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 1399اسفند ماه  5ـ سه شنبه  «بررسی ابعاد مختلف دستاوردهای دفاع مقدس»اولین همایش ملی  برنامه زمانبندی ارایه مقاالت
 

 

 

  

 عنوان مقاله ارایه دهندگان عنوان
 ساعت

 برگزاری
 آدرس مجازی پنل ها نلرئیس پ

 مراسم 

 افتتاحیه
 ــ صبح 08:45 – 10:45 با حضور میهمانان کشوری و استانی

  http://webinar.guilan.ac.ir/cultureلینک وبینار

 https://elearning.guilan.ac.ir/webinar راهنمای وبینار

 :پنل اول

 دستاوردهای

 حوزه فرهنگی

 دفاع مقدس

 

 فرهنگ عاشورا در تحوّالت دفاع مقدّس ینمادها یتجلّ فرشته معتمد لنگرودیخانم  و دکتر اشرف جنّاتی خانم ـ1

12:30 – 11 

 خانم دکتر فاطمه کریمی

 

 آقای محمد جالئی

  http://webinar.guilan.ac.ir/cultureلینک وبینار

 https://elearning.guilan.ac.ir/webinar وبینارراهنمای 

 نژاد گیلواییدکتر مونا اسالمخانم  ـ2
 یالنیآزادگان گ یهاتیمضمون روا لیتحل ی؛داریپا یتجل

 از دفاع مقدس

 یداریپا اتیدر ادب رانیا یانقالب اسالم یتجل روشنآقای ابراهیم قاسمی و آقای حمید پورعیسیـ 3

 دکتر اکرم رحمانیخانم ـ 4
 ی دفاع مقدسعرفانهای بازتاب  ؛راز رتیح

 این ییدر اشعار عبدالّرضا رضا

 دوستدکتر امیر نورانی مکرمآقای ـ 5
 به مثابه قدرت در هشت سال دفاع مقدس تیمعنو

 )ره( ینیامام خم شهیبر اند دیکأبا ت

 ثیقرآن و احاد یشهادت در منظومه معرفت یاصل یمعنا دکتر ابوذر نوروزیآقای ـ 6

 :پنل دوم

 دستاوردهای 

 حوزه اجتماعی

 دفاع مقدس

 کنعانی  امیندکتر محمدآقای دکتر حمید عبادالهی، آقای ـ 1

 کپورچال یایفتانه جعفرنو خانم 

 ینسل نیاز دفاع مقدس: مطالعه ب یجمع یحافظه

 در شهر رشت

15:30 -14  

 آقای دکتر احمد جانسیز

 دفاع مقدس چهل و دو ساله )

  میرژ رییتغ استیو شکست س

 ی(اسالم یجمهور

 

 آقای دکتر محمدرضا غالمی

  یمل یگفتمان همبستگ لیتحل)

 (در دوران دفاع مقدس

  http://webinar.guilan.ac.ir/cultureلینک وبینار

 https://elearning.guilan.ac.ir/webinar راهنمای وبینار

 دکتر عباس قارونی، محمد امین رهبرآقای ـ 2
 تحمیلیجنگ  ییبازنما یمطالعه

 90و  60 یدهه ییویراد یهانامهشیدر نما

 یدکتر فاروق نعمتآقای ـ 3
 ینید یها تیّشخص یریکارگ به

 در شعر دفاع مقدّس

 یآهندان یلیفاطمه اسماعخانم ـ 4
 عزت و افتخار انیزنان به مثابه مناد

 در تحوالت دفاع مقدس

 و امیپیمحمود هیسمخانم  ،کاوه انازیکخانم ـ 5

 یمیکر رضایعلآقای 

 رزمندگان دفاع مقدس یتیشخص یهایژگیو یبررس

 یشناسنشانه کردیبراساس رو رانیا ابانیخ ییویدر برنامه راد

 یرینخج یمحدثه تقواخانم ـ 6
 و دانش آموزان انینقش جوانان، دانشجو یبررس

 در تحوالت دفاع مقدس
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 «بررسی ابعاد مختلف دستاوردهای دفاع مقدس»دبیرخانه اولین همایش ملی 

