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 یدانشگاه عالمه طباطبائ های خارجی دانشکده ادبیات و زبان

 افتتاحیه

 آبان 8دوشنبه 

 ، سالن شهید عضدی8399 -9399
 ثبت نام

 جمهوری خلق چینج.ا.ا و پخش سرود ملی  -تالوت قرآن

 گزارش دبیران علمی همایشارائه 

رئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجی سخنرانی دکتر غالمرضا ذکیانی 
 دانشگاه عالمه طباطبایی

فرهنگی سفارت جمهوری خلق چین   -سخنرانی رایزن سیاسی
 آقای یین خَی گانگ

 لی ون یانگ  دکتر سخنرانی
 المللی کنفسیوس معاون رئیس انجمن بین

 جانگ شی پینگ دکتر سخنرانی
های  عالی مطالعات تطبیقی تمدنی دانشگاه زبان رئیس مرکز 

 خارجی پکن و نائب رئیس انجمن بین المللی کنفوسیوس

 سخنرانی دکتر غالمرضا اعوانی
انجمن حکمت و فلسفه  استاد برجسته فلسفه و رئیس اسبق

 ایران

 



 

 

 آبان 8دوشنبه 

 سالن ،54:9 -31
 عضدی شهید

 شوئه چین گوُو، عباس اشرفی 4جلسه روسای

 سخنرانی عنوان سخنران
 ایران در اسناد تاریخی چین جانگ شی پینگ

 عباس اشرفی
اصول اخالق اجتماعی در مکالمات کنفوسیوس و صحیفه 

 سجادیه

 لی وِی
جاده ابریشم، روشنگری، روابط تاریخی و تبادالت فرهنگی ایران 

 و چین

 ضرورت تعامل پژوهشگران ایرانی و چینی در تصحیح نسخ خطی زاده الهام ملک

 محمدامیر احمدزاده
مهدیقلی خان هدایت، روایتگر ایرانی فرهنگ و رسومات چینی 

 35قرن 

 فرهنگ مکتب کنفوسیوس و اصالحات در چین وانگ شوئه دییِن

 گرایی مکتب کنفوسیوس و فلسفه ی اعتدال الهامی محمدرضا

 تمدن چینی و روشنفکری مدرن مسلمانان چینی جانگ جیین

 فهیمه ابراهیمی
خواجگان کاشغر، حامالن میراث فرهنگی ایرانی ـ اسالمی به 

 شمال غرب چین

 وانگ گوو جنگ
ارتباط علوم و فنون اسالمی قرون وسطی با علوم و فنون باستانی 

 چین

 مفهوم عشق در عرفان ایرانی و حکمت چینی مرتضی گودرزی

 رضا مراد صحرایی
معرفی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به 

 غیر فارسی زبانان

 



 

 آبان 8دوشنبه 

 

، سالن :31439-3
 شهید مطهری

 ، جمشید آزادگان  وانگ شوئه دیِین 4جلسه وسایر

 عنوان سخنرانی سخنران
 نگاهی به چند متن چینی با برگردان سغدی زهره زرشناس

 جو خن مینگ
بررسی تطبیقی الگوی آموزشی دین اسالم و مکتب 

 کنفسیوس

 راد باستانیحسن 
فرهنگ ایرانی در پایتخت باستانی چین، 4 آنِ ایرانی شی

 آن شی

 های سنتی تمدن اسالم و تمدن چین مقایسه ارزش شوئه چین گوُو

 علی  بحرانی پور
ای برای استراتژیِ  سابقه4 روابط ایران و چین در عهد مغول

 «یک کمربند، یک جاده»جهانیِ امروزی 

 گن چون سونگ
مساهمت و تشکیل جامعه در اخالقیات « رواداری »

 کنفوسیوس

 های مشترک در تمدن چین راه لیانگ شو

 نسرین دستان
مناسبت هنری چین و ایران در دوره ایلخانان با نگاهی به 

 های نسخ مصور تاثیر متقابل در نقاشی

 عرفان چینی و تصوف اسالمی آزادگانجمشید 

 
  



 آبان 8دوشنبه 

 

، سالن 344:9-31411
 شهید مطهری

 سونگ شیِن، شهین اعوانی 4جلسه وسایر

 عنوان سخنرانی سخنران

 وانگ یو جیه
های چین درخصوص ایران و مفهوم تبادالت  پژوهش

 فرهنگی ایