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 (تشريفات)  5151  مي 1 با برابر 5931 ماٌ ارديبُشت 51شىبٍ سٍ ريز اجرايي بروامٍ                                  

   5151مي   1برابر با  5931ارديبُشت ماٌ  51بروامٍ علمي ريز  سٍ شىبٍ         

 وًسعلي وًسصاد ماحًصي، دكتشمُذي  دادبٍ، دكتش اصغش : دكتشٍَيأت سئيس

 

 مًضًع سان سخه ساعت

 ساص هيًذگيسٕ ؿؼش حيفظ  هتتايٖٗاهلل دكتش فتح 11:50-11:30

 دس دَٗاى حيفظ «ػـق داًِدس»هؼيًٖ كٌيٖٗ  ًلشاهلل پَسجَادٕ دكتش 11:50-12:10

 لٌْشءاحيفظ ٍ ؿؼشإ هيٍسا ػاذالـكَسػاذالؼتيس دكتش 12:10-12:30

 ػـق ٍ آصادٕ دس دَٗاى حيفظ دكتش هْذٕ صسقيًٖ 12:30-12:50

  پَس ؿتيع سضي خَاًٖ:اػتيد ػلٖؿؼش 12:50-12:55
 پشػؾ ٍ پيػخ 13:30 -12:55

 ًويص، ًيّيس ٍ اػتشاحت 13:30-15

 يًز، دكتر ابًالكالم سركار گسل ي جُان: دكتر آتاالي، دكتر  حافظميسگرد 15:30- 15

  ٍل: دكتش ػلٖ ه٘ش اًليسٕؤهؼ ،ؿٌيػٖ ه٘ضگشد هَاصٕ ًؼخِ    15 -17ػيػت  

      ، آقيٕ بْشٍص اٗويًٖايصگل ًيكش دكتش فشٗاي افكيسٕ ، آقيٕ  اًَاس،حضَس اػتيد ػاذاهلل بي

 رضا جعفري عليَيأت رئيسٍ: دكتر تًفيق سبحاوي، دكتر علي محمذ سجادي، دكتر 

 حيفظ ٍ ًيخَدآگيّٖ تايسٕ كضاصٕالذٗي  دكتشه٘شجالل 15:30-15:50

 جغشاف٘يٖٗ پ٘شاهَى تشك ؿ٘شاصٕ-پظٍّـٖ تيسٗخٖ دّلَٕ: ت٘وَس ٍ اه٘شخؼشٍ حيفظ، اًتٌ٘تَ َدٍهٌ٘ك دكتش 15:50-16:10

 تيث٘ش پزٗشٕ حيفظ اص سٍاقَ٘ى  اػتيد هلطفٖ هلك٘يى 16:10-16:30

 ؿٌيػٖ سٗي دس اٗشاى بي تكِ٘ بش دَٗاى حيفظ  جيهؼِ اٗشج ؿْايصٕ دكتش 16:50 -16:30

 پشػؾ ٍ پيػخ 16:50-17:10

 پزٗشاٖٗ 17:10-17:40

   ؿشٍٗي ٍك٘لٖدادبِ، دكتش حو٘ذسضي تَكلٖ، دكتشاكغش دكتش ،اػتيد هلطفٖ هلك٘يى ،دكتش طالِ آهَصگيس: ميضگشد حافظ ي ًَيت ايشاوي 17:40-18:40

 هتتاٖ ػؼگشٕ ٌّشهٌذ گشاهٖ آقيٕحضَسبشًيهٔ گشٍُ هَػ٘قٖ بي  18:40-19:30

  

 جلسٍ افتتاحيٍ ساعت

 گشاهٖ قيسٕ آقيٕ حؼ٘ي هَػَٕ ،تالٍت كالم اهلل هت٘ذ 9:05- 9

 آصاد  اػالهٖگيُ  ػشٍد جوَْسٕ اػالهٖ ٍ ػشٍد داًؾ 9:05 -9:15

 هتشٕ گشاهٖآقيٕ سؿ٘ذ كيكيًٍذ  خ٘شهقذم، 9:20- 9:15

 گيُ آصاد اػالهٖ  هتوغ تـخ٘ق هللحت ًظيم ٍ سئ٘غ ّ٘أت اهٌي ٍ هؤػغ داًؾپ٘يم آٗت اهلل سفؼٌتيًٖ، سئ٘غ  9:25 – 9:20

