
 

 المللی همایش بین
 های فرهنگی بدیل؛ جهانی شدن و کانون 

 تمدنی ایران و آلمان -وگوهای فرهنگی گفت
 8931خرداد  52و  52

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 

 افتتاحیه 

 شهید مطهریسالن  -خرداد 52 شنبه

 برنامه ساعت
 ثبت نام  51:51-51

 اسالمی ایرانجمهوری پخش سرود ملی  -تالوت قرآن 51:51-51:51

 ، دبیر همایشاحمدعلی حیدریدکتر  خوشامدگویی 51:51-51:51
 سخنرانی دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی 51-51:51

51:51-51 
 بویکه رباین، استاد دانشگاه هومبولت برلین پروفسورسخنرانی 

 «جامعه و نقد قت،یحق»

51-51:51 
  مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران، محمدرضا حسینی بهشتی سخنرانی دکتر

 «های اجتماعی تامالتی در باب فروکاست حقیقت به قدرت و مولفه»

51:51-51 
 فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی، استاد اصغر مصلح علی دکتر سخنرانی

 «رقابت دیجد یکانونها و قدرت نظم»

 

 



 صبح -خرداد 52 : یکشنبه(8)

 شهید مطهریسالن : مکان

 عنوان سخنرانی سخنران تساع

 مانیا اشتفان امریش 0:51-0
 یایدن ،یمعنو یاقتصادها در یجهان تجارت
 فارس جیخل در زبان یفارس مسلمان تجارت

 فرانک هاشمی 0:51-0:51
 آثار شده؟ یجهان یِمحل - یمحل ۀشد یجهان

 یترق یگل معاصر

51-0:51 
علیرضا کوهکن، 
 مصطفی مالکی

 چارچوب در یعلم یفضا یِنفرهنگیب درک
 آلمان و رانیا یپسابرجام« علمِ یپلماسید»

 بحث آزاد 51:51-51

55-51:51 
  

 

 صبح -خرداد 52: یکشنبه (5)

 سالن شهید مطهری: مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 یستینیفم دانش: یتیفرامل نیگزیجا دانش مراکز کلودیا دریشز 55:51-55

55:51-55:51 
احمدعلی 

 حیدری

 در یگستر جهان شئون با متناسب یفکر اتیمقتض
 یاسالم و یغرب معاصر متفکران از ییها نمونه

 زاسکیا شفر 55-55:51
 ۀمطالع: یدموکراس یِسازبازتجسم در نید گنجاندنِ

 یاندونز کشور یِمورد

 بحث آزاد 55:51-55

55:51-55:51 
  

 

 

 



 

 عصر -خرداد 52: یکشنبه (9)

 شهید مطهریسالن : مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

55:11-55:51 
فلیکس 
 باخمن

 ی رابطه ی باره در یمالحظات –( است) بود ییگو تک آغاز در
 یالدیم 51/50 یها سده در شرق با ها یآلمان

55:51-55:11 
شجاع 
 احمدوند

  سنت ۀمطالع:  یفرهنگ یگفتگو و یسازیبوم بیترک
 رانیا یِساالروانید

 الرا هوفنر 55:51-55:51
 با شدن؟ یجهان از یگرید نوع عنوان به یزبان اختالط

 بیکارائ یجهان کردیرو

 آزاد بحث 51-55:51

51:51-51 
 

 

 عصر -خرداد 52: یکشنبه (4)

 شهید مطهریسالن : مکان

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 تمر سویلر 51:11-51:51
 درک: دیجد یجهان یبرا دیجد یِعلم ابتکار کی

 بخشانهیآزاد

 یار ماندانا تیشه 51:51-51:11
 یوگوها گفت دهیا و ها دانشگاه شدن یالملل نیب

 ییاروپا ـ ییایآس شمندانیاند

 رضا مرادصحرایی 51:51-51:51
فرهنگی ایران و  نقش زبان فارسی در روابط میان

 آلمان

 تدریس ادبیات در روزگار ظهور جهانی شدن ملیکا ترکمان بوترابی 51:51-51:51

 بحث آزاد 51-51:51

51:51-51 
 



 

 

 اختتامیه

 شهید مطهریسالن  -خرداد 52یکشنبه 

 برنامه ساعت
 بندی همایش جمع 51:51-51:51

 دکتر ایرمگارد پینسخنرانی  51:11-51:51

 مراسم رونمایی ترجمه کتاب پروفسور بویکه رباین 51:51-51:11

51:51-51:51 
اصغر مصلح و محمدمهدی  سخنان کوتاه پروفسور بویکه رباین، دکتر علی

 فالح

 


