ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ
زﻣﺎن :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۳اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻟﯿﻨﮏ ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶhttps://ac.amindic.com/conf-panel4 :
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن

ردﯾﻒ

ﭘﺨﺶ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ

 ۰۸ : ۳۵ـ ۰۸ : ۳۰

ﺳﺮود ﻣﻠﯽ

۰۸ : ۴۰ـ ۰۸ : ۳۵

ﭘﺨﺶ ﮐﻠﯿﭗ

۰۸ : ۴۵ـ ۰۸ : ۴۰

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و اراﺋﮥ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ
دﺑﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی زﻧﺪﯾﻪ

 ۰۸ :۵۵ـ ۰۸ :۴۵

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮامﻧﮋاد

 ۰۹ :۰۵ـ ۰۸ :۵۵

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﺗﻬﺮان
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻧﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب )ﻧﺴﺨﮥ
ﺷﻤﺎرۀ  ٤٥١٧ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻓﺎﺗﺢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل(

Prof. Wang Yidan

ﺳﺨﻨﺮان

دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ

ّ
ﭘﻨﻞ اول :زﻧﺪﮔﯽ ،زﻣﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮامﻧﮋاد  /دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺑﻮﺋﯽﻣﻬﺮﯾﺰی
اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮﺗﯽﻫﺎ
ﻗﺰوﯾﻦﭘﮋوه

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻌﻔﺮی دﻫﻘﯽ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

اﻣﯿﻦ اﺷﺮاﻗﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪهﯾﺎد دﮐﺘﺮ اﺣﺴﺎن اﺷﺮاﻗﯽ

اﺳﺘﺮاﺣﺖ

 ۰۹ :۱۵ـ ۰۹ : ۰۵

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻬﺮ ﺧﻨﺴﺎی )ﺧﺎﻧﺠﻮ( در ﮐﺘﺎب ﻧﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب
ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

Peking University

اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

 ۰۹ :۳۰ـ ۰۹ :۱۵
۰۹:۳۰ -۰۹:۳۵

ﺳﺎﻋﺖ

ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ّ
ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﻐﻮل در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

 ۰۹ : ۵۰ـ ۰۹ :۳۵

ّ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

 ۱۰ : ۰۵ـ ۰۹:۵۰

ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ و اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن

۱۰:۰۵ -۱۰:۲۰

ّ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺗﺠﺎرباﻻﻣﻢ ﻓﯽ

 ۱۰ : ۳۵ـ ۱۰ :۲۰

اﺧﺒﺎر ﻣﻠﻮک اﻟﻌﺮب و اﻟﻌﺠﻢ
 ۱۰ : ۴۵ـ ۱۰ :۳۵

ّ
ﭘﻨﻞ دوم :ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

ﺳﺨﻨﺮان

ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ :دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﯽ ﻋﺎدلﻓﺮ /دﮐﺘﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺰاﯾﯽ(

ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﺳﺎﻋﺖ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری

ّ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ از ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم

اﯾﺮان

دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ

ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی

 ۱۱ : ۱۵ـ ۱۱ :۰۰

دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ

ّ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻣﻨﻈﻮم دورۀ ﻣﻐﻮل ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻇﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ

 ۱۱ : ۳۰ـ ۱۱ :۱۵

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم

ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

Dr. Utsuka Osamu

ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرۀ ذﯾﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه ،ذﯾﻞ ﺗﺎزه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در

۱۱:۳۰ -۱۱:۴۵

University of Tokyo

ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻼﯾﺮﯾﺎن
ّ
رواﯾﺖ ﻣﺮگ در آﺛﺎر ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی ﺣﻤﻠﮥ

۱۱:۴۵ -۱۲:۰۰

داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻐﻮل

ﺧﻤﯿﻨﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﺑﻬﺮاد ﮔﺮداﺑﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﻧﻤﺎز و ﻧﺎﻫﺎر

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی وزﯾﻨﯽاﻓﻀﻞ

__________
ّ
ﭘﻨﻞ ﺳﻮم :ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻧﮕﺎری ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

 ۱۱ : ۰۰ـ ۱۰ :۴۵

 ۱۳ : ۰۰ـ ۱۲ :۰۰

ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ :دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ /دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺟﯿﺮﻓﺖ

ﻋﻠﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ

ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮﺗﻪﺑﺮدای اوﻟﯿﺎء ﭼﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎح اﻫﻞ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از
ّ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

 ۱۳ : ۱۵ـ ۱۳ :۰۰

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ

Dr. CHEN Yexuan
Ph.D. Candidate in Peking

Hamdollah Mostowfi Qazvini’ Description of South
China:Comparing with His Contemporary Accounts

۱۳:۱۵ -۱۳:۳۰

University

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮامﻧﮋاد

ﻣﺨﺘﺼﺮﻣﻔﯿﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ و ﻧﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ:

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻧﮕﺎری

اﺣﻤﺪ ﺧﺎﻣﻪﯾﺎر

داﻧﺸﺠﻮیدﮐﺘﺮی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪنﻣﻠﻞ
اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ّ
اﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮ ِ

 ۱۳: ۴۵ـ ۱۳ :۳۰
۱۳:۴۵ -۱۴:۰۰

ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

۱۴:۰۰- ۱۴:۱۰

ﭘﻨﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ادﺑﯽ
ّ
ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ :دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی اﻣﻠﺸﯽ /دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری

دﮐﺘﺮ ﺳﻮﺳﻦ اﺻﯿﻠﯽ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد داﻧﺸﮕﺎه

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ)ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ّ
ﻣﻮردی ﻧﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ(

ّ
دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی اﻣﻠﺸﯽ

ّ
زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی در آﺛﺎر ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

 ۱۴ : ۴۰ـ ۱۴ :۲۵

ّ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯽ ﻇﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ

 ۱۴ : ۵۵ـ ۱۴ :۴۰

ﺗﻬﺮان

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻢزاده
داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻮراﻧﯽ

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪه ﭼﻮﺑﮏ

 ۱۴ : ۲۵ـ ۱۴ :۱۰

ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ
ّ
ﮐﺎوشﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻠﻌﮥ اﻟﻤﻮت و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

 ۱۵ : ۱۰ـ ۱۴ :۵۵

داﻧﺸﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ دژ
اﻟﻤﻮت

Dr. ZHU Yuqi

Persian / Iranian influence in Xinjiang literature

Department of History, Peking

in the early 20th century

دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﯽ ﻋﺎدلﻓﺮ

ّ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﺎری اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی در آﺛﺎر ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ

University, Beijing, China

۱۵:۱۰ -۱۵:۲۵

 ۱۵ : ۴۰ـ ۱۵ :۲۵

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﯽ ﻋﺎدلﻓﺮ
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ

۱۵:۴۰ -۱۵:۵۵

