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کمیته علمی و فرهنگی

سی و دومین منایشگاه بیناملللی کتاب تهران

نشست اول
12:30-11:00

نشست دوم
16:30-15:00

نشست سوم
18:30-17:00

چهارشنبه
98/02/04

برگزارکننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی و
گروه صادرات و واردات چین
عنوان برنامه :معرفی کتاب چین
سخرنانها:
دبیر نشست:

برگزار کننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:

برگزار کننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:

پنجشنبه
98/02/05

برگزار کننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:

نشست دوم
15:15-14:00
برگزار کننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی و
گروه انتشارات مطبوعاتی کودکان و نوجوانان
چین ،گروه واردات و صادرات کتاب چین
عنوان برنامه:فرهنگ سنتی به زبان بیناملللی
(نشست کارشناسان چینی و ایرانی درباة خلق
کتابهای مصور)
سخرنانها:
دبیر نشست:

نشست سوم
17:30-15:30
برگزار کننده :مجمع چاپ و نرش چین و ایران با همکاری انتشارات دانشگاه یون نان و مرکز
ایرانشناسی دانشگاه و پایگاه ملی تحقیقات و انتشارات آسیای جنوب رشقی  -غربی و آسیای
جنوبی
عنوان برنامه :اعتامد و استفاده از تجارب فرهنگی دو کشور
سخرنانها:
دبیر نشست:

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان:
دبیر نشست:
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جمعه
98/02/06

شنبه
98/02/07

یکشنبه
98/02/08

منایش فیلم در جستجوی خوشبختی

نشست اول
14:30-13:00
برگزارکننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی و
بنیاد سعدی
عنوان برنامه :جایگاه زبان و ادبیات فارسی در
جهان امروز (پنل اول) از نگاه کارشناسان ایرانی
و دستاوردهای اخیر بنیاد سعدی
سخرنانها :فرهاد پالیزدار ـ
خانم ساملی
دبیر نشست :دکرت الهام حدادی
نشست اول
12:00-10:30
برگزارکننده :انتشارات دافوس
عنوان برنامه :نقد و بررسی جامعهشناسی جنگ
سخرنانها :امیر رستیپ دوم دکرت حمید کریمی
 امیر رستیپ دوم دکرت مسعود بختیاری  -امیررستیپ دوم ستاد مروت آزاد بخش  -امیر رستیپ
دوم دکرت حسین ولی وند زمانی  -جناب رسهنگ
ستاد حمید همت
دبیر نشست :جناب رسهنگ دکرت محمدتقی پرتوی

کمیته علمی و فرهنگی

نشست سوم
نشست دوم
17:45-15:45
15:15-14:00
منایش فیلم در جستجوی خوشبختی
برگزارکننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی
برگزارکننده :مجمع جایزه فلسطین و جنبش
با حضور مولف اثر مصطفی مالیری
عنوان برنامه :نقش ادبیات در توسعه فرهنگ
مقاومت اسالمی فلسطین و لبنان در تهران
مقاومت اسالمی
عنوان برنامه :جشن مقاومت و تقدیر از پنج
سخرنانها :طراد حامده  -موسی بیدج  -مهدی
خانواده شهدای مقاومت و رومنایی از پوسرت
آذرشب  -ثائر زینالدین  -خالد ابوخالد (یا صابر
جایزه جهانی فلسطین
کربالیی /الیتکین دورسون اوغلو)
سخرنانها :دکرت محسن جوادی ـ نضال الصالح،
شعرخوانی دو شاعر ایرانی و عرب ،خواننده مدعو دبیر نشست :محمدمهدی سیار
نشست سوم
نشست دوم
18:00-16:30
16:00-14:30
برگزارکننده :کمیته علمی و فرهنگی
برگزارکننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی
عنوان برنامه :جایگاه زبان و ادبیات فارسی در عنوان برنامه :پادکست فارسی و کتاب
جهان امروز (پنل دوم) از نگاه اساتید خارجی و سخرنانها :علی بندری ( - )Chanel Bرضا
حریریان
رومنایی از کتاب «زبان فارسی در هند»
دبیر نشست :حسامالدین مقامیکیا
سخرنانها :دکرت شیخ اشتیاق احمد
ـ دکرت ملیحه زهرا کاظمی ـ
دکرت ناهید کوثر
دبیر نشست :دکرت نرگس جابری نسب
نشست سوم
نشست دوم
18:00-16:30
16:00-14:30
برگزارکننده :انجمن صنفی کارفرمایی زنان نارش
برگزارکننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی
عنوان برنامه :برنامهای از انجمن صنفی زنان
عنوان برنامه :جایگاه نرش دانشگاهی در
نارش
دیپلامسی علمی جهان امروز
سخرنانها :اعضای انجمن
سخرنانها :دکرت حسین میرزایی دکرت حسین
دبیر نشست :پروین صدقیان
ابراهیمآبادی دکرت جبار رحامنی  -دکرت
حسینعلی قبادی دبیر نشست :دکرت عبداالمیر
نبوی
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دوشنبه
98/02/09

سهشنبه
98/02/10

چهارشنبه
98/02/11

سی و دومین منایشگاه بیناملللی کتاب تهران

نشست اول
"12:00-10:30
برگزارکننده :کمیته علمی و فرهنگی
عنوان برنامه :منایش فیلم «در جستجوی
خوشبختی»
سخرنان :مصطفی مالیری
دبیر نشست :عزیزمحسنی

