشورهای
عرب زبان
و ترکیه و
استانبول

آسیب شناسی ترجمه
در ادبیات عرب؛
سیاست ها و ضرورت ها
و موانع تحقق

یکشنبه

1396/02/17

کشورهای
انگلیسی
زبان

آسیب شناسی ترجمه
آثار نمایشنامه

دکتر بختیاری و آقای
زرگر(میز گرد)

دوشنبه

1396/02/18

آمریکای
التین و
شیلی و
اسپانیایی

آسیب شناسی ترجمه
مشترکات فرهنگی ادبی
ترجمه شاهنامه به زبان
اسپانیایی

خانم دکتر ساالس و آقای دکتر
موسوی

سه شنبه

1396/02/19

پارسی
زبانان هندو
تاجیکستان
....و

آسیب شناسی ترجمه
(تولد تاگور)

سفیر هند ،کاردار فرهنگی هند،
آقای عباسلو

چهارشنبه

1396/02/20

کشورهای
عرب زبان

آسیب شناسی ترجمه
در ادبیات عرب،
سیاست ها و ضرورت ها
و موانع تحقق

خانم دکتر بوعلی
دکتر فاتحی نژاد
گروه زبان ادبیات عرب(دانشگاه
عالمه)

پنج شنبه

1396/02/21

فرانسه

ادبیات فرانسوی زبان و
تعامل با نشر ایران

سفیر ،رایزن فرهنگی ،قائم مقام
نمایشگاه  ،مدیرکمیته ناشران
خارجی

جمعه

1396/02/22

آلمان

نشر ایرانی در نمایشگاه
فرانکفورت

آقای شاکری دبیر جلسه؛
آقای صالحی طالفانی؛ آقای
جعفریاقدام؛ آقای آموزگار

شنبه

1396/02/23

روز ملل

آسیب شناسی ترجمه
آثار منتشر شده در
مقاالت غیر فارسی

دکتر مهر پویان؛دکتر زرگر
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه سرای اهل قلم بین الملل
نشست دوم

14:00-15:30

روز  /تاریخ

موضوع

سخنرانان

چین

تحلیلی از کتاب فلسفه
چین /انگیزه مترجم

دکتر رأسی؛دکتر آقای همایون

بالکان و
صربستان
روسیه

تحلیلی از ترجمه متون
سیاسیاجتماعی روسی

آقایان دکتر شجاعی
و دکتر رفعت جو

اعزام دانشجویان ایرانی
به ایتالیا

آقای عطارزاده؛ آقای مرزبان

***

چهار شنبه

1396/02/13

پنج شنبه

1396/02/14

جمعه

1396/02/15

ایتالیا

شنبه

1396/02/16

کشورهای
عرب زبان
و ترکیه و
استانبول

رزرو کشورهای عرب

یکشنبه

1396/02/17

کشورهای
انگلیسی
زبان

کارگاه انگلیسی برای
نسل امروز و گزارشی
از نویسندگان انگلیسی
زبان

آقای غبرائی؛آقای
امیرعلینجومیان؛خانم فرزانه
دوستی

دوشنبه

1396/02/18

آمریکای
التین و
شیلی و
اسپانیایی

تحلیل و بررسی آثار
منتشر شده آثار آستان
قدس رضوی در جهان
اسالم

دبیر جلسه :آقای آرام
و دیگر اساتید

سه شنبه

1396/02/19

پارسی
زبانان هندو
تاجیکستان
....و

چاپهای مختلف دیوان
رودکی

آقای شاه میرزا و دو سفیر از
سفارت تاجیکستان

چهارشنبه

1396/02/20

کشورهای
عرب زبان

مجموعه فعالیتهای
عرصه نشر امور بین
الملل

بنیاد پژوهش آستان قدس رضوی

پنج شنبه

1396/02/21

فرانسه

سیاستهای نشر
فرانسوی زبان در جهان
BLEF

ژان کی بوئن
سهراب فتوحی
ارسیتد

جمعه

1396/02/22

آلمان

تجلیل کتاب فرهنگ
فارسی-آلمانی

آقایان :فیروز آبادی؛ دکتر بهزاد

شنبه

1396/02/23

روز ملل

--

--
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای اهل قلم بین الملل
نشست سوم

15:30-17:00

روز  /تاریخ

موضوع

سخنرانان

چین

نقد آثار ترجمه کتابهای
چینی

موسسه آموزشی زبان چین و
3نفر دیگر

بالکان و
صربستان
روسیه

کارگاه آشنایی با سواد
رسانه ای و نشر دیجیتال

دکتر افراسیابی
دکتر پازوکی
دکتر صمدی

روابط فرهنگی ایران
و ایتالیا

خانم آنتونیوشرکا؛آقای دکتر
ابوالحسن حاتمی
***

چهار شنبه

1396/02/13

پنج شنبه

1396/02/14

جمعه

1396/02/15

ایتالیا

شنبه

1396/02/16

کشورهای
عرب زبان
و ترکیه و
استانبول

رزرو کشورهای عرب

یکشنبه

1396/02/17

کشورهای
انگلیسی
زبان

کارگاه استراتپی؛جستجو
در وب و نحوه شناسایی
انتشارات علمی برای
دانشجویان و موسسات
پژوهشی

دکتر علیپور حافظی

دوشنبه

1396/02/18

کارگاه ویرایش محتوایی
آثار منتشر شده با کپی
رایت در ایران

دکتر مهرپویان؛دکتر مرندی

سه شنبه

1396/02/19

پارسی
زبانان هندو
تاجیکستان
....و

تجلیل از دکتر باطنی

آقای گرجستانی؛
دکتر سیروس علی نژاد؛
دکتر طبیب زاده

چهارشنبه

1396/02/20

کشورهای
عرب زبان

رزرو

***

پنج شنبه

1396/02/21

فرانسه

رویکرد نشر در فرانسه و
روند آن

خانم ناهید فروغان
آقای اریستد

جمعه

1396/02/22

آلمان

کارگاه انتخاب نشریه
مناسب برای انتشارات
مقاالت علمی و پژوهشی

دکتر حافظی

شنبه

1396/02/23

روز ملل

--

--
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آمریکای
التین و
شیلی و
اسپانیایی

سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه سرای اهل قلم بین الملل
نشست چهارم

17:00-18:30

روز  /تاریخ

موضوع

سخنرانان

چین

بنیاد سعدی

خانم یافتیان و دو نفر از موسسه
آموزشی زبان چین

بالکان و
صربستان
روسیه

بررسی ترجمه های
ادبیات فارسی به روسی
که در روسیه انجام
گرفته و ادبیات زنان
نویسنده

خانم نسترن زندی؛خانم
دکترنوروزی

کتاب فرهنگ
فارسیایتالیایی
------------------رونمایی Redroos
Cotton
Adventure

سفیر رایزن فرهنگی و
گردآورندگان
-------------------------محمدعلی بیگدلی؛سفیر و کاردار
فرهنگی و آقای حبیبالهی مدیر
نشر
دکتر شاه حسینی؛آقای عمران
لو؛دکتر غفاری -دکتر بختیاری

چهار شنبه

1396/02/13

پنج شنبه

1396/02/14

جمعه

1396/02/15

ایتالیا

شنبه

1396/02/16

کشورهای
عرب زبان
و ترکیه و
استانبول

رونمایی کتاب
Persian for
dummies

یکشنبه

1396/02/17

کشورهای
انگلیسی
زبان

معرفی طرح حمایت از
ترجمه(گرنت) معاونت
امور فرهنگی

مدیر جلسه:
دهقان کار
دکتر صحرائی (بنیاد سعدی)

دوشنبه

1396/02/18

آمریکای
التین و
شیلی و
اسپانیایی

تولید مقاالت علمی و
انگلیسی برای مجالتisi

خانم دکتر مهر پویان؛خانم دکتر
مرندی؛آقای عباسلو

سه شنبه

1396/02/19

پارسی
زبانان هندو
تاجیکستان
....و

رونمایی کتاب هند در
یک نگاه

مجتبائی؛ نائینی؛ زیبا جاللی

چهارشنبه

1396/02/20

کشورهای
عرب زبان

تعامل فرهنگی ایران و
لبنان در حوزه نشر
------------------روزشمار حمالت
شیمیایی عراقی در
8سال دفاع مقدس

آقای سید مرتضی امجاد و  3تن
از ناشرین
-------------------دبیر جلسه:
آقای امجاد؛خانم دکتر برجکانی

پنج شنبه

1396/02/21

فرانسه

نمایشگاه کتاب پاریس و
تعامل ناشران فرانسوی
در ایران

نویسنگان:
محمد قیصری و احمد شاکری
Mr.nikola

جمعه

1396/02/22

آلمان

میزگرد ترجمه
کتاب های روانشناسی

خانم دکتر فروغ شعبانی و چند نفر
از مترجمین

شنبه

1396/02/23

روز ملل

--

--
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برنامههای

رسای اهل قلم

کودک و نوجوان
برنامــه ریــزی ،تنظیــم ،اعــام برنامــه و مدیریــت ایــن ســرا بــه عهــدۀ
انجمــن فرهنگــی ناشــران کتــاب کــودک و نوجــوان می باشــد.

برنامۀ دائمی سرای اهل قلم کودک و نوجوان

نمایشــگاه تصویرســازی غیرداســتانی هــر روز از ســاعت10
تــا  17برگــزار خواهــد شــد.

ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای اهل قلم کودک و نوجوان
نشست اول صبح

روز  /تاریخ

10:00-12:15

موضوع

سخنرانان

چهار شنبه

1396/02/13

--

--

پنج شنبه

1396/02/14

کودک و سرگرمی هایش ()1

خانم ها :فرزانه بابایی ،ناهید
مهدوی اصل

جمعه

1396/02/15

بازخوانی تجربۀ تولید بازی و
سرگرمی

خانم سپیده فتحی

شنبه

1396/02/16

دورهمی ناشران تولید کنندۀ
کتاب های علمی

آقای کاظم طالیی

یکشنبه

1396/02/17

چالش های تصویرسازی
مذهبی ()3

آقایان علی محمد رفیعی،
حیدری ابهری ،خانم سلیمی
نمین

دوشنبه

1396/02/18

تولید کتاب های علمی ()5

آقایان مجید عمیق ،محمود
سالک ،صالحی طالقانی

سه شنبه

1396/02/19

برررسی تصویرسازی دینی

آقای محمدمهدی رسولی

چهارشنبه

1396/02/20

هوش گرافیکی در تولید کتاب
های علمی

آقای محمدرضا رضایی

پنج شنبه

1396/02/21

بررسی چالش های تولید کتاب
های علمی

ناشران ،تصویرگران و
نویسندگان

جمعه

1396/02/22

تصویرگری غیرداستانی ()8

آقایان محبت اله همتی ،کاظم
طالیی محمد حقانی

شنبه

1396/02/23

--

--
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه سرای اهل قلم کودک و نوجوان
کارگاه های آموزشی عصر

روز  /تاریخ

14:30-17:00

موضوع

سخنرانان

چهار شنبه

1396/02/13

--

--

پنج شنبه

1396/02/14

تصویرسازی طبیعی (حیوانات،
اخترشناسی ،گیاه-شناسی)

آقای محمد حقانی

جمعه

1396/02/15

دور همی با ناشران تولیدکنندۀ
کتاب های بازی و سرگرمی

آقای مهدی معینی

شنبه

1396/02/16

کارگاه خالقیت با روش بازی
آفرینی ()2

آقای علیرضا زمانی

یکشنبه

1396/02/17

تصویرسازی داستان های قرآنی و
معصومین(ع) ()4

آقای حسن روح االمین

دوشنبه

1396/02/18

کارگاه خالقیت و کاردستی ()6

آقایان فرید کاظمی ،محمد
خوب خصلت

سه شنبه

1396/02/19

تصویرسازی فنی و مهندسی
(ماهواره ها ،مکانیک و )...

آقای محمد حقانی

چهارشنبه

1396/02/20

خلق شخصیت برای داستانهای
بومی (پی نما) ()7

آقای سعید رزاقی

پنج شنبه

1396/02/21

دور همی ناشران تولیدکنندۀ کتاب
های بازی و سرگرمی

خانم آزاده بیات

جمعه

1396/02/22

تصویرسازی با موضوع امام زمان
(عج)

آقای محمدرضا دوست
محمدی

شنبه

1396/02/23

--

--

 .1انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان .2مجــری :انتشــارات موسســۀ خراســان بــا
مشــارکت انســتیتو ملــی بــازی ســازی 3و .4مجــری :انتشــارات بــه نشــر .5انجمــن
نویســندگان کــودک و نوجــوان  .6کلــوپ اریگامــی ایــران  .7مجــری :انتشــارات
موسســه خراســان بــا مشــارکت انســتیتو ملــی بــازی ســازی .8انتشــارات مدرســه
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برنامههای

رسای اهل قلم
دانشگاهی
برنامــه ریــزی ،تنظیــم ،اعــام برنامــه و مدیریــت این ســرا بــه عهدۀ
تشــکل انجمــن فرهنگی ناشــران دانشــگاهی می باشــد.

ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای اهل قلم دانشگاهی
نشست اول

روز  /تاریخ

10:30-12:30
موضوع

سخنرانان

چهار شنبه

1396/02/13

---

--

پنج شنبه

1396/02/14

رونمایی کتاب

انتشارات راش

جمعه

1396/02/15

رونمایی کتاب و تجلیل از آقای
دکتر بهرام قاضی جهانی

انتشارات ابن سینا

شنبه

1396/02/16

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب
و کار در صنعت نشر (امور مالیاتی)

آقایان محمد اسدی ،محمد
طوسی ،فرهاد تیمورزاده

یکشنبه

1396/02/17

جایگاه و نقش «برندینگ علمی»
در توسعه نشر دانشگاهی

آقای علیرضا پور اسد

دوشنبه

1396/02/18

فناوریهای نوین صنعت نشر
(خدمات تکمیلی آموزشی
بنگاههای نشر)

