برنامه

مجمع متفکران مسلمان آینده
"در پرتو مالصدرا"
"شیراز-پایتخت جوانان جهان اسالم"7102 ،
 31تیر الی  0مرداد  ،0331شیراز ،ایران
( 70الی  73جوالی )7102
جمعه  31تیر  70( 0331جوالی )7102
برنامهها

زمان

مکان

مراسم افتتاحیه

7103:-7103:

سالن همایش هتل شیراز

تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید
سرود ملی جمهوری اسالمی ایران
حیدر علی کامیاب کالنتری

خوشامدگویی

مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان فارس
دکتر ابراهیم گشتاسبی راد

سخنرانی

رئیس محترم دانشگاه شیراز
دکتر فرجاهلل رجبی

سخنرانی

نماینده محترم مردم شیراز در مجلس جمهوری اسالمی ایران
عبداهلل منافی موتالو

سخنرانی

سخنرانی

مدیرکل،
اداره کل سیاست ،آموزش و پرورش جوانان ،مجمع جوانان سازمان
کنفرانس اسالمی
مهندس هادی پژوهش جهرمی
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استان فارس
مهندس محمد رضا رستمی

سخنرانی

معاون محترم وزیر در امور جوانان
اجرای گروه موسیقی سنتی
نشست کاری اعضای هیأت
علمی مجمع متفکران مسلمان

00-0:

هتل شیراز

آینده

شنبه  30تیر  77( 0331جوالی )7102
برنامهها

زمان

مکان

پنلها

0:03:-003:

سالن هتل شیراز

00:8-003:
قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران
سخنان خیرمقدم
دکتر سوینچ آلکان اوزجان

مشاور ارشد ،نخست وزیری ترکیه
0088-00:8
سخنان خیرمقدم
دکتر سعید رحیمیان

رئیس محترم مرکز پژوهشهای فرهنگ اسالمی دانشگاه شیراز
107:-0088
سخنان خیرمقدم
دکتر اسماعیل یایالجی

دانشگاه شهیر استانبول،
مدیر علمی مجمع متفکران مسلمان آینده
1008-107:
سخنرانی
دکتر محمد جعفر محالتی

کالج ابرلین،
محقق ریاست جمهوری در مطالعات اسالمی
10::-1008
سخنرانی
دکتر هادی خانیکی

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
7:07:-10::
سخنرانی آغازین
دکتر ابراهیم کالِن

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه
7003:-7:03:
پنل 0
(بازاندیشی جهان مسلمان :چالشها و فرصتهای پیشرو)
اعضای هیأت رئیسه:

دکتر علی رسول اصول (رئیس) ،رئیس دانشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،دانشگاه مدیپول
استانبول
دکتر سید جواد میری ،استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سوینچ آلکان اوزجان ،مشاور ارشد ،نخست وزیری ترکیه
دکتر غالِب داالی ،رئیس روابط خارجه در مجمع الشرق
دکتر سید جواد صالحی ،عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی
71-78
پنل 7
(معنای پیام مالصدرا برای زمانه ما)
اعضای هیأت رئیسه:

دکتر سعید رحیمیان (رئیس) ،رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگ اسالمی دانشگاه شیراز
دکتر آلپارسالن آچیکینچ ،استاد بازنشسته دانشگاه فنی ییلدیز
دکتر غالمرضا اعوانی ،استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشی تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم
جمهوری اسالمی ایران
دکتر سمیه پاریلدار ،دانشگاه استانبول
دکتر شیرزاد پیک حرفه ،عضو هیأت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین
70-7103:
سخنرانی پایانی
دکتر ناصر هادیان

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران
70078-70
نتیجهگیری
دکتر اسماعیل یایالجی

دانشگاه شهیر استانبول،
مدیر علمی مجمع متفکران مسلمان آینده

0:03:-71
تهیه گزارش از سخنرانیهای اصلی و پنلها
(دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)

یکشنبه  0مرداد  73( 0331جوالی )7102
برنامهها

زمان

مکان

بازدید از تخت جمشید

70-1

تخت جمشید

بازدید از سعدیه

71-78

آرامگاه سعدی

بازدید از حافظیه

71-71

آرامگاه حافظ

بازدید از مسجد نصیرالملک

70-71

مسجد نصیرالملک

بازدید از مدرسه خان و یا خانه

71-70

مدرسه خان
یا
خانه زینتالملوک

زینتالملوک