نشست اول
12:00-10:30
برگزارکننده :دانشگاه شهید بهشتی
عنوان برنامه :شبکههای اجتامعی (مرض برای
کتابخوانی یا تقویتکننده)
سخرنانها :دکرت امیررضا اصنافی  -دکرت مهدی
شقاقی  -دکرت حمید کشاورز
دبیر نشست :دکرت محسن حاجیزینالعابدینی
نشست اول
12:30-11:00
برگزارکننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی
عنوان برنامه :رومنایی از کتب انتشارات آمو
افغانستان و انتشارات تاک افغانستان
سخرنانها :دکرت موالیی  -دکرت نوروزی -جواد
خاوری  -آقای کاظمی
دبیر نشست :نادر موسوی

نشست سوم
نشست دوم
18:00-16:30
16:00-14:30
برگزارکننده :پژوهشگاه فرهنگ و هرن و ارتباطات
برگزارکننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی
عنوان برنامه :بررسی امکانها و فرصتهای ایجاد وزارت ارشاد
و توسعه همکاری مشرتک بین بازار نرش ایران و عنوان برنامه :نقد و بررسی کتاب «جامعهشناسی
فوتبال در بافت جهانی»
بازار نرش کشورهای همسایه
سخرنانها :دکرت حمیدرضا صدر  -حمید پورنگ
سخرنانها :شهباز خوداوغلو  -آقای طایفوراسن
 ایلبیر اورتایلی  -حمیدرضا شاه آبادی  -صفادبیر نشست :مصطفی اسدزاده
امیری  -دکرت اسامعیلزاده
دبیر نشست :جعفریاقدم
نشست سوم
نشست دوم
18:00-16:30
16:00-14:30
برگزارکننده :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار
برگزارکننده :وزارت امور خارجه
قوانین و مقررات
عنوان برنامه :بررسی نرش در ادبیات روابط
عنوان برنامه :تنقیح قوانین و مقررات در پرتو
بینامللل
سخرنانها :دکرت مرتضی دامن پاک جامی  -دکرت تعامل قوای سهگانه
علی ماجدی  -دکرت کیهان برزگر  -دکرت سیدمحمد سخرنانها :سیدعلی کاظمی  -مسلم آقایی
صدر  -مرتضی رسمدی  -دکرت عبدالرحامن عامل دبیر نشست :دکرت مهدی مهدیزاده
دبیر نشست :احمد حاجیحسینی
نشست سوم
نشست دوم
16:00-14:30
14:30-13:00
برگزارکننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی و
برگزارکننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی و
رایزنی فرهنگی سفارت افغانستان در ایران
رایزنی فرهنگی سفارت افغانستان در ایران
عنوان برنامه :بررسی ادبیات معارص افغانستان عنوان برنامه :بررسی وضعیت چاپ و نرش در
افغانستان پسا 2001
در یک نگاه
سخرنانها :دکرت نصیراحمد آرین -روحاله بهرامیان سخرنانها :شیراحمد سعیدی  -دو تن دیگر از
مسئوالن انتشاراتهای جمهوری اسالمی افغانستان
 علی مدد رضوانی  -زهرا زاهدیدبیر نشست :مژگان نظری
دبیر نشست :مژگان نظری
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پنجشنبه
98/02/12

جمعه
98/02/13

شنبه
98/02/14

نشست اول
12:00-10:30

نشست دوم
16:00-14:30

برگزار کننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:

برگزارکننده :فرهنگستان زبان و ادب فارسی
برگزارکننده :شهید مطهری
عنوان برنامه :اندیشههای استاد شهید مطهری و عنوان برنامه :رومنایی آثار فرهنگستان زبان و
ادب فارسی ،بنیاد سعدی ،دایرةاملعارف اسالم و
رومنایی از چند اثر ایشان و تبلیغات محیطی
شورای تحول علوم انسانی
سخرنان :حاج آقا نقویان
سخرنانها :دکرت غالمعلی حداد عادل  -دکرت
دبیر نشست :آهنی
سیدحمید طالبزاده  -حجتاالسالم واملسلمین
مهندس حسن طارمی
دبیر نشست :دکرت رضا مرادصحرایی
نشست سوم
نشست دوم
17:00-16:00
16:00-14:30
برگزارکننده :مؤسسه OKF
برگزارکننده :مؤسسه OKF
عنوان برنامه :معرفی کتاب «der Leibarzt Des
عنوان برنامه :ارتباط متقابل ادبیات اتریش و
 ،»Schahنام فارسی کتاب «طبیب مخصوص
ایران و معرفی انجمن فرهنگی اتریش OKF
نارصالدین شاه» دکرت یاکوب پوالک توسط
سخرنانها :خانم بیرگیت گشیر  -دکرت علی
نویسنده کتاب خانم  Afsaneh Gächterو
اصغرحداد
معرفی کتاب « »Kleine Ich Bin Ichنام فارسی
دبیر نشست :علی نکونظرآزاد
کتاب «من خودم هستم»
سخرنانها :میرا لوبه  -حجازی فر
دبیر نشست :علی نکونظرآزاد با همکاری OKF
نشست سوم
نشست دوم
18:00-16:30
16:00-14:30
برگزارکننده:
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
سخرنانها:
دبیر نشست:
دبیر نشست:

نشست اول
12:00-10:30
برگزارکننده :کمیته علمی و فرهنگی
عنوان برنامه :منایش فیلم در جستجوی
خوشبختی
سخرنان :مصطفی مالیری
دبیر نشست :عزیز محسنی

نشست اول
12:00-10:30
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:

کمیته علمی و فرهنگی

نشست دوم
18:00-16:30

نشست چهارم
18:30-17:30
برگزارکننده :کمیته علمی و فرهنگی
عنوان برنامه :چیزهایی که در کتابها منینویسیم
سخرنانها :منصور ضابطیان
دبیر نشست :حسامالدین مقامیکیا
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کمیته علمی و فرهنگی

چهارشنبه
98/02/04
پنجشنبه
98/02/05

جمعه
98/02/06

سی و دومین منایشگاه بیناملللی کتاب تهران

نشست اول
ساعت 11:15 -10:15
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:

برگزارکننده :خربگزاری عتبات
عنوان برنامه :روز مقاومت
سخرنانها:
دبیر نشست:

نشست سوم
نشست دوم
ساعت 16:00 -15:00
ساعت 12:30 -11:30
برگزارکننده:
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
سخرنانها:
دبیر نشست:
دبیر نشست:
برگزارکننده :انجمن صنفی کارفرمایی
برگزارکننده :نرش دف
عنوان برنامه :بزرگداشت بیژن کریمی  -زنان نارش  -انتشارات دیرمان
سخرنانها :دکرت حسن عشایری  -محسن عنوان برنامه :رومنایی از کتابهای
«انسانشناسی عمومی» و «فلسفه
خیمهدوز
هانس گئورگ گادامر»
دبیر نشست :فؤاد نظیری
سخرنانها :شهربانو بیژنزاده  -دکرت
عباس محمدیاصل
دبیر نشست:
برگزارکننده :انتشارات کلکسیمین
برگزارکننده:پژوهشکدهاسنادوکتابخانه
عنوان برنامه :روش نوین مطالعه و یادگیری
ملی
عنوان برنامه :حق مؤلف در آثار منترش ()AMGL
سخرنان :دکرت اسداله معظمیگودرزی
شده تاریخ شفاهی
دبیر نشست :عزیزمحسنی  -دکرت
سخرنانها :پیامنه صالحی  -محسن
سیدمهدی احمدی دکرت فرزانه
کاظمی
دبیر نشست :غالمرضا عزیزی

نشست چهارم
ساعت 17:30 -16:30
برگزار کننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:
برگزارکننده :پژوهشکده اسناد و
کتابخانه ملی
عنوان برنامه :ایرانشناسان اروپایی و
باستانشناسی ایرانباستان
سخرنانها :مهرداد ملکزاده  -غالمرضا
عزیزی
دبیر نشست :علیمحمد طرفداری
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان:
دبیر نشست:

نشست پنجم
ساعت17:45-18:45 :
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شنبه
98/02/07

یکشنبه
98/02/08

دوشنبه
98/02/09

برگزارکننده :پژوهشگاه فرهنگ و هرن و برگزارکننده :انجمن ویراستاران و انجمن روزنامه
برگزارکننده :با کتاب آنالین
برگزارکننده :کتابخانه ملی
نگاران
عنوان برنامه :نرش هیربیدی یا واقعیت ارتباطات وزارت ارشاد
عنوان برنامه :مهارتهای ارتباطات
عنوان برنامه :نقد و بررسی کتاب «در عنوان برنامه :ویرایش در مطبوعات و
غیرکالمی برای کتابداران و اطالعرسانان افزوده AR
رسانهها و انجمن روزنامهنگاران
خانه برادر»
سخرنان :فتاحی
سخرنانها :دکرت محبوبه قربانی  -دکرت
سخرنانها :مهدی قنواتی  -شکرالهی -
سخرنان :دکرت آرش نرص
غالمرضا آذری  -دکرت زینب پاپی  -دکرت علی دبیر نشست :جالل ذکایی
آقای هوشمند
دبیر نشست :مصطفی اسدزاده
صادقزاده
دبیر نشست :فتحاله فروغی
دبیر نشست :داود آقارفیعی
برگزارکننده :کلکسیمین
برگزارکننده :پژوهشکده اسناد و
برگزارکننده :آستان قدس رضوی و
برگزارکننده :با کتاب آنالین
عنوان برنامه :مدیریت بحران
کتابخانه ملی
انتشارات بهنرش
عنوان برنامه :بازاریابی دیجیتال و
عنوان برنامه :چالشهای تصویرگری کتاب عنوان برنامه :کارنامه نرش آثار اسنادی سخرنانها :پروفسور محمد آهنچی
راهکارهای پیشرو
دبیر نشست :یارس موحدفرد
و آرشیوی در سال 97
کودک با موضوعات دینی
سخرنان :عادل طالبی
سخرنانها :دکرت سیدمحمود سادات -
سخرنانها :دکرت علیمحمد رفیعی -
دبیر نشست :آرش نیکدست
جمشید کیانفر -حوریه سعیدی
حجتاالسالم واملسلمین سیدجواد
دبیر نشست :غالمرضا عزیزی
بهشتی
دبیر نشست :کاظم طالیی
برگزارکننده :معاونت تدوین  -تنقیح و
برگزارکننده :انتشارات امینالرضب
برگزارکننده :انجمن صنفی کارفرمایی برگزارکننده :دبیرخانه جایزه مهرگان
انتشار قوانین و مقررات
عنوان برنامه :سخرنانی و میزگرد در
عنوان برنامه :رضورت تألیف کتابهای
زنان نارش  -انتشارات ورجاوند
عنوان برنامه :نقش دستگاههای اجرایی
حوزه اقتصاد و کتاب و صادرات
علمی به زبان ساده /مشکالت محیط
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب
در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
سخرنانها :مسعود خوانساری
«تابآوری خانواده» و «بحث و گفتگو زیست ایران از نگاه داوران جایزه
سخرنانها :عباس کریمی  -حسین
دبیر نشست :بهراد مهرجو
مهرگان علم
در مورد روانشناسی زنان»
سیامییرصاف
سخرنانها :هام نیابتی  -دکرت مقدسی  -سخرنانها :اسکندر فیروز (بنیانگذار
همراه با یادبود مرحوم بهمن کشاورز
محیطزیست ایران) محمد درویش -
دکرت هادی
مژگان جمشیدی (از داوران جایزه مهرگان
دبیر نشست :پروین صدقیان
علم)
دبیر نشست :هوشنگ ضیایی