خانم مریم رونق ،آقای مهدی
سعیدی کیا

سه شنبه

1396/02/19

تشکلهای صنفی نشر و اثرات
وجودی آنها در ارتقاء و توسعه
نشر کشور

آقایان سیدرفیع احمد جواهری،
محمدرضا ناجیان ،محمدرضا
حاتمی ،مسعود پایدار ،رضا هاشمی
نژاد ،محمدرضا توکل ،پروین
صدقیان

چهارشنبه

1396/02/20

نگاهی به قوانین و اصول حرفه
ای حضور موفق در بازارهای بین
المللی نشر

مجید جعفری اقدم ،افشین شحته
تبار ،محسن ارجمند ،لیلی حائری،
مریم رونق

پنج شنبه

1396/02/21

رونمایی کتاب

انتشارات آستان قدس رضوی

جمعه

1396/02/22

رونمایی از طرح CRM

انتشارات آها

شنبه

1396/02/23

--

--
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سی امین نمااگشیه نیب المللی کتاب تهران
برنامه سرای اهل قلم دانشگاهی
نشست دوم

روز  /تاریخ

14:30-16:00
موضوع

سخنرانان

چهار شنبه

1396/02/13

--

--

پنج شنبه

1396/02/14

رونمایی کتاب

دانشگاه عالمه طباطبایی

جمعه

1396/02/15

رونمایی کتاب و تجلیل از آقای
دکتر اصغر محمدی خً نامان

انتشارات رسا

شنبه

1396/02/16

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب
و کار در صنعت نشر
(تأمین اجتماعی)

آقایان فرهاد تیمورزاده،
محمدحسن محمدی

یکشنبه

1396/02/17

فناوریهای نوین صنعت نشر
(کتاب الکترونیک)

آقای حسن احمدی

دوشنبه

1396/02/18

نقش دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی در توسعه نشر دانشگاهی

آقایان عبدالرحیم نوه ابراهیم،
محمدرضا شهابی ،مهدی سعیدی
کیا

سه شنبه

1396/02/19

آسیب شناسی وضع موجود و تببین
وضع مطلوب حضور نشر دانشگاهی
ایران در بازارهای بین المللی نشر

آقایان محمد حسن خوشنویس،
محسن ارجمند ،سیدعباس
حسینی نیک ،ایرج ضرغام ،مرتضی
زینعلی ،مسعود پایدار

چهارشنبه

1396/02/20

بازاریابی و برندسازی در صنعت
نشر

مهدی امیرجعفری ،مهرداد
عالی پور

پنج شنبه

1396/02/21

رونمایی کتاب

انتشارات صفار

جمعه

1396/02/22

رونمایی کتاب

انتشارات آوای قلم

شنبه

1396/02/23

--

--
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ربانهم اهی کمیته علمی و فرهنگی
برنامه سرای اهل قلم دانشگاهی
نشست سوم

روز  /تاریخ

16:30-18:00
موضوع

سخنرانان

رونمایی کتاب

انتشارات تیمورزاده
انتشارات سمت
-----------------انتشارات ایده نگار

چهار شنبه

1396/02/13

پنج شنبه

1396/02/14

رونمایی کتاب
-----------------رونمایی کتاب

جمعه

1396/02/15

رونمایی کتاب
-----------------رونمایی کتاب و سخنرانی آقای
دکتر علی صاحبی

انتشارات امید انقالب
----------------انتشارات سایه سخن

شنبه

1396/02/16

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب
و کار در صنعت نشر (شهرداری)

عبدالعظیم فریدون (شهرداری
منطقه )11

یکشنبه

1396/02/17

بررسی عوامل مؤثر بر رونق و رکود
صنعت نشر در سالهای گذشته و
وضعیت آینده این صنعت

مرتضی زینعلی

دوشنبه

1396/02/18

مقایسه محیط های نشر ایران و
بنگاههای نشر کشورهای توسعه
یافته

مریم رونق ،مرتضی زینعلی

سه شنبه

1396/02/19

مبانی نظری و فقهی مالکیت فکری

سیدعباس حسینی نیک

چهارشنبه

1396/02/20

تجلیل از پیشکسوتان نشر و
کتابفروشان

انجمن فرهنگی ناشران کتاب
دانشگاهی

پنج شنبه

1396/02/21

رونمایی کتاب و تجلیل از آقای
دکتر مهدی ثریا
-----------------رونمایی کتاب

نشر دانژه
-----------------انتشارات کتاب دانشگاهی

جمعه

1396/02/22

رونمایی کتاب
-----------------رونمایی کتاب

انتشارات نواندیشان آریا کهن
-----------------انتشارات مارلیک

شنبه

1396/02/23
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