نشست های بین الملل نمایشگاه کتاب تهران 1397
چهارشنبه

نشست اول

1397/02/12

ساعت 12:00 :ـ

2018/05/02

روز

نشست سوم

ساعت 14:00 - 15:00 :ساعت14:00 :ـ 13:00

نشست چهارم

نشست پنجم

ساعت15:30 :ـ 14:00

ساعت17:30 :ـ 16:00

11:00

افتتاحیه غرفه صربستان

افتتاحیه غرفه تونس

رونمایی از آثار کتابهای

کشور مهمان ویژه

شهر مهمان ویژه

محرم بازدول

والدان ووکوساولیوویچ (وزیر
فرهنگ و رسانه صربستان)

آمال حشانه
(رئیس دفتر وزیر)
نزار بن سعد
(مدیرکل کتاب)
محمد صالح معالج
(رئیس اتحادیه ناشران)
دکتر محسن جوادی (معاون
وزیر و ریاست نمایشگاه)
دکتر امیرمسعود شهرام نیا
(قائم مقام نمایشگاه)
دکتر غالمرضا نوعی (مدیر
کمیته بین الملل نمایشگاه)

Muharam Bazdilj
نویسنده مسلمان
و
Dejan Aleksic
شاعر و نویسنده

کشور مهمان ویژه
صربستان

نشست دوم

سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

مالدن وسکوویچ
Meladen
Veskovic
(مشاور وزیر فرهنگ
صربستان)
Laslo Blaskovic
السلو بالسکویک (رئیس
کتابخانه ملی صربستان)
دکتر محسن جوادی (معاون
وزیر و ریاست نمایشگاه)
دکتر امیر مسعود شهرام نیا
(قائم مقام نمایشگاه)
دکتر غالمرضانوعی (مدیر
کمیته بین الملل نمایشگاه)

Dragan stanic
مدیر دایره المعارف و شاعر

رونمایی از ترجمه به زبان

رونمایی کتاب

صربی کتاب

An Atlas Traced By the
Sky
&
The Russian Window

مربای شیرین

سارا یووانویچ
و
هوشنگ مرادی کرمانی
و
دکتر اسماعیل زاده
(سازمان فرهنگ و ارتباطات)
افشین شحنه

با حضور نویسنده و ناشر
صرب
آقای گوران پترویچ
Gorgan Petrovic
و
حمید نورشمسی
دبیر موسسه نشر کتاب کوچه

نشست های بین الملل نمایشگاه کتاب تهران 1397

سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

پنجشنبه

نشست اول

نشست دوم

نشست سوم

نشست چهارم

نشست پنجم

1397/02/13

ساعت 11:00 :ـ

ساعت12:00 :ـ

ساعت14:00 :ـ 13:00

ساعت16:00 :ـ 15:00

ساعت18:00 :ـ 16:00

10:00

11:00

ارزش کتاب و دایره

" پارادوکس مترجم-

المعارف
مائورو کنچاتوری
Mauro Conciatori
سفیر محترم ایتالیا در ایران
و
آقای ماسیمو برای
Massimo Bray
رئیس کل دائره المعارف تره
کانی و رئیس نمایشگاه کتاب
تورینو
و
دکتر شهرام نیا (قائم مقام
نمایشگاه)
و
دکتر نوعی (مدیر کمیته بین
الملل نمایشگاه)

خیانتکار"

2018/05/03

روز کشور
ایتالیا

سخنرانی دکتر رافائله
مائوریه للو
عضو هیئت علمی دانشکده
ادبیات فارسی و زبانهای
خارجی
دانشگاه عالمه طباطبایی

نمایش آثار

"تجربه آموزش زبان

نسخ خطی سنپترزبورگ

ایتالیایی در ایران"
ازطرف مدرسه ایتالیایی در
تهران

خانم دکتر آکسانا آناتولیونا
وادنیوا
رئیس انستیتو نسخ خطی
آکادمی علوم روسیه

"پیترو دال واله"

میز گرد"معماری پایدار"

دکتر آرش احمدی -نماینده
طراحی جمهوری اسالمی ایران
در ایتالیا
دکتر حسن اصانلو -رئیس
دانشکده معماری دانشگاه سوره
دکتر علیرضا عظیمی -رئیس
واحد تحقیق و توسعه ی
موسسه فرهنگی هنری هنر
معماری
دکتر کیارش میالنی نیا -معمار و
طراح محیط
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سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