کمیته علمی و فرهنگی

برگزارکننده :کلکسیمین و دفرت تحقیق،
پژوهش استندآپ
عنوان برنامه :نشست تخصصی
استندآپ کمدی به همراه معرفی
سخرنانها :امیر کربالییزاده ـ دکرتاسداله
معظمیگودرزی
دبیر نشست :عزیزمحسنی
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سهشنبه
98/02/10

چهارشنبه
98/02/11

پنجشنبه
98/02/12

جمعه
98/02/13

شنبه
98/02/14

سی و دومین منایشگاه بیناملللی کتاب تهران

برگزارکننده :کمیته علمی و فرهنگی
برگزارکننده :کلکسیمین
برگزارکننده :پژوهشکده مطالعات
برگزارکننده :کتابخانه مجلس
برگزارکننده :دفرت تبلیغات اسالمی حوزه
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «صدای عنوان برنامه :عضویت در معاهدات
فرهنگی و اجتامعی
عنوان برنامه :مجموعهسازی رسائل
علمیه قم
جهانی حقوق نرش آری یا نه
عنوان برنامه :آموزش عالی و مخاطرات قدمهای آفتاب»
کوتاه خطی
عنوان برنامه :نقد کتاب «میراث علمی
سخرنانها:
سخرنانها :دکرت آریا پورفریاد
امام حسن و امام حسین علیهام السالم در سخرنانها :دکرت جواد برشی  -دکرت مهدی زیستمحیطی
دبیر نشست :نیایش رسامی
دبیر نشست :یارس موحدفرد
سخرنان :دکرت جبار رحامنی
رویارویی با حکومت اموی ( 40-60ق) رحیمپور
دبیر نشست :دکرت رضا ماحوزی
سخرنان :حجتاالسالم حمیدرضا مطهری دبیر نشست :دکرت بهروز ایامنی
دبیر نشست :حجتاالسالم محمد صادقی پور
برگزارکننده :معونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
برگزارکننده :اداره کل مجامع تشکلها و برگزارکننده :کمیته علمی فرهنگی
برگزارکننده :مؤسسه نجوای قلم
عنوان برنامه :نقش تنقیح قولنین و مقررات در مقابله با فساد
عنوان برنامه :ترجمه وآثار ایران در
فعالیتهای فرهنگی
عنوان برنامه :جایگاه آموزش در
سخرنانها :دکرت ولی رستمی  -دکرت سید علیرضا میر کاملی
خارج از کشور
عنوان برنامه :آشنایی با طرح گرنت
ویرایش
دبیر نشست :دکرت امین جعفری
سخرنانها :مهسا محبعلی  -جاکامو
سخرنانها :مهدی قنواتی  -دکرت نازنین جمهوری اسالمی ایران
لونگی
سخرنانها :علیرضا نوریزاده
خلیلیپور  -مرتضی فکوری
دبیر نشست :حسین ذوقی
دبیر نشست :نرسین پرورش
دبیر نشست :دکرت یداله شکری
برگزارکننده :دبیرخانه جایزه مهرگان
برگزارکننده :انجمن ویراستاران
برگزارکننده :انتشارات عالمهطباطبایی برگزارکننده :کلکسیمین
عنوان برنامه :شیوههای داوری و ارزیابی آثار در جایزه مهرگان ادب /بررسی کلی
عنوان برنامه :شاهنامهپژوهی و رومنایی عنوان برنامه :شکستهنویسی
عنوان برنامه :ارزیابی منابع آموزش
رمانها و مجموعه داستانها در دوره بیستم جایزه مهرگان ادب
(گفتارینویسی) بایدها و نبایدها
از کتاب «از روزن راز»
زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
سخرنانها :جواد اسحاقیان  -حسین آتشپرور  -لیال صادقی  -سیاوش گلشیری  -ابوالفضل
سخرنانها :هومن عباسپور  -مهشید
سخرنانها :دکرت امیر زندمقدم  -دکرت رضا سخرنان :دکرت آریا پورفریاد
حسینی  -جواد پویان  -مانی پارسا ( از داوران جایزه مهرگان ادب)
مراد صحرایی  -دکرت عنایتاله شعبانی دبیر نشست :مهندس یارس موحدفرد نونهالی  -بهروز صفرزاده
دبیر نشست :علیرضا زرگر
دبیر نشست :مهناز مقدسی
دبیر نشست :دکرت میرسعید
موسویرضوی
برگزارکننده :ادبیات کودک
برگزارکننده:
برگزارکننده:
برگزارکننده:
عنوان برنامه :فولکلور و ادبیات کودک
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
سخرنانها :شهرام اقبالزاده  -دکرت
سخرنانها:
سخرنانها:
سخرنانها:
جعفری قنواتی  -دکرت مریم جاللی
دبیر نشست:
دبیر نشست:
دبیر نشست:
دبیر نشست :دکرت جواد رسولی
برگزارکننده:
برگزارکننده:
برگزارکننده:
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
سخرنانها:
سخرنانها:
سخرنانها:
دبیر نشست:
دبیر نشست:
دبیر نشست":
دبیر نشست:
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نشست اول
ساعت 11:00 -10:00
چهارشنبه
98/02/04
پنجشنبه
98/02/05