 )به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس(

 عنوان مقاله ارایه دهندگان عنوان
 ساعت

 برگزاری
 ها آدرس مجازی پنل نلرئیس پ

 سوم:پنل 

 دستاوردهای 

 حوزه بین المللی

 دفاع مقدس

 رسول قریشیـ آقای دکتر سید 1
 بعث عراق  میرژ ییایمیبه حمالت ش یواکنش جامعة جهان

 اسناد سازمان ملل متحد لی: تحلرانیا هیعل یلیدر جنگ تحم

17 – 15:30  

 آقای دکتر رضا علیزاده

 یابی تیو هو ندهیبه آ دیبر ام یلیتحل)

 ی(لیجنگ تحم قیجوانان از طر

 

 آقای دکتر جواد نظری مقدم

 یهانامهتیوص یمحتوا لیتحل)

 (دفاع مقدس یالنیگ یشهدا

 لینک وبینار

https://www.skyroom.online/ch/farhangi2150/defae
-moghadas 

 

 ینیسرزم داریپا تیدفاع مقدس و امن عبده وند یظاهر نیحسـ آقای 2

 دکتر محمدرضا اقدامیآقای ـ 3

 ؛گمنام دفاع مقدس یشهدا تیهو صیو تشخ ییجنا یشناسانسان

 یستیزانسان شگاهیموجود در آزما یستیز یعمل-یعلم یراهکارها

 النیدانشگاه گ یشناسالنیپژوهشکده گ

 یزوار جالل لیجواد فامو آقای  یزوار جالل لیفام ریامآقای ـ 4
 کننده ارسال یو خصوص یدولت یهاشرکت یالمللنیب تیلئومس

 یلیبه عراق در دوران جنگ تحم ییایمیش حاتیتسل

 ونددکتر رضا سپهـ آقای 5
 ی؛ جهان تیصلح و امن نیدر تأم یالمللنیب یهاعملکرد سازمان

 رانیا هیجنگ هشت ساله عراق عل تیبا محور

 یوسفی یمحمدمهدـ آقای 6
 یخارج یگذار استیو س ی )ره(نیامام خم

 در دوران جنگ تحمیلی رانیا یاسالم یجمهور

 چهارم:پنل 

 دستاوردهای 

 دفاع مقدس

 و مسیر پیش رو

 دفاع مقدس و جامعه متعادل آقای دکتر هادی نوریـ 1

18:30 - 17 

 محمود مقدسآقای دکتر 

 :زندهیانگ یهاتیجنگ و روا)

 یمبنا دفاع مقدس بر یشناسییبایز

 (ژرژ سورل اتینظر

 

 آقای دکتر علی آزرمی

 استحکام  یپژوه ندهیدفاع مقدس و آ)

 (رانیدر ا یاسینظام س یساخت درون

  http://webinar.guilan.ac.ir/cultureلینک وبینار

 https://elearning.guilan.ac.ir/webinar راهنمای وبینار

 در عرصه دفاع مقدس انینقش دانشجو یبررس دکتر انوش مرادی یاسوریـ آقای 2

 و آقایمحمدرضا شاد منامن آقای محمد پرحلم، آقای ـ 3

 پور یجهاندوست سبزعل

  یمورد ةخاطرات جنگ مطالع یشناس بیآس

 ییخاطرات محمد جال یکتاب مجنون شمال

 پژوهش در حوزة اسناد دفاع مقدس یفرصت ها و چالش ها پور آستانه یشعلیدرو الیلدکتر ـ خانم 4

 جوبنه یرضا قاسمو آقای  کزادین نیحسمحمدـ آقای 5
 :یاعتقاد یهانهینور بر زم انیراه یاردوها یاثربخش یبررس

 النیاز استان گ ینور اعزام انیراه یاردوها یمطالعه مورد

 اینیمیکر یدکتر محّمدمهدآقای ـ 6

  زیدفاع مقدّس در مقابل متجاوزان و تعامل مسالمت آم

 رمسلمانانیو غ رمستکبریغ یهابا دولت یامت اسالم

 میقرآن کر اتیآبر  دیتأکبا 
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