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 بخش فارسی  – ماهبهمن  ۱۳دوشنبه   ،یاستاد مطهر یالمللن یب  شیهما  هایسخنرانی  برنامه

 محور سخنرانی  عنوان سخنرانی  سخنران نام  ساعت  ردیف

8:45 - 8:۳0 

 مجری و قاری 

 علم دینی چارچوب حکمت اسالمی با تاکید بر مبانی استاد مطهری شناسانه پارادایم علم اسالمی بر اساس طراحی هرم مبانی معرفت  علی ابراهیم پور جناب آقای   8:45 - 9:30 ۱

 اخالق، عرفان و معنویت استاد مطهریبیماران صعب العالج از منظر  با تاکید بر "بیماریعدالت و " 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 ۳

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

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

۱4:05 –  ۱4 

 مجری  

 قرآن و تفسیر  )معرفتی و غیر معرفتی(فهم تفسیری استاد مطهری متاثر از عوامل پیشینی   دکتر محمد منصورنژاد  14:05 –  14:45 ۱

 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 2

 قرآن و تفسیر  خلقت از منظر قرآن کریم  )بوسنی(  آکباش یلطف یجناب آقا 15:25  - 16:05 ۳

 سیاسی اجتماعی  یوگسترش دموکراس شیدایو دارن عجم اوغلو در مورد نقش اقتصاد در پ استاد مطهری یهادیدگاه  یابررسی مقایسه  دکتر محمد سلیمانی  16:05  - 16:45 4

 سیاسی اجتماعی  منزلت جهان اجتماعی از چشم انداز استاد مطهری دکتر مهدی جمشیدی  16:45 –  17:25 5

 سیاسی اجتماعی  در اندیشه اسالمی از دیدگاه استاد مطهری «میهنیجهان »بنیادهای  حجت االسالم سیدمحمد هادی مقدسی  17:25 –  18:05 6

۱8:20 –  ۱8:۱5 

 مجری 

 سیاسی اجتماعی  اسالمی  جمهوری نظام معماری در و  استاد مطهری آثار در  اجتماعی عدالت  اندیشه هایمحدودیت غفاری   حسین دکتر 18:20 –  19 ۱

 سیاسی اجتماعی  استاد مطهری دگاهیمطلوب از د یحکمران دکتر علی الریجانی  19 –  19:40 2

 سیاسی اجتماعی  مرجع امنیت در اندیشه استاد مطهری حجت االسالم دکتر نجف لک زایی  19:40 –  20:20 ۳

 سیاسی اجتماعی  تغییرات سیاسی از دیدگاه استاد مطهریروش  زاده داوریحجت االسالم دکتر محمود تقی 20:20 –  21 4

 

 

 



 

 

 

 

 

 بخش فارسی  – ماهبهمن  ۱4سه شنبه  ،یاستاد مطهر یالمللن یب  شیهما  هایسخنرانی  برنامه

 محور سخنرانی  عنوان سخنرانی  سخنران نام  ساعت  ردیف

8:45 - 8:۳0 

 مجری و قاری 

 انسان شناسی  استاد مطهری تکامل فاعلیت انسان در بستر تاریخ از نگاه   ابراهیمی جناب آقای محسن   8:45 - 9:30 ۱

 انسان شناسی  استاد مطهری  اندیشه  در  ازخودبیگانه  انسان  مفهوم  واکاوی سرکار خانم زینب آزاد بختی 9:30 –  10:10 2

 انسان شناسی  مطهری و تربیت دوجنسیتی بررسی تطبیقی دیدگاه شهید  سیده زهرا موسوی سرکار خانم   10:10 –  10:50 ۳

 انسان شناسی  کامل   انسان  باره  در  استاد مطهری   نظریه  به   تحلیلی  نگاهی اکبری   دکتر رضا 10:50 –  11:30 4

 بیدقی  دکتر مجتبی  حجت االسالم 11:30 –  12:10 5
 : معاصر  مسائل  به  پاسخ  در  مطهری  االهیات  های  محدودیت  و  ها  ظرفیت

 رانر   کارل  و  استاد مطهری  اندیشه  در  دین  به  شناسانه  انسان  رویکرد  ای  مقایسه  بررسی
 انسان شناسی 

۱4:05 –  ۱4 

 مجری  

 فقه و حقوق بازاندیشی و بازفهمی آرای آیت اهلل مطهری در انحصار بانکی بر  عقود اسالمی  دکتر محمد درویش زاده کاخکی  14:05 –  14:45 ۱

 فقه و حقوق فلسفی حقوق بشر از دیدگاه آیت اهلل مطهری  مبانی محمد سالم محسنی دکتر   14:45  - 15:25 2

 فقه و حقوق معاصر   دیدگاههای  بررسی  و  نقد  مطهری  آیت اهلل  دیدگاه  از  محرم  ربای دکتر امراهلل حسینی  15:25  - 16:05 ۳