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان(ها):
دبیر نشست:
برگزارکننده:
عنوانبرنامه:
سخرنانها:
دبیرنشست:

برگزارکننده :انجمن صنفی کارفرمایی
جمعه
 98/02/06زنان نارش  -انتشارات طالیه پرسو
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «در
دفاع از طبقه کارگر ایاالت متحده»
سخرنان :شهره ایزدی
دبیر نشست :پروین صدقیان

نشست دوم
ساعت 12:30 -11:30

نشست سوم
ساعت 15:00 -14:00

نشست چهارم
ساعت 16:30 -15:30

برگزارکننده:
برگزارکننده:
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
سخرنانها:
سخرنانها:
دبیر نشست:
دبیر نشست:
دبیر نشست:
(ع)
برگزار کننده :نرش بهار سبز
برگزارکننده :هیئتامنای آثار بدیعالزمان برگزارکننده :دانشگاه امام رضا
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «در آستان عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «دانشنامه
فروزانفر
اقتصادی»
عنوان برنامه :آشنایی بیشرت با بدیعالزمان هشتمین خورشید»
سخرنانها :دکرت حافظی  -سیدمحمد دیلمی
سخرنان :نعمتالله فیروزی
فروزانفر
سخرنانها :احمد خالصی  -مهندس مصباح دبیر نشست :دکرت حمیدرضا نویدیمهر دبیر نشست :علی هوشیار
دبیر نشست :غالمحسین مراقبی
برگزار کننده :انتشارات لوح فکر
برگزار کننده :کتاب خورشید
برگزار کننده :کتاب کوچه
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «دهه عنوان برنامه :ایران روی خط تاریخ
عنوان برنامه :رومنایی از دو کتاب
سخرنانها :دکرت ابراهیم محجوب  -دکرت
«آخرین دخرت» و «چهرههای خاکسرتی»  80داستان کوتاه ایرانی»
آرزو رسولیطالقانی
سخرنانها :حسن میرعابدینی -
سخرنان :محبوبه حسینزاده
دبیر نشست :علیرضا خدادوست
محمدرضا گودرزی
دبیر نشست :حمید نورشمسی
دبیر نشست :کاظم رهرب