جمعه

نشست اول

نشست دوم

نشست سوم

نشست چهارم

1397/02/14

ساعت 11:30 :ـ 10:30

ساعت15:00 :ـ 14:00

ساعت16:15 :ـ 15:30

ساعت18:30 :ـ 16:30

روابط فرهنگی و نمایشگاهی

روابط فرهنگی و نمایشگاهی

رونمایی از دو کتاب

رونمایی از ترجمه جدید رباعیات

تهران و تونس

مجارستان و ایران

آمال حشانه
(رئیس دفتر وزیر)
و
نزار بن سعد
(مدیرکل الکتاب)
و
محمد صالح معالج
(رئیس اتحادیه ناشران)
و
دکتر جوادی (معاون وزیر و ریاست
نمایشگاه)
دکتر شهرام نیا
(قائم مقام نمایشگاه)
و

خانم هامراشتین
Hammerstein Judit
رییس انستیتو باالشی
مدیر کل در امور فرهنگی و
آموزشی بین المللی و موسسات
فرهنگی مجاری خارج از کشور
مجارستان
آقای توشکه
Tüske László
مدیر کل کتابخانه ملی مجارستان
Janos kovacs
یانوش کواچ
(سفیر محترم مجارستان)
خانم اِوا روبوفسکی
Rubovszky Éva
رئیس خانه ملل مجارستان
Zoltan varga
زولتان وارگا

2018/05/04

روز
تونس
شهر مهمان
ویژه

دکتر نوعی(مدیر کمیته بین الملل
نمایشگاه)

خیام

گردآوری از نسخ غزلیات

به زبان مجاری

حافظ به زبان مجاری

(چاپ مجارستان)

و

تجلیل از

کتاب

خانم گیزال وارگا سینایی
Gizella Varga Sinai
به همراه نمایش فیلم مستند

آموزش جامع زبان
فارسی به زبان مجاری
خانم اگنس نمت
KALOTANENEMETH,
AGNES

مدرس کرسی ایران شناسی
دانشگاه الته بوداپست
مجارستان
و
خانم دکتر عصمت اسماعیلی
استاد دانشگاه سمنان

زندگینامه ایشان
خسرو سینایی
(استاد بزرگ سینمای مستند ایران)
غالمحسین مراقبی
(استاد خیام شناس)
و
میکلوش سارکوزی
Miklos Sarkozi
(رییس انجمن دوستی ایران و
مجارستان)
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سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

شنبه

نشست اول

نشست دوم

نشست سوم

1397/02/15

ساعت 12:00 :ـ 10:30

ساعت16:00 :ـ 14:00

ساعت18:30 :ـ 17:00

رمان  ،زنان و مهاجرت

فرهنگ و ادبیات تونس

ورود به بازار نشر چین

دکتر اسماء معیکل
(متخصص مطالعات ادبی زنان در دانشگاه قطر و
منتقد ادبی)
و
دکتر عبداهلل ابراهیم
(متخصص روایت شناسی و نقد فرهنگی در
دانشگاه قطر)

ادیب
هنیده حفصه
ادیب
منصور مهنی
محمد سعد برغل ادیب
شاعر
المولدی عامر
مجدی بن عیسی شاعر

2018/05/05

روز کشورهای
اسالمی

دکتر مریم حسینی
دکتر شکوه حسینی
دکتر ابوفضل حری
دکتر ندا علیزاده کاشانی

خانم دکتر ابوعلی
دکتر صادق خورشا
خانم دکتر ربابه رمضانی
خانم دکتر بتول مشکین فام

نمایشگاه بین المللی کتاب پکن
الکس هو Alex Hou
(مدیر پروژه نمایشگاه پکن)
عارف وکیلی
حسین سبزه

سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

نشست های بین الملل نمایشگاه کتاب تهران 1397
یکشنبه

نشست اول

نشست دوم

نشست سوم

نشست چهارم

1397/02/16

ساعت 12:00 :ـ 10:00

ساعت14:30 :ـ 12:30

ساعت 16:30 :ـ 15:00

ساعت 18:30 :ـ 17:00

رونمایی از آخرین تالیفات

روابط فرهنگی ایران و

رونمایی از ترجمه آثار

فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

بنگالدش

دایره المعارف اسالمی ،شورای

رونمایی کتاب "شور قند

مصطفی مستور

تحول و ارتقاعلوم انسانی ،بنیاد

پارسی"

سعدی

و

2018/05/06

روز کشور
بنگالدش

دکتر غالمعلی حداد عادل
دکتر صادقی
دکتر صحرایی

در بنگالدش ،ترکیه
و جمهوری آذربایجان

نشست ادبی "مقایسه تطبیقی
ادبیات معاصر ایران و بنگالدش و
نقش استادان زن بنگالی در
گسترش زبان و ادبیات فارسی در
این کشور"
دکتر حداد عادل
سفیر بنگالدش :ا.ک .مجیب الرحمان بوئیان محمد
صبور حسین (کنسول اقتصادی سفارت بنگالدش در
ایران)
محمد همایون کبیر( کنسول فرهنگی و ویزای
سفارت بنگالدش در ایران )
خانم دکتر شولی محبوب (استاد تمام و مدیر گروه
انسان شناسی ،دانشگاه جاگان نات ،داکا ،بنگالدش)
دکتر تهمینه بیگم
(استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه راجشاهی
دکتر فرهاد درودگریان)
خانم دکتر الهام حدادی (استاد زبان فارسی و
کارشناس ارشد معاونت امور بین الملل بنیاد سعدی
آقای محمد ممیت الرشید (استادیار زبان و ادب
فارسی در دانشگاه داکا)