 گيُ آصاد اػالهٖ ٍ سئ٘غ ػيلٖ ّويٗؾ ػخٌيى دكتش حو٘ذ ه٘شصادُ، سئ٘غ داًؾ 9:40- 9:25

 ػخٌيى دكتش هْذٕ هحقق، سئ٘غ اًتوي آثيس ٍ هفيخش فشٌّگٖ 9:50- 9:40

9:50 -10  ػضَ ؿَسإ ػيلٖ اًقالب فشٌّگٖ ،ػخٌيى دكتش ػاذاهلل جيػاٖ 

 ػؼ٘ذآبيدٕ دكتش هحوذسضيپ٘يم دب٘شكل ًَٗؼكَ دس اٗشاى،  10:05- 10

 سئ٘غ ؿَسإ ػلوٖ ّويٗؾ ػخٌيى دكتش هْذٕ هيحَصٕ، 10:05-10:15

 سضي قشبيًٖ ٌّشهٌذ گشاهٖ ػلٖآقيٕ  حضَسبشًيهِ گشٍُ هَػ٘قٖ بي  10:15-11

 پزٗشاٖٗ 11-11:30



 

 

 

 وسخٍ شىاسي  پىل
 

 5931ماٌ اسديبُشت  51سٍ شىبٍ  

  51-51ساعت    
 

 مسؤيل بشگضاسي:   دكتش علي ميش اوصاسي   
 
 

 اػتيد ػاذاهلل اًَاس

 

 ّيٕ خطٖ حيفظ ًؼخِ

 دكتش ػلٖ ه٘شاًليسٕ

 

 

 تشٗي تشجوِ حيفظ بِ صبيى اًگل٘ؼٖ هؼشفٖ قذٗوٖ

 هتشجن:  ٗيى سٗچيسدػَى

 دكتش فشٗاي افكيسٕ

 

 ّيٕ هلَس حيفظ هؼشفٖ ًؼخِ

 آقيٕ ًيكش گلايص

 

 ّيٕ خطٖ حيفظ پشاكٌذگٖ جغشاف٘يٖٗ ًؼخِ

 آقيٕ بْشٍص اٗويًٖ

 

 (801تشٗي ًؼخِ حيفظ) هؼشفٖ كْي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5151  مي 1 با برابر 5931 ماٌ ارديبُشت 51چُارشىبٍ ريز اجرايي بروامٍ

 

 

 

 راوي( )سخه 5151مي   1برابر با 5931ارديبُشت ماٌ 51شىبٍ  چُاربروامٍ علمي ريز                     

 غلًي پًسجًادي، دكتش طاهٍ ممًصگاس، دكتش لليل صاسي ا: دكتش وصشاهلل ٍَيأت سئيس

 مًضًع سان سخه ساعت

 حيفظ ٍ اًؼيى هؼيكش دكتش اكغش دادبِ 9:20-9

 ؿشح ًَٗؼٖ بش حيفظ چگًَِ ٍ تي كٖ؟ دكتش هتذالذٗي كَ٘اًٖ 9:40-9:20

 ّيٕ ػلطيى ػل٘ويى قيًًَٖ اص حيفظ ؿ٘شاصٕ گ٘شٕ تؼلط ؿيػش بش پيدؿيُ؛ ٍام لٖ دكتش كيٍٍع حؼي 10-9:40

 هتٌٖ كْي دسبيسُ تفأل بِ دَٗاى حيفظ هحوذ افـ٘ي ٍفيٖٗدكتش  10:20-10

 پشػؾ ٍ پيػخ 10:40-10:20

اهذيه مىبشي َىشمىذ گشامي جمالبشوامٍ َىشي با حضًس مقاي  11:10 -10:40   

 پزٗشاٖٗ 11:10-11:40

  سيشيس شميسادكتش  ،دكتش مرسميذلت صفًي، محمًد طاييسيدكتش َيأت سئيسٍ : 

 گَٗن گَٗن ٍ هٖ ًوٖ ػؼ٘ذ حو٘ذٗيى دكتش 12-11:40

 تأث٘شحيفظ بشادب٘يت اقَام تشك صبيى آػ٘يٕ هشكضٕ ٍ قفقيص كفشػاذاهلل دكتش 12:20-12

 جيم حيفظ ٍ هذام خ٘يم ػلٖ ػشّاهٖ دكتش قذم 12:40-12:20

 دس غضل حيفظ «هي» هفَْم ٍك٘لٖ ؿشٍٗي دكتش 13-12:40

 پشػؾ ٍ پيػخ 13:30-13

 ّيس، اػتشاحتيً ًويص، 15-13:30

 ياًاجٍ امطلًبٍ ل، دكتش لليل صاسي ايغلً، دكتش وًسعلي وًسصاد، دكتش مُشاهىساء عبذاهستاس :حافظ ي جُانميضگشد  15-15:30 

 دكتش محمذ علي گزشتي ،دكتش عبذاهشكًس عبذاهستاس ،دكتش اميش باوً كشيمييأت سئيسٍ: َ

 إ دس تذٍٗي دَٗاى حيفظ ًكتِ دكتش ػل٘ن ً٘ؼيسٕ 15:50 -15:30

 صهيًؾ ؿؼش دسداًِ اػت ٍ هي غَاف / حيفظ ٍ ؿيػشاى گوٌيم ّن دكتش ه٘الد ػظ٘وٖ 16:10-15:50