کمیته علمی و فرهنگی

نشست پنجم
ساعت 17:00-18:30
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:
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برگزارکننده :انتشارات عالمه طباطبایی برگزار کننده :انجمن صنفی کارفرمایی زنان برگزار کننده :مؤسسه نجوای قلم
برگزارکننده :ستاد هامهنگی شهرها و
برگزارکننده :مؤسسه آموزشی
شنبه
عنوان برنامه :هماندیشی ویرایش
نارش  -انتشارات گل آذین
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب
روستاهای دوستدار کتاب
 98/02/07تحقیقاتی صنایع دفاع
سخرنانها :فرهاد قربانزاده  -بهروز
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «جنگ
عنوان برنامه :بررسی آثار نویسندگان یزد «صنعت برفراز سنت»
عنوان برنامه :معرفی کتاب «مدل
صفرزاده  -دکرت زیبا بهروز
دوم سگ»
سخرنان :دکرت مرتضی فرهادی
سخرنانها:
بلوغ قابلیت نوآوری»
سخرنانها :رضا عابد  -اسداله امرایی  -ستار دبیر نشست :دکرت یدالله شکری
دبیر نشست :دکرت امیر زندمقدم
دبیر نشست:
سخرنان :مجید کریمیفرد
جلیلزاده
دبیر نشست :مجتبی رسور
دبیر نشست :پروین صدقیان
برگزارکننده :سازمان فرهنگ و
برگزارکننده :مرکز تحقیقات کامپیوتری
برگزارکننده :دفرت تبلیغات اسالمی
برگزارکننده :دانشگاه امام صادق
یکشنبه برگزارکننده :دانشگاه امام صادق
ارتباطات
علوم اسالمی
حوزه علمیه قم
عنوان برنامه :تفسیر سوره بقره
 98/02/08عنوان برنامه :سنتهای نظری معارص
سخرنانها :حجتاالسالم واملسلمین دکرت عنوان برنامه :اهمیت سواد رسانه در عنوان برنامه :نرمافزارهای کتابخانه حکمت عنوان برنامه:
در تحلیل فرهنگی
سخرنان :رسدار عبدالله
جهت مقابله با نفوذ فرهنگ غرب در اسالمی  -کتابخانه اخالق اسالمی  -تاریخ
محمدسعید مهدویکنی  -دکرت احمد
سخرنانها :دکرت نارص فکوهی  -دکرت
دبیر نشست":
ایران اسالمی
فضای مجازی
پاکتچی
ابراهیم فیاض
سخرنانها :آیتالله دکرت حمید شهریاری -
سخرنانها :رفیعالدین اسامعیلی -
دبیر نشست :دکرت سیدمجید امامی دبیر نشست :دکرت محمد عرتتدوست
حجتاالسالم واملسلمین دکرت اکرب راشدینیا
محمدحسین فرجنژاد
دبیر نشست :حجتاالسالم واملسلمین
دبیر نشست :عباسعلی متولیان
سیداحمد الحسینی
برگزارکننده :دانشگاه مذاهب اسالمی
برگزار کننده:
برگزارکننده :پژوهشگاه علوم انسانی و برگزارکننده :کتابخانه مجلس
دوشنبه برگزارکننده :مؤسسه فرهنگی ابرار
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب
عنوان برنامه :رومنایی از تازههای نرش عنوان برنامه:
مطالعات فرهنگی
 98/02/09معارص تهران
«درآمدی بر وحدت اسالمی»
سخرنانها:
کتابخانه مجلس
عنوان برنامه :اخالق علم در علوم
عنوان برنامه :چشمانداز عربستان
سخرنانها :دکرت مختاری  -دکرت
دبیر نشست:
سخرنانها:
اجتامعی ایران ،آموزش و پژوهش
 2030فراز و فرود
محبوبه ندا ملکی
دبیر نشست:
سخرنانها :دکرت عابد اکربی  -دکرت آجرلو سخرنانها :دکرت آیتالله میرزایی -
دبیر نشست :جمشیدی اردشیری
معصومه قاراخانی
دبیر نشست :دکرت سمیه مروتی
دبیر نشست :سیدمحمدحسین
محمدی
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برگزارکننده :مؤسسه آموزش عالی و
سهشنبه برگزارکننده :مرکز منطقهای
معامری هرن پارس
 98/02/10اطالعرسانی علوم و فناوری
عنوان برنامه :رومنایی از دو کتاب
عنوان برنامه :معرفی منابع و
«داستانهایی از پارسیرسایان» و
پایگاههای اطالعاتی مرکز منطقهای
«فرهنگ جامع طراحی»
اطالعرسانی علوم و فناوری
سخرنانها :دکرت علیرضا اژدری  -دکرت
سخرنان :نورالله کرمی
مریم بیات
دبیر نشست :مهرداد رحامنی
دبیر نشست :غالمحسین مراقبی
برگزارکننده :بنیاد شهید  -نرش شاهد
چهارشنبه برگزارکننده :انتشارات پیکادبیات
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب
 98/02/11عنوان برنامه :رومنایی از کتاب
«مجموعه کتاب افسانههایی از ایران «فرهنگ اعالم شهدای تهران بزرگ»
سخرنانها :دکرت محمدرضا رسوش  -نادر
باستان»
نصیری  -حجتاالسالم محمدحسن
سخرنان :جامل اکرمی
کاویانی
دبیر نشست :فاطمه جاملی
دبیر نشست :رضا حاجیآبادی
پنجشنبه برگزارکننده :ستاد هامهنگی شهرها و برگزارکننده :دانشگاه شهید بهشتی
و دانشگاه شاهد و دانشگاه عالمه
 98/02/12روستاهای دوستدار کتاب
طباطبایی
عنوان برنامه :پروفایل نویسندگان
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «مبانی
بیناملللی ایران
سخرنانها :علیاصغر سیدآبادی ـ فرهاد کتابخانه های دیجیتالی» .تهران:
اساطیر پارسی :چاپار
حسنزاده
سخرنانها :دکرت مهدی علیپور حافظی
دبیر نشست :جمشیدیان
 دکرت سعید اسدیدبیر نشست :دکرت محسن حاجی
زینالعابدینی

کمیته علمی و فرهنگی

برگزار کننده :پژوهشگاه علوم انسانی برگزارکننده :انجمن کتابداری و اطالعرسانی برگزار کننده:
عنوان برنامه:
ایران
و مطالعات فرهنگی
سخرنانها:
عنوان برنامه :مشارکت ایران در گلوبال
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب
دبیر نشست:
«جستارهایی دربارة فلسفه و ادبیات» ویژن ایفال
سخرنانها :دکرت کریم مجتهدی  -مرضیه سخرنانها :دکرت صالح زمانی  -فاطمه پازوکی
دبیر نشست :دکرت محسن
یحییپور (ناقد)
حاجیزینالعابدینی
دبیر نشست :محمدحسین محمدی
برگزارکننده :انتشارات مؤسسه فرهنگ برگزارکننده :دبیرخانه جایزه مهرگان
عنوان برنامه :نگاهی به ادبیات داستانی ایران در بیست ساله گذشته ـ معرفی  42رمان
و هرن خراسان
برگزیده جایزه مهرگان ادب در سالهای  1378تا  1397ـ یادی از داوران ادوار گذشته
عنوان برنامه :رومنایی از کتابهای
جایزه مهرگان ادب زندهیادان کریم امامی ،علیمحمد حقشناس و فتحاله بینیاز
منترششده در سال 1398
سخرنانها :ثریا قزل ایاغ  -پروین سالجقه  -مهدی غربایی  -مژده دقیقی  -علیرضا
سخرنانها :علی برشدانش و
سیفالدینی (از داوران جایزه مهرگان طالیی)
سیدمصطفی حسینی
دبیر نشست :عنایت سمیعی
دبیر نشست :مهدی یوسفوندی
برگزارکننده:
برگزارکننده :مؤسسه فرهنگی اکو
برگزارکننده :کلکسیمین
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «چوپان عنوان برنامه :هماندیشی آئین مطالعه و عنوان برنامه:
رومنایی از کتاب «کتابخانه دیپلامتیک اکو» سخرنانها:
در مه»
سخرنان :دکرت اسداله معظمیگودرزی روایتگر همسوییهای ملل اکو ،با همکاری دبیر نشست:
مؤسسه فرهنگی بیناملللی اکو
دبیر نشست :عزیزمحسنی
سخرنانها :دکرت محمدمهدی مظاهری  -دکرت
ایرج شهبازی دبیر نشست :زهرا اصالنی
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جمعه
98/02/13

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان:
دبیر نشست:

برگزارکننده :انجمن ایرانشناسی و
دانشگاه تهران
عنوان برنامه :تأثیر حافظ بر
نویسندگان روس (حافظ و شاعران
روس)
سخرنانها :دکرت روحاله هادی ـ دکرت
ابراهیم خدایار ـ دکرت معصومه
معتمدنیا ـ دکرت مرضیه یحییپور ـ
جاناله کریمیمطهر دبیر نشست:
دکرت محمود جعفری

شنبه
98/02/14

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان:
دبیر نشست:

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان:
دبیر نشست:

برگزارکننده :کلکسیمین
برگزارکننده :انتشارات پرتو فرهنگ
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «سلامن عنوان برنامه :استانداردهای
روانشناختی کتاب کودک سخرنان:
ما» و بزرگداشت سلامن فارسی
سخرنانها :رضا کاشانیاسدی  -فاطمه دکرت فهیمه قبیتی
دبیر نشست :دکرت اسداله
رحیمیجعفری
معظمیگودرزی
دبیر نشست :حسین کاشانی

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان:
دبیر نشست:

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان:
دبیر نشست:

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان:
دبیر نشست:

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنان:
دبیر نشست:
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نشست اول
ساعت 12:00 -10:30

نشست دوم
ساعت 16:00 -14:30

چهارشنبه
98/02/04

برگزار کننده:
برگزار کننده:
عنوان برنامه:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
سخرنانها:
دبیر نشست:
دبیر نشست:
برگزار کننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی و گروه ادبیات ارمنستان برگزار کننده :نجم کربی
عنوان برنامه 6« :دفرت مثنوی» و «کتاب تأویالت باطنی»
عنوان برنامه :رومنایی از کتاب «بانک عثامنی»
سخرنانها :دکرت کاظم محمدی ـ دکرت غالمحسین مراقبی
سخرنان :گورجیان
دبیر نشست :نرگس گلپروریراد
دبیر نشست :دکرت قوام الدین رضویزاده (مرتجم)
برگزار کننده :کتاب پالس
برگزار کننده :اداره کل مجامع تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
عنوان برنامه :معرفی جشنواره زندگی با کتاب
عنوان برنامه :اقوام ایرانی
سخرنانها :دکرت حسین ابراهیم آبادی  -دکرت عادل تقوی دبیر
سخرنان :علی علیپور
نشست :مهندس مهدی سعیدی کیا
دبیر نشست :موسوی

شنبه
98/02/07

برگزارکننده :ادارۀ کل مجامع تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
برگزارکننده :بنیاد شهید  -نرش شاهد
عنوان برنامه :دبیرخانه طرح حامیت از ترجمه و انتشار آثار به
عنوان برنامه :وضعیت کمی و کیفی و معنایی کتابهای کودک و
زبان های خارجی
نوجوان در حوزه ایثار و شهادت
سخرنانها :مصطفی رحامندوست  -سیدعلی کاشفی خوانساری  -دکرت فرزانه آقاپور سخرنانها :مریم رونق  -لیال حائری
دبیر نشست :علیرضا نوریزاده
دبیر نشست :آذر خزاعیرسچشمه

پنجشنبه
98/02/05
جمعه
98/02/06

نشست سوم
ساعت 18 -16:30

کمیته علمی و فرهنگی

برگزار کننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:
برگزار کننده :مؤسسه منایشگاههای فرهنگی
عنوان برنامه :رومنایی از «کتاب هرن آشپزی»
سخرنانها :آنجلیکا ُرسی  -ترسا ماریا شوتزمن  -تیزنا بوچکو
دبیر نشست:سحر سلیامنیان
برگزار کننده :معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -
مؤسسه فرهنگی و هرنی شیراز رسوش اندیشه  -شهرداری منطقه 16
عنوان برنامه .1 :رومنایی از کتاب «مدلهای فرهنگ کتابخوانی در
اروپا و آمریکای شاملی»
 .2ارائه سخرنانی ترویج کتابخوانی در ایران اشتباهات و راهکارها
سخرنانها :دکرت محسن جوادی  -دکرت جوادی یگانه  -ابراهیم حیدری
دبیر نشست :مهدی محسنی
برگزارکننده :کمیته علمی و فرهنگی
عنوان برنامه :نقد و بررسی سیاستهای نظارتی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی
سخرنانها :مجید صیادی  -کامبیز نوروزی
دبیر نشست :نیایش رسامی
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یکشنبه
98/02/08

برگزار کننده :ستاد هامهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب
عنوان برنامه :هماندیشی نقد و بررسی کتاب فرهنگ عامه یزد
سخرنان(ها):
دبیر نشست:
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:
برگزارکننده :دانشگاه تربیت مدرس
عنوان برنامه :جشنواره حرف حساب
سخرنانها :دکرت شهروز رشیعتی ـ دکرت شیوا گرجیان
دبیر نشست :رسول رجایی

برگزار کننده :نرش جانجهان
عنوان برنامه :کارگاه از رایانه تا چاپخانه
سخرنان :عزیزمحسنی
دبیر نشست :عزیزمحسنی
برگزارکننده :بنیاد اندیشه
عنوان برنامه :معرفی آثار بنیاد اندیشه
سخرنانها :اسداله امیری
دبیر نشست :اسداله امیری
برگزارکننده :انجمن صنفی کارفرمایی زنان نارش  -انتشارات اریش
عنوان برنامه :رومنایی کتاب شهر فرنگ
سخرنانها :دکرت مهدی جوادی  -دکرت زهرا تقیزاده
دبیر نشست :پروین صدقیان

چهارشنبه
98/02/11

برگزارکننده :انجمن فرهنگی نارشان کتاب دانشگاهی
عنوان برنامه :کارگاه آموزش حقوق نرش و تحلیلی بر کپیرایت
سخرنان :دکرت عباس حسینینیک
دبیر نشست :دکرت سیدمهدی صادقینژاد
برگزارکننده :انجمن فرهنگی نارشان کتاب دانشگاهی
عنوان برنامه :کارگاه آموزش حقوق نرش و تحلیلی بر کپیرایت
سخرنان :دکرت عباس حسینینیک
دبیر نشست :دکرت سیدمهدی صادقینژاد

برگزارکننده :نرش جانجهان
عنوان برنامه :معامری هرن گمشده
سخرنان :محمدرضا وطندوست
دبیر نشست :عزیزمحسنی
برگزار کننده :کمیته علمی و فرهنگی
عنوان برنامه :منایشگاه بیناملللی کتاب تغییر و تحول
سخرنانها :عبدالعظیم فریدون ـ دکرت ایوب دهقانکار
دبیر نشست :نیایش رسامی

دوشنبه
98/02/09
سهشنبه
98/02/10

پنجشنبه
98/02/12

برگزارکننده :کمیته علمی و فرهنگی
عنوان برنامه :برنامهریزی کالن برای صنعت نرش ایران
سخرنانها :علی اصغر سیدآبادی  -داریوش مطلبی
دبیر نشست :نیایش رسامی
برگزار کننده :کمیته علمی و فرهنگی
عنوان برنامه :بررسی ابعاد گوناگون الیحه حقوق مالکیت فکری و ادبی
سخرنان(ها) :دکرت محمود حکمتنیا ـ دکرت سیدحسن شبیری
دبیر نشست :محمود آموزگار
برگزارکننده :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
عنوان برنامه :رومنایی از  10کتاب« :یادواره هایپیشیا  -مرشوطه،
زنان و تغییرات اجتامعی  -پدران و پرسان از هم پاشیده  -نظریه
رمان :از رابله تا مارکز  -فهرست ترسها -زندگی مهتاب  -دفرتچه
خاطرات شانزده زن ایرانی  -باید حرفای دیشبمو جدی می گرفتی -
داستان پرسم  -متولد  16آگوست»
سخرنانها :علی باغدار دلگشا -نرجس خدایی -ابوالفضل مجیدیان-
نوشین احمدی خراسانی -محمدرضا مرزوقی -شیریندخت
دقیقیان -سپیده سادات محمدیان ماسوله (مؤلفان)
کامران دبیری فراهانی -نیسان فروزین -سیدمحمدرضا باطنی
(مرتجامن)
دبیر نشست :شهال عبدالله زاده الهیجی
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:
برگزارکننده :کمیته علمی و فرهنگی
عنوان برنامه :منایشگاه استانی کتاب ،فرصتها و تهدیدها
سخرنانها :علیرضا رمضانی ـ خرسو طالبزاده
دبیر نشست :نیایش رسامی
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جمعه
98/02/13

برگــزار کننــده :انجمــن فرهنگــی نارشان کتاب دانشــگاهی
عنــوان برنامــه :کارگاه آمــوزش حقوق نــر و تحلیلی بر کپی رایت
ســخرنان :دکرت عباس حسینی نیک
دبیر نشســت :دکرت ســیدمهدی صادقی نژاد

برگزار کننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:

شنبه
98/02/14

برگزارکننده :انجمن فرهنگی نارشان کتاب دانشگاهی
عنوان برنامه :کارگاه آموزش حقوق نرش و تحلیلی بر کپیرایت
سخرنان :دکرت عباس حسینینیک
دبیر نشست :دکرت سید مهدی صادقینژاد

برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:

کمیته علمی و فرهنگی

برگزار کننده :کمیته علمی و فرهنگی
عنوان برنامه :مراودات مالی در چرخۀ نرش  -الگوهای پیشنهادی برای
بهبود
سخرنانها :محمود آموزگار  -جعفر هامیی
دبیر نشست :نیایش رسامی
برگزارکننده:
عنوان برنامه:
سخرنانها:
دبیر نشست:

