


 

 هافرهنگ رویپیش هایافق:  نشست عنوان

 زادهحمیدرضا طالب :جلسه رئیس مطهری شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 آمیخته در جهان در فرهنگۀ آیند حسین سلیمی 33:11-33:31
 تمدن یک رویکرد: همگرایی عصر ظهور مون چو کیم 33:11-33:11
بیژن  31:31-33:11

 یعبدالکریم
 تفکر آیندۀ فرهنگ، آیندۀ

محمدجواد  31:11-31:31
 غالمرضا کاشی

 مبنای بر فرهنگ روی پیش گشوده هایامکان
 سیاست و فرهنگ رویکردهای

 آزاد بحث 31:11-31:11

 

 فرهنگی حقوق آیندۀ: نشست عنوان

 جواد کاشانی :جلسه رئیس عضدی شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
محمدحسن  33:11-33:31

 فرضیائی
 جدایی یا بخش وحدت فرهنگی، حقوق ۀآیند

 !بشری؟ جوامع ساز
 شرب الملل بین حقوق در فرهنگی هویت ۀآیند رضا اسالمی 33:11-33:11
 شمولجهان شریعت تا شمولجهان اسالم از رحیم نوبهار 31:31-33:11
 اب فرهنگی؛ حقوق هنجارسازی آتی انداز چشم انییمحیا صفار 31:11-31:31

 در متحد ملل سازوکارهای جاری روند مرور
 بشر حقوق ۀزمین

 آزاد بحث 31:11-31:11

 



 تکنولوژی و فرهنگ: نشست عنوان

 امیر مانیان :جلسه رئیس وندآئینه استاد سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 اطالعات فناوری و آینده، فرهنگ امیر مانیان 33:11-33:31
 فرهنگ و مجازی فضای مرتضی گودرزی 33:11-33:11
 دهیشکل در ایرایانه و اطالعات فناوری تاثیر محمد عموزاده 31:31-33:11

 آینده ارتباطی الگوهای و عامه فرهنگ
 ابوالقاسم  31:11-31:31

 عیسی مراد
 منظر از آینده در فرهنگی وحدت

    دین روانشناسی
 آزاد بحث 31:11-31:11

 

 ترجمه و فرهنگ: نشست نعنوا

 اورنگ ایزدی :جلسه رئیس فرهنگ سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
مصطفی  33:11-33:31

 شهرآیینی
 فرهنگ مقوم ۀمثاببه زبان

 یکی ۀترجم مدل عنوان به« هموکولت»  آیندگی علیرضا اکبری 33:11-33:11
 هافرهنگ شدن

 و کارشناسی هایدوره در فرهنگیمیان مباحث نژادمینا وکیلی 31:31-33:11
 ایران در ترجمه مطالعات ارشد کارشناسی

: ایرانی درخطر هایزبان یکنندهنگران یآینده محمد اورنگ 31:11-31:31
 هایفرهنگخرده موجودیت برای بالقوه تهدیدی

 مرتبط
 آزاد بحث 31:11-31:11

33:11-31 

 



 

 نظری مباحث: نشست عنوان

 شهین اعوانی :جلسه رئیس مطهری شهید سالن :مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
حمیدرضا  33:11-33:11

 یوسفی
 فرهنگی میان فلسفۀ وظیفۀ و ساختار معنا،

 فرهنگی هایمرزبندی بدون فلسفه وجود آیا مورات آتس 31:31-33:11
 است؟ پذیر امکان

 ؟دعوت به کدام آینده اصغر مصلحعلی 31:11-31:31
 فرهنگ در گراییمطلق و گرایینسبی شهین اعوانی 31:11-31:11
 آزاد بحث 31:31-31:11

 

 ایرانی فرهنگ: نشست عنوان

 رضا سلیمان حشمت :جلسه رئیس عضدی شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 در جوانان فرهنگ ۀآیند و پسند عامه فرهنگ محمود شهابی 33:11-33:11

 ایران
 امروز ایران در ظهور حال در هایفرهنگ اله فاضلینعمت 31:31-33:11
حمید  31:11-31:31