 حيفظ دس بكيس گ٘شٕ تلو٘ح خيف ؿَُ٘ حو٘ذسضي تَكلٖدكتش  16:10-16:30

 ؿايًِ ٍ سٍصاًِ دس ؿؼش حيفظ ًويدّيٕ دكتش اه٘شحؼ٘ي هيحَصٕ 16:50  -16:30

 پشػؾ ٍ پيػخ 17:10_16:50

 پزٗشاٖٗ 17:40 _17:10

 ، عباسي، دكتش مُذي صسقاوياهلل دكتش حبيب ،دكتش ايشج مُشكي، پًس سضا شجاع استاد علي: مكتب سوذيحافظ ي  ميضگشد 18:40-17:40

 ايشج شُباصيدكتش 

 

 

 بشوامٍ گشايش ساعت 

 ، آقيٕ حؼ٘ي هَػَٕ، قيسٕ گشاهٖتالٍت كالم اهلل هت٘ذ 8:35 -8:30

 گيُ آصاد  اػالهٖ ػشٍد جوَْسٕ اػالهٖ ٍ ػشٍد داًؾ 8:45 -8:35

 ًويٌّگ 8:45-8:50

 هتشٕ هحتشم ٍ گضاسؽ بشًيهٔ سٍص اٍلخ٘شهقذم  9 -8:50



 

 

 

 (شيراز) 5151 مي 1 برابر 5931 ماٌ ارديبُشت 51 شىبٍ پىج ريز اجرايي بروامٍ     

 

 (شيراز) 5151 مي 1 برابر 5931 ماٌ ارديبُشت 51 شىبٍ پىج ريز اجرايي بروامٍ         

 

 

 يادآوري 

 .گاه حافظ خىاهيم داشت رد آرام اي . پس اس صزف شام: ربانهم وژيه5

ر اس اماكه مذهبي و آاثر اتريخي ميّسز تىاند بىد. –گاه آساد اسالمي  اس سىي دانش       03ساعت  مىقعّيت رپواسماه با تىهج هب  اردتشهبي 58. روس جمعه 0  واحد شيزاس فرصت ديدا

 

 ، دكتش كاييس حسىليافقٍ، دكتش ديمىيكً اوجىيتًمسيح دكتشوحًي، اكبش دكتش  َيأت سئيسٍ:

 مًضًع سان سخه ساعت 

 ّوِ صخن ًْيى اٗي دكتش جؼفش هؤٗذ 16:20-16

 غضلٖ اص حيفظ ٖتحل٘ل گفتويً تقٖ پَسًيهذاسٗيىدكتش 16:40-16:20

 پزٗشٕ ػالهِ اقايل اص حيفظ `الْيم دكتش آرسه٘ذخت كفَٕ 17-16:40

 اػطَسٓ جيم دس ؿؼش حيفظ ػ٘شٍع ؿو٘ؼيدكتش  17:20-17

 ؿؼشخَاًٖ، اػتيد پشٍٗض خيئفٖ   17:35 -17:20

 پزٗشاٖٗ 17:35-18:10

 : حافظ ي عصشحافظ ي شخصيت اي دس لالل سيصگاسان ميضگشد 18:10-19:10

 دكتش كاييس حسىلي، دكتش اكبش وحًي، دكتش محمذافشيه يفايي دكتش تقي پًسوامذاسيان، 

 شُشام واظشي َىشمىذ گشامي استادبشوامٍ َىشي با حضًس  19: 10 -20

 بشًيهِ پيٗيًٖ  20:30-20

 بشوامٍ گشايش ساعت

 ، جٌيب آقيٕ حؼ٘ي هَػَٕ، قيسٕ گشاهٖتالٍت كالم اهلل هت٘ذ 15:10-15
 گيُ آصاد  اػالهٖ ػشٍد جوَْسٕ اػالهٖ ٍ ػشٍد داًؾ 15:15-15:10
 خ٘شهقذم هتشٕ بشًيهِ، جٌيب آقيٕ سؿ٘ذ كيكيًٍذ  15:30-15:20
 گيُ آصاد اػالهٖ  هؼيٍى فشٌّگٖ ٍ اجتويػٖ داًؾ ،ػخٌيى حتِ االػالم ٍ الوؼلو٘ي دكتشػ٘ذ طِ ّيؿوٖ :15:40-1503
 ػيسٍٖٗ ، جتيب آقيٕ دكتشگيُ آصاد اػالهٖ ٍاحذ ؿ٘شاص گضاسؽ سئ٘غ داًؾ 15:50-15:40

 ػلوٖ ّويٗؾ ب٘ي الوللٖ حيفظ، جٌيب آقيٕ دكتش هْذٕ هيحَصٕػخٌيى سئ٘غ ؿَسإ  16 -15:50


