
 

 
  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

 شناسي هاي باستاني و ايران گروه فرهنگ و زبان
  شناسي انديشي مسائل ايران هم

  1392بهمن  30

 
  تا از  سخنراني  سخنران  زمان

جلسه صبح
  

 دكتر غالمحسين كريمي دوستان 09:10  09:00
  رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني

  دانشگاه تهران 
  سخنراني افتتاحيه و خير مقدم

 دكتر محمود جعفري دهقي 09:20  09:10
  شناسي هاي باستاني و ايران رياست گروه فرهنگ و زبان

  دانشگاه تهران 
  سخنراني افتتاحيه و خير مقدم

 سيدعبدالمجيد ميرداماديدكتر 10:00  09:30
  شناسي بنياد ايران معاونت پژوهشي

  شناسي پژوهشي بنياد ايران - هاي علمي فعاليت گزارشي از

    پرسش و پاسخ 10:05  10:00
 دكتر زهره زرشناس 10:35  10:05

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 شناسي شناسي بنياد ايران رياست گروه ايران

  شناسي در ايران تاملي درباره دانش ايران

  پرسش و پاسخ 10:40  10:35
  شناسي دانشگاه تهران پژوهشي و هنري دانشجويان ايران-بازديد از آثار علمي –تنفس 11:00  10:40
 كريمي مطهرالهجاندكتر 11:30  11:00

 دانشگاه تهران
 ايراني زبان و ادبيات روسي انجمن رياست

 بيستمو اوايل قرن  نوزدهمشناسي اواخر قرن  جايگاه ادبيات در ايران
  روسيه

  پرسش و پاسخ 11:35  11:30
 جعفري مذهبدكتر محسن 12:05  11:35

  كتابخانه ملي ايران
  شناسي رساني ايران ؛ مسائل اطالع» من كجا هستم؟«

  پرسش و پاسخ 12:10  12:05
 

جلسه بعد از ظهر
  

 حقانينادردكتر 14:00  13:30
  بيستم آلمانشناسي قرن  ايرانايران در جايگاه زبان و فرهنگ  دانشگاه تهران

  پرسش و پاسخ 14:05  14:00
 وثوقيمحمد باقردكتر 14:35  14:05

  ها و مسائل شناسي در چين؛ زمينه ايران دانشگاه تهران

    پرسش و پاسخ 14:40  14:35
 سيمونياندكتر آندرانيك 15:10  14:40

  شناسي هاي ايران اهميت منابع ارمني در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي

    پرسش و پاسخ 15:15  15:10
  شناسي دانشگاه تهران پژوهشي و هنري دانشجويان ايران-بازديد از آثار علمي –تنفس 15:45  15:15
 صباساجديدكتر طهمورث 16:15  15:45

  شناسي قرن بيستم فرانسه مقام ادبيات در ايران دانشگاه تهران

    پرسش و پاسخ 16:20  16:15
 فيروزآباديسيد سعيددكتر 16:50  16:20

  كشورهاي آلماني زبانشناسي در  ايران دانشگاه آزاد اسالمي

    پرسش و پاسخ 16:55  16:50
   ي پايانيگفت و گو 17:30  17:00