 عبداللهیان
 اداتح بازتولید: فرهنگ و قدرت بین نسبت

 ایران گذار حال در جامعۀ در اجتماعی
 شدناجتماعی عامل مثابه به ایرانیان فرهنگ محسن گودرزی 31:11-31:11

 گسیختگی عصر در
 آزاد بحث 31:31-31:11

 



 هنر و فرهنگ: نشست عنوان

 مصطفوی الملوکشمس :جلسه رئیس وندآئینه استاد سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 الملوکشمس 33:11-33:11

 مصطفوی
 هب راهی هنر؛ به فلسفی هرمنوتیک رویکرد

 دیگری فهم و گو و گفت سوی
 پیراوی مرضیه 31:31-33:11

 ونک
    فرهنگی مطالعات و یپدیدارشناس

 تصاویر گونۀتابع کارکرد و انتقادی نقش نصری امیر 31:11-31:31
 تصویری فرهنگ آیندۀ در ایآستانه

 محمدحسین 31:11-31:11
 سرانجام

 یک تبدیل در ادبیات و هنر کارکرد و جایگاه
 فرهنگ به اندیشه

 آزاد بحث 31:31-31:11

 

 ایرانی فرهنگ: نشست عنوان

 عبدالمطلب عبداله :جلسه رئیس فرهنگ سالن :مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 یزندگ تداوم فرهنگ خاستگاه قانون به التزام اکوان محمد 33:11-33:11

 طباطبائی عالمه نگرش در اجتماعی
 فارابی اندیشه در فرهنگی غیر عناصر ناجی حامد 31:31-33:11
 نقش تحلیل: ایرانی مصرف فرهنگ در علم اجاق زهرا 31:11-31:31

 هجامع فرهنگ تغییر در عمومی علمی نشریات
 کربالئی علی 31:11-31:11

 پازوکی
 بشری فرهنگ آیندۀ و دین

 آزاد بحث 31:31-31:11
31:31-31:31 

 



 

 اقتصاد و اجتماع سیاست، فرهنگ،: نشست عنوان

 قاسم پورحسن :جلسه رئیس مطهری شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی نسخنرا ساعت
 رد فرهنگ و اقتصاد ۀآیند تنیدگی هم در مومنی فرشاد 31-31:31

 دانایی انقالب پرتو
 فرهنگ و اقتصاد شاکری عباس 31:11-31
 جفری «فرهنگی شناسی جامعه»رهیافت نبوی حسین 31:31-31:11

 فرهنگ مطالعه برای الگزاندر
 آزاد بحث 31-31:31

 

 اقتصاد و اجتماع ت،سیاس فرهنگ،: نشست عنوان

 خلیجیمحسن  :جلسه رئیس عضدی شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 بستر سیاسی؛ رفتارهای و آزادی آرمان نخعی رضا 31-31:31

 ملی و فردی
 کیونگ. ه 31:11-31

 وچ اسپیریتاس
 آن اثرات و سیاست و اقتصاد شدن جهانی

 فرهنگ بر
 روانپریشی و گراییمصرف ابرابری،ن راغفر حسین 31:31-31:11

    فرهنگی
 آزاد بحث 31-31:31

 



 ادبیات و فرهنگ:  نشست عنوان

 زادهمجتبی منشی :جلسه رئیس ندوآئینه استاد سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
     فرهنگ آینده و شاعرانه تفکر صافیان جواد 31-31:31

 اشعار در فرهنگ گفتمانی یکارکردها طایفی شیرزاد 31:11-31
 چالشها، کدکنی؛ شفیعی محمّدرضا

 اندازها چشم و دستاوردها
 و آموزشی نظام در گوییداستان سنت خالً بزدوده زکریا 31:31-31:11

 فرهنگ ۀآیند بر آن  تاًثیر
 آزاد بحث 31-31:31

 

 هنر و فرهنگ: نشست عنوان

 امیر نصری :جلسه رئیس فرهنگ سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران تساع
 پاتریک آلن 31-31:31

 اولیویه
 است؟ مسیحی ایپدیده هنر آیا

 اب بشر فرهنگی تحولنظارۀ :  امید ضرورتِ گاریسون جیمز 31:11-31
 زیباشناسی و هنر به نگاهی