مصطفی مستور
و
نورمان شاهمردان اف
(مدیر اتشارات "امضاهای
درخشان"  /ناشر آثار ایرانی از
قبیل روی ماه خداوند را ببوس از
کشور آذربایجان
و
دکتر عبدالصبورخان
نویسنده  /پرفسور و رئیس گروه
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا
و
تورگای شفق
مترجم و ویراستار

مائوریتزیو فرراریس
Mauritzio Ferraris
استاد فلسفه دانشگاه تورین ایتالیا
زیبایی شناسی ،هرمنوتیک ،هستی
شناسی اجتماعی
دکتر اعوانی
(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه)
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سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

دوشنبه

نشست اول

نشست دوم

نشست سوم

نشست سوم

نشست پنجم

1397/02/17

ساعت 11:30 :ـ 10:00

ساعت12:30 :ـ 11:30

ساعت 13:30 :تا 12:30

ساعت 16:00 :تا 14:30

ساعت18:30 :ـ 17:00

2018/05/07
سومین دوره

سومین دوره

جشنواره ملی حرف حساب

جشنواره ملی حرف

روز تبادالت

خوشآمدگویی به زبان

حساب

بین المللی

انگلیسی

نشرهای

فتوکلیپ ignite talk

دانشگاهی

معرفی رویداد،
شیوهنامه اجرایی و داوری
ارائه آزمایشی (انگلیسی)
به همراه فیلم

شش ارائه بینالملل
Ignite talk
ارائه (انگلیسی ،روسی)
تئاتر روسی
داوری

سومین دوره
جشنواره ملی حرف حساب
اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان
دکتر برات قبادیان
معاونت وزارت صنایع
پروانه سلحشور
نماینده مجلس

نمونه موفق
ایرانی و بینالمللی
تئاتر انگلیسی
برگزیدگان ارائه فارسی
 MT3دکتر ناطق
معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهروز شریعتی
مدیر برنامه ریزی و سیاستگذاری
فرهنگی دانشگاه

دکتر عمار جاللی منش
معاون علم اطالعات پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران
دکتر بیژن رنجبر
معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه ازاد اسالمی

دکتر سیروس علیدوستی
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران
دکتر احمدی
رییس دانشگاه تربیت مدرس

جشنواره فارابی و

فعالیتهای فرهنگی

تعامالت دانشگاهی در

کلیمیان و

حوزه بین الملل

دفاع مقدس

دکتر حسین میرزایی
(رئیس پژوهشکده مطالعات
فرهنگی اجتماعی)
و
دکتر عبداالمیر نبوی
(دبیر علمی جشنواره فارابی)
و
دکتر رضا ماحوزی
(معاون پژوهشی پژوهشکده
مطالعات فرهنگی اجتماعی)
و
دکتر علیزاده (امور بین الملل
دانشجویی وزارت علوم)
احمد شاکری

دکتر سیامک مره صدق
( نماینده محترم مجلس)
خاخام دکتر یونس حمامی
(رهبر مذهبی)
هارون یشایایی
(روزنامه نگار)
رونمایی از کتاب

نشست های بین الملل نمایشگاه کتاب تهران 1397
سهشنبه

نشست سوم

نشست چهارم

ساعت 11:30 :ـ  10:00ساعت13:30 :ـ  12:00ساعت 14:00 – 15:00

ساعت16:30 :ـ 15:30

ساعت17:30 :ـ 16:30

روز

رونمایی از کتابهای

نقش زبان پارسی در

رونمایی از ترجمه ایتالیایی

چرا زبان پارسی می آموزیم

رونمایی از آخرین کتاب

زبان پارسی

پارسی

دیپلماسی عمومی

رمان سووشون

1397/02/18
2018/05/08

نشست اول

نشست دوم

سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

ترجمه شده به انگلیسی

با حضور افشین شحنه تبار
مدیر انتشارات شمع و مه
انگلستان
و
خانم کارولین کراسکری
مترجم از فارسی به
انگلیسی

آقای دکتر سید باقر سخایی
(دبیر بنیاد سعدی)