 فقه و حقوق ی اهلل مطهر   تیآ  دگاهیاز د  یمعرفت فقه منزلت عدالت در هندسه   ی روانیش  یعلحجت االسالم دکتر   16:05  - 16:45 4

 فلسفه و کالم  ریچارد داوکینز بازاندیشی آراء استاد مطهری ره در مواجهه با الحاد تکاملی زاده حجت االسالم امراله قلی 16:45 –  17:25 5

 فلسفه و کالم  سمیلیهیاز ن ییو امکان رها یمطهر یحکم  میپارادا )ترکیه(   دکتر محمدهادی مدنی 17:25 –  18:05 6

۱8:20 –  ۱8:۱5 

 مجری 

 فلسفه و کالم  استاد مطهری و چالش فلسفه اسالمی  آیت اهلل دکتر سیدمصطفی محقق داماد  18:20 –  19 ۱

 فلسفه و کالم  بهاترین میراث مطهری عقالنیت دینیگران دکتر حداد عادل  19 –  19:40 2

 فلسفه و کالم  استاد مطهری عدل و حکمت از منظر   آیت اهلل دکتر احمد بهشتی  19:40 –  20:20 ۳

 فلسفه و کالم  فلسفه   سیو تدر  یاستاد مطهر ت یعبدالرسول عبود  استاد 20:20 –  21 4

 

 



 

 

 

 

 بخش فارسی  – ماهبهمن  ۱5چهارشنبه   ،یاستاد مطهر یالمللن یب  شیهما  هایسخنرانی  برنامه

 محور سخنرانی  عنوان سخنرانی  سخنران نام  ساعت  ردیف

8:45 - 8:۳0 

 مجری و قاری 

 استاد شناسی  استاد مطهری یروشنفکر تیّو هو یزبان ، ارتباطات اجتماع دکتر حسن حسین گونَش  8:45 - 9:30 ۱

 استاد شناسی  محور پژوهش مسئله  یشناسو روش   استاد مطهری ی نصرآباد   یباق  یدکتر عل 9:30 –  10:10 2

 استاد شناسی  استاد مطهری راز سرزندگی مداوم و سازندگی پیوسته نهفته در روش اندیشه ورزی یالله تیآ  درضایدکتر حم 10:10 –  10:50 ۳

 استاد شناسی  مطهری   استاد  آثار  در  فکری  فضایل محسنی   جناب آقای مهدی 10:50 –  11:30 4

 استاد شناسی  )ره(   استاد مطهریمقایسه اى میان خدمات شیخ طوسى )ره( و  )بوسنی(   چیعمار اماموو  یجناب آقا 11:30 –  12:10 5

۱4:05 –  ۱4 

 مجری  

 استاد شناسی   معلم شیهد قوه جاذبه حکمت و انقالب بود )هند( السید عقیل الغروی 14:05 –  14:45 ۱

 تجدد و توسعه و تاریخ  استاد مطهری حادثه کربال از نظر  نهیشیپ ی )ترکیه(حسن قناعت ل  خیش یجناب آقا 14:45  - 15:25 2

 تجدد و توسعه و تاریخ  و مهدویت  استاد مطهری حسین سوزنچی حجت االسالم دکتر   15:25  - 16:05 ۳

 تجدد و توسعه و تاریخ  و ظرفیت ها و تامالت آن   استاد مطهریانواع سه گانه علم تاریخ از دیدگاه   حجت االسالم دکتر محسن الویری  16:05  - 16:45 4

 تجدد و توسعه و تاریخ  استاد مطهری از منظر    شرفتیپ دکتر نصراهلل نظری  16:45 –  17:25 5

 تجدد و توسعه و تاریخ  مدرن   دنیای  با  اسالم  مناسبات  تنظیم  مسیر  در  احیاگری،  ،  استاد مطهری دکتر محمدرضا اسدی  17:25 –  18:05 6

۱8:20 –  ۱8:۱5 

 مجری 

 تجدد و توسعه و تاریخ  ی اقبال الهوری در مبحث خاتمیت«ی تمدنی اسالم و غرب با توجه ویژه به نقد اندیشه نقش شهید استاد مطهری در رهبری معرفتی مواجهه  خلیلویچ دکتر  18:20 –  19 ۱

 تجدد و توسعه و تاریخ  استاد مطهریواکاوی احیاء فکر دینی بر اساس روایت تجدید دین، با توجه دیدگاه   حجت االسالم محمد موذن سلطان آبادی  19 –  19:40 2

 خانواده زن و  میراث معرفتی مطهری در مسأله زن از نگاه اسالم و لزوم بازپژوهی در این عرصه علی غالمی دکتر  19:40 –  20:20 ۳

 زن و خانواده  نظریة فطرتگرایانة استاد مطهری در بارة ثبات خانواده  حسین بستان   االسالم دکترحجت  20:20 –  21 4

 