 انتقادی نگاهی: رشد شرایط چپای اسلوبودان 31:31-31:11
 آزاد بحث 31-31:31

31:11-31 

 
 



 

 ادبیات و فرهنگ: نشست عنوان

 فرانک هاشمی :جلسه رئیس مطهری شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 حسینعلی 0:11-0

 قبادی
 با امروز انسان نیاز و فردوسی ۀشاهنام

 مفاهمه و گفتگو بر تاکید
-فرهنگی تغییرات ترجمه؟ در تحول هاشمی فرانک 0:31-0:11

 سعدی هایترجمه بر آن تأثیر و اجتماعی
 داگمار 31-0:31

 نویندورف
 هافرهنگ «طوالنی حافظه» 

 آزاد بحث 31:31-31

 

 دین و فرهنگ: نشست عنوان

 امیرعباس علیزمانی :جلسه رئیس شهید عضدی سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 و ادتض بنیاد مثابۀ به «غیر» مفهوم در تحقیق رجبی محمد 0:11-0

 در آن رفع و انسانی رمناسباتد خشونت
 قرآنی «توحید»

 دنیای در گروانهمنجی گراییآینده مخاطرات آژیر اسداله 0:31-0:11
 مدرن

 برای حلی راه مثابۀ به هافرهنگ گفتگوی صادقی امیر 31-0:31
 ادیان تعارض

 آزاد بحث 31:31-31



 فرهنگیمیانۀ فلسف: نشست عنوان

 احمدعلی حیدری :جلسه رئیس دنوآئینهاستاد  سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 هایشیوه از یکی عنوان به شناسیپدیدار هان سو-چونگ 0:11-0

 فرهنگی میان فلسفۀ
 ۀفلسف آینده؛ در فرهنگیمیان تعامل دهقانی رضا 0:31-0:11

 تطبیقیۀ فلسف برابر در فرهنگیمیان
 تواقعی در آنها نقش و فرهنگی یالگوها آیندۀ محمدی ویدا 31-0:31

 امروزی انسان فرهنگیمیان زندگی
 آزاد بحث 31:31-31

 

 تربیت و تعلیم و فرهنگ: نشست عنوان

 مهدی بهنیافر :جلسه رئیس فرهنگ سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 و دونگبیل مناسبت همبولتی الگوی بازشناسی سفیدخوش میثم 0:11-0

 پژوهش برای پیشنهاداتیرائۀ ا و دانشگاه
 ایرانی دانشگاه پیرامون

: جهانی فرهنگ از ترس کشیدن چالش به سعیدی زری 0:31-0:11
 آموزشی نظام در فرهنگی بین توانش ایجاد

   آن تهدیدهای و فرهنگی مطالعات بیلدونگ، زارعی علی 31-0:31
 آزاد بحث 31:31-31
31:11-31:31 

 
 



 

 اجتماع و سیاست هنگ،فر: نشست عنوان

 الدینضیاالدین تاج :جلسه رئیس مطهری شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 زگونزارل امیلیو 31:11-31:11

 فرین
: شدن جهانی و فرهنگیمیان هایتفاوت

 اسالم جایگاه
 آینده برای ماندگاری فرهنگ زادهرحمان احد 33:31-31:11
 معبدالرحی 33:11-33:31

 گواهی
 و هافرصت: آینده فرهنگ یا فرهنگۀ آیند

 هاچالش
 آزاد بحث 33:31-33:11

 

 ملل ادبیات و فرهنگ:  نشست عنوان

 زادهاله ایراننعمت :جلسه رئیس عضدی شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 قتلفی در آذربایجانی سبک شاعران نقش اسپرهم داوود 31:11-31:11

 یمسیح فرهنگ با اسالمی-رانیای فرهنگ
 نگرش بر تکیه با اسپانیا در فرهنگی ۀآیند شبیری نجمه 33:31-31:11

 اونامونو
 بورخس آثار در «آینده»  باب در پژوهشی   خدادادی علی 33:11-33:31
 آزاد بحث 33:31-33:11

 



 

 

 

 نظری مباحث: نشست عنوان

 ه نباتیفرشت :جلسه رئیس ندوآئینه استاد سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 محمدتقی 31:11-31:11