نشست سوم

سفارت ایتالیا
تتزیانا بوچیکو

های آموزش زبان پارسی به

دکتر صحرایی
(معاون آموزش و پژوهش بنیاد
سعدی)
و
تعدادی از مولفان

غیر پارسی زبانان بنیاد
سعدی

آقای دکتر صحرایی
(معاون آموزش و پژوهش
بنیاد سعدی)
و
پارسی آموزان کشور های
روسیه کره صربستان و ...
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سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

چهارشنبه

نشست اول

نشست دوم

1397/02/19

ساعت 12:00 :ـ 10:00

ساعت17:00 :ـ 15:00

گورگ آساطوریان
مترجم آثار ایرانی و استاد دانشگاه
ارمنستان

نقش ناشران در حل مسائل جهان اسالم

2018/05/09

روز کشور
ارمنستان

محمد صالح الرصاع ناشر
المنصف الشبابی ناشر
سمیر المسعودی ناشر
ناشر
حافظ بوجمیل
دکتر محمدباقر انصاری ( رئیس موسسه بوستان کتاب و
سرپرست اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)
دکتر حسن عبدی پور
( رئیس اداره بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)
حجت االسالم والمسلمین عبدالهادی اشرفی
( مدیر تولید موسسه بوستان کتاب)
حجت االسالم والمسلمین محمدتقی محمدیان
(کارشناس مسئول واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی)
آقای محمد جواد صاحبی( عضو هیات مدیره موسسه بوستان
کتاب)

سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

نشست های بین الملل نمایشگاه کتاب تهران 1397
پنجشنبه

نشست اول

نشست دوم

نشست سوم

1397/02/20

ساعت 12:00 :ـ 10:30

ساعت15:00 :ـ 13:30

ساعت17:30 :ـ 16:00

اهمیت و فرصتهای نمایشگاه بین

رونمایی از دو کتاب

المللی کتاب کودک شانگهای

"کارت پستالهایی از گور"

An Introduction to
Shanghai
International Children’s B
ook Fair (CCBF):
The Importance and The
Opportunities
با حضور
خانم کارولین بالستر
Carolina Leila Ballester
مسئول کمیته بین الملل نمایشگاه
شانگهای
آقای علی بوذری
آقای غالمرضا نوعی

و

معمر اسپاهیچ
(رئیس انجمن ناشران و مدیر انتشارات وریمه)
از کشور بوسنی و هرزگوین
و
دامیر اوزونویچ
(مدیر انتشارات بای بوک)
از کشور بوسنی و هرزگوین

2018/05/10

روز کشور
بوسنی و
هرزگوین

"لبخند من انتقام من است"

امیر سولیاگیچ
جوا آودیچ
سیدمیثم میرهادی
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سالن بین الملل  ،جنب بازار جهانی  ،سرای ملل

جمعه

نشست اول

نشست دوم

نشست سوم

نشست چهارم

1397/02/21

ساعت12:30 :ـ 10:30

ساعت14:00 :ـ 12:30

ساعت 14:30 –16

ساعت17:30 :ـ 16:00

روز

سخنرانی سفیر محترم

نشر در حوزه کودک و

برنامه انجمن فرهنگی سفارت

رونمایی از  12کتاب کودک

کشورهای

کشور مکزیک
آلفونسو زگبه
در خصوص گسترش روابط
فرهنگی بین دو کشور

نوجوان

اتریش
با حضور سفیر محترم
و جمعی از نویسندگان

فراس الجهمانی
(ناشر الجزایری آثار ایرانی)

شیلی)...

معرفی کتاب « فکر کردن

2018/05/11

آمریکای
التین
(مکزیک،

به فلسطین از نیمکره
جنوبی»
دکتر مویسس گاردونیو
گارسیاس
(استاد دانشکده علوم سیاسی و
اجتماعی دانشگاه خودمختار
مکزیک)
و
سخنرانی دکتر مارسال آلوارِز
پِرِز
استاد دانشگاه پوئبال مکزیک

و نمایشگاه کتاب کودک
خوان خوسه ساالزار
(عضو کمیته کتاب کودکان و
نوجوانان)
مکزیک

موسی بیدج
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شنبه

نشست اول

نشست دوم

1397/02/22

ساعت 12:00 :ـ 10:00

ساعت14:30 :ـ 13:00

دیدار ناشران چینی

نشست تخصصی کتاب شناسی کتابهای کودک و

the general manager of the group, Wang
Tao
and
The Commercial Press Ltd.
China Publishing and Media Holdings Co.,
Ltd.
China Translation and Publishing House
Xinhua United Distribution Co.，Ltd.

نوجوان

2018/05/12

روز کشور چین

با
و آژانس های ادبی ایرانی
کیا ،تماس ،پل

بئاته شفر (از کشور آلمان)
با مدیران کتابخانه های کودک و نوجوان
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
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