
 

 

 

 

 

 

  

    

 

 آیین افتتاحیه       
 10: 30تا  8: 30آمفی تئاترسالن   

 قرآن کریم تالوت

 ملی ایران سرود

 سرود دانشگاه  

 پخش کليپ بيانات رهبري پيرامون راهپيمایی اربعين 

 دکتر معتمدي(خير مقدم ریاست محترم دانشگاه ) 

 دکتر علی انتظاري() گزارش دبير علمی همایش 

 تيزر همایش 

 سخنران بين المللی

 سخنرانی دکتر حدادعادل 

 سخنرانی دکتر کچویيان 

 پخش کليپ  

 سخنرانی دکتر شجاعی زند

  11:00 -10:30پذیرایی

 نشست دوم:اربعین و هویت

 شوراسالن 

 13تا  11زمان: 

 ذکیانی مدیر نشست: غالمرضا

 

 رهبر یعباسعل

 سازعاشورا تیدرخوانش هو نیاربع یشناسمیپارادا

 

 سيد مهدي اعتمادي فرد

 روی اربعینیابی و پدیدارشناسی رنج در پیادههای هویتمکانیسم

 

 يديسع ديسعو  یصالح دي، حمیسمانه طهماسب

 حسینی در استحکام فرهنگ مقاومتروی اربعین پیادهتحلیل نقش 

 

 یمحمد آقاس

 نیاربع یروادهیعراق در پ یفرهنگ یهااستیس یبندصورت

 

 یابوالقاسم فاتح

  مسلمانان یابی تیبه مثابه رسانة هو نیاربع ییمایراهپ

 

 12 -13ساعت   شد زائران اربعین و آمد وپنل تخصصی 

 علی خاکساری

 رضا نفیسی

 ناهار –نماز 

 14: 30تا  13زمان: 

 :اربعین وسبك زندگينشست سوم: 

 سالن آمفی تئاتر         

 16: 30تا  14: 30زمان:      

 وحید شالچی مدیر نشست: 

 یابوتراب طالب

 سوژگی و زیارت اربعین در دوره معاصر

 

 رجب زاده آلمالو یعل

 یعلو یو سبک زندگ نیاربع

 

 تقی زاده داوري  محمود

 االهیات اربعین

 

 يانتظار یعل ونژاد  يمراد نبیز

 شده یدر جهان قطب یرانیزن ا یسوژگ ن؛یاربع یروادهیپ

 

 خامنه يديمج دهیفر

 نیاربع ییمایدر راهپ " مییآیم میکربال کربال ما دار "شعار  کیاستراتژ یتجل

 

 فاطمه مقدم شاد علی اصغر پور عزت، عليرضا افضلی و

نهی از منکر حکومت و اهمیت بازتاب آن در اسوگی نهضت حسینی در امر به معروف و 

 حرکت اربعین

 

 

 پذیرایی

 17تا  16: 30زمان: 

 فراملي شدن و تحوالت جهان اسالم اول: نشست

 سالن آمفی تئاتر

 13تا  11زمان: 

 مجید عباسیمدیر نشست:         

 مرتضی کتبی

 ینظام نهیدر برابر گز ییعاشورا نهیغرب : گز یایمحور مقاومت و دن

 

 غالمرضا لطیفی

 نیدر اربع یوآرمان شهر یپژوه ندهآی

 

 هدی امامی و وحید شالچی 

ها، آتش و خون و سپس رخداد تازه  پان برآمدنی زدائو خاطره ینیآفرخاطره ن؛یاربع

 نیاربع

 

 شایق قهرمانی نژادالدین بهاء

 بررسی مفهومی اربعین با تاکید بر آثار اجتماعی و تمدنی

 

 منش یکوثر جعفر دهیس و یرحمترضا 

 نیاربع ییمایپ: راهیمطالعه و جامعه مورد یابر نظم منطقه عهیژئوکالچر ش ریتاث

 

 امان اهلل فصیحی

 جایگاه اربعین به عنوان یک پدیده فرهنگی و قدسی در افغانستان

 ناهار –نماز  

 14: 30تا  13زمان:                   

 رسانه نشست چهارم:اربعین و 

 شوراسالن 

 16: 30تا  14: 30زمان: 

 سید مجید امامی مدیر نشست: 

 

 محمد تقی کرمی قهی

 یادهیبه مثابه پد نیاربع یروادهیپ یارسانه ییبازنما ،یو امر جهان یگسست امر بوم

  یاجتماع

 

 محمدرضا پویا فر

 رویکرد، کدام مسئله، کدام هدف؟ارزیابی انتقادي پژوهش هاي اربعين؛ کدام 

 

 : سيد رضا نقيب السادات  

 اربعین، یک نظام ارتباطی

 

 ينصراو محمد ی وامام ديمج ديس

و  یاهداف فرهنگ یریاجرا پذ یالگوی واکاو یموکب در راستا یسازوکار فرهنگ یشاندیباز

 نیاربع ارتیز ندیدر فرآ یکار اجتماع میتقس

 

 يانتظار یعل وفاطمه درخشان 

 روی اربعین، بروز جلوه ای متفاوت از گردشگری دینی در جهانپیاده
 

 حسين ميرزایی

 ساالنه جهان یمذهب یگردشگر دادیرو نیتربه مثابه بزرگ ن،یاربع یروادهیپ ینگارمردم

 

 پذیرایی

 17تا  16: 30زمان: 

 

 حوزه های علوم انساني ن؛یاربع نشست پنجم

 سالن آمفی تئاتر

 19تا  17زمان: 

 فاتحی ابوالقاسم مدیر نشست:

 حسن ملکی

 مدلوالت تربیتی و اخالقی زیارت اربعین

 

  فاطمه مقدم شاد و عليرضا افضلی

 امام حسین)ع(، کهف عالم در گذار تاریخ

 

 برهمن میمر

 اصول تربیتی مستخرج از سیره امام حسین)ع( براساس اهداف قیام

 

 يمحمد ميمحمد ابراه

 های تربیتی حماسه امام حسین )ع(نگاهی به آموزهنیم

 

 ابوالقاسم اوجاقلو

 زیارتنامه اربعین از منظرحیاة طیّبه 

 

 رقيه عالیی

شناخت امام حسین)ع( در زیارتنامه اربعین با تحلیل وجه سالم های فرستاده شده به  

 ایشان

 

 ، حکمرانيها ، موکباربعینروی پیاده نشست ششم:

 شوراسالن 

 19تا  17 زمان:

 پورداود حسینمدیر نشست: 

 زهرا سیفیو   هلل اسالمی، سیدپویا رسولی نژادروح ا

 بررسی سازمان اجتماعی موکب ها و هیئات مذهبی پیاده روی اربعین 

 

 رضا واعظی 

 رویداد اربعین، چگونگی گذر از آسیب ها و تهدیدها

 

 رامين بلوچیو  هاتفیمحمدرضا

فیزیولوژیکی و بیومکانیکی بر میزان توانایی عملکردی راه رفتن بررسی اثر متغیرهای 

 روی اربعین : مطالعه مروری کوتاهزائران در پیاده

 

 قرائت هيمرض

 ریاجتناب ناپذ یهاضرورت؛ ینیحس نیاربع یجهان ییمایمراسم راهپ

 

 فردی تیهدا ائدهم ی وميعظ ترايم

 ارایه راهکارهای مدیریتی واکاوی مسئله مدیریت پسماند در مراسم اربعین و

 

 فرزادمنش مايش و یزهره نصرت خوارزم

 نیاربع ةزنان یهاموکب یِجامعه شناخت ةمطالع

 

 

 


