
 

 

 پنل رو دوشنبه

 موضوع پنل  عنوان سخنرانی  نام و نام خانوادگی  ساعت  ردیف

8:45 - 8:30 

 مجری و قاری 

 علی ابراهیم پور جناب آقای   8:45 - 9:30 1
چارچوب حکمت اسالمی با تاکید بر مبانی استاد   شناسانه پارادایم علم اسالمی بر اساس طراحی هرم مبانی معرفت 

 مطهری
 علم دینی

 اخالق، عرفان و معنویت استاد مطهریبیماران صعب العالج از منظر  با تاکید بر "عدالت و بیماری" سالمت معنوی در تعارض  زاده   دکتر سید روح اهلل موسوی 9:30 –  10:10 2

 اخالق، عرفان و معنویت استاد مطهرینقش و جایگاه معنویت در ترسیم و تبلیغ دین از دیدگاه   قاسم کاکایی  حجت االسالم دکتر 10:10 –  10:50 3

 اخالق، عرفان و معنویت استاد مطهریمعنویت در منظومه معرفتی  حجت االسالم  دکتر محمدجواد رودگر  10:50 –  11:30 4

 قرآن و تفسیر  م یو قرآن کر استاد مطهری دکتر مجید معارف  11:30 –  12:10 5

14:05 –  14 

 مجری  

 قرآن و تفسیر  فهم تفسیری استاد مطهری متاثر از عوامل پیشینی )معرفتی و غیر معرفتی( دکتر محمد منصورنژاد  14:05 –  14:45 6

 قرآن و تفسیر  های مستقل در تفسیر(در تفسیر قرآن )نقش جمله  استاد مطهریجایگاه   حجت االسالم دکتر محمد علی مهدوی راد  14:45  - 15:25 7

 قرآن و تفسیر  خلقت از منظر قرآن کریم  )بوسنی(  آکباش یلطف یجناب آقا 15:25  - 16:05 8

 سیاسی اجتماعی  یوگسترش دموکراس شیدایو دارن عجم اوغلو در مورد نقش اقتصاد در پ استاد مطهری یهادیدگاه  یابررسی مقایسه  سلیمانی دکتر محمد  16:05  - 16:45 9

 سیاسی اجتماعی  منزلت جهان اجتماعی از چشم انداز استاد مطهری دکتر مهدی جمشیدی  16:45 –  17:25 10

 سیاسی اجتماعی  میهنی در اندیشه اسالمی از دیدگاه استاد مطهری بنیادهای جهان  سیدمحمد هادی مقدسی حجت االسالم  17:25 –  18:05 11

18:20 –  18:15 

 مجری 

 سیاسی اجتماعی  اسالمی  جمهوری نظام معماری در و  استاد مطهری آثار در  اجتماعی عدالت  اندیشه هایمحدودیت غفاری   حسین دکتر 18:20 –  19 12

 سیاسی اجتماعی  استاد مطهری دگاهیمطلوب از د یحکمران دکتر علی الریجانی  19 –  19:40 13

 سیاسی اجتماعی  مرجع امنیت در اندیشه استاد مطهری حجت االسالم دکتر نجف لک زایی  19:40 –  20:20 14

 سیاسی اجتماعی  دیدگاه استاد مطهریروش تغییرات سیاسی از  زاده داوریحجت االسالم دکتر محمود تقی 20:20 –  21 15

 