     قزلسفلی

 پایدار صلح بینافرهنگی معیارهای

 نی؟بیپیش یا گوییپیش فرهنگ، آیندۀ اخوان مهدی 33:31-31:11
 بر فرهنگ ۀآیند افق در سوبژکتیویته نقد پین ایرمگارد 33:11-33:31

 هیدگر مارتین «سیاه دفترهای» مبنای
 آزاد بحث 33:31-33:11

31-33:31 

 
 

 

 

 



 

 

 اخالق و تکنولوژی فرهنگ،: نشست عنوان

 دوستشهال رقیب :جلسه رئیس مطهری شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 تأملی:  شدن جهانی عصر در فرهنگ ۀآیند مسائلی محمود 31:11-31

 اخالقی
 زاده متولی علی 31:31-31:11

 یاردکان
 فرهنگ و رفتار ژنتیک،

 دینگ وی 31-31:31
 تیسای

 انمی زیستی اخالق در فرهنگیمیان ارتباطات
 ایرشته

 آزاد بحث 31:31-31

 

 نظری مباحث:  نشست عنوان

 افرمجانیاکبر احمدیعلی :جلسه رئیس عضدی شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 کلباسی حسین 31:11-31

 اشتری
 صادراول جمعی مقام بازخوانی: خردبنیان گفرهن

 کجاست؟ آینده اسدی محمدرضا 31:31-31:11
 هنگفر تکامل سیر زمینۀ در مارکس و کنت تقابل تبارعلوی هدایت 31-31:31

 آن آیندۀ و
 آزاد بحث 31:31-31



 

 

 

 

 اخالق و فرهنگ:  نشست عنوان

 وانمهدی اخ :جلسه رئیس وندآئینه استاد  سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 احمدعلی 31:11-31

 حیدری
ۀ آیند افق در اسالمی زیستی اخالق

   فرهنگ
 برای مختلف سناریوهای و شدن جهانی افتخار پریسا 31:31-31:11

 آینده فرهنگ در اخالق
 غالمحسین 31-31:31

 توکلی
 رو پیش چالشهای و اخالق

 آزاد بحث 31:31-31
33:11-31:31 

 
 

 

 



 

 اقتصاد و اجتماع سیاست، فرهنگ،: نشست عنوان

 فرزانه فرحزاد :جلسه رئیس مطهری شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 زبان شهری، فضای: شهری مباحث لوتیش ارنست 33:11-33:11

 شهری ۀتوسع در ریزیبرنامه شهری،
 قشن به سراسربینی و نهادگرایی از انتقال کاوفمن کای 31:31-33:11

 رجعت طریق از آفرینی
   امروز علوم شدن هنجاری و فرهنگ امیری مجتبی 31:11-31:31
 آزاد بحث 31:11-31:11

 

 اقتصاد و اجتماع سیاست، فرهنگ،: نشست عنوان

 محمدرضا حسینی بهشتی :جلسه رئیس عضدی شهید سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 خورده شکست هایدولت و نرم قدرت صادقی علی 33:11-33:11
 عباس 31:31-33:11

 منوچهری
 هب  «انسانی ۀتوسع: »رویا و رنج سوی فرا

 فرهنگی پارادایم یک ۀمثاب
 در« امرمادی»  و «مرمعنویا»  توأمانی احمدوند شجاع 31:11-31:31

 ایران سیاسی فرهنگ
 آزاد بحث 31:11-31:11

 



 

 

 

 شناسیروان و فرهنگ: نشست عنوان

 مهدی پارسا خانقاه :جلسه رئیس ندوآئینه استاد سالن: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 عباس امیر 33:11-33:11

 علیزمانی
 معنابی جهان در معنا جعل امکان

 مهدی  31:31-33:11
 ارسا خانقاهپ

 فرهنگ آیندۀ و شدن جهانی تکنولوژی،
 

 به ذهن مفهومی نگاشت کارگیری به ملیکا جاللی 31:11-31:31
 جهت روانشناسی تکنیکی عنوان

 فرهنگۀ آیند ریزیبرنامه
 آزاد بحث 31:11-31:11
31:11-31:11 
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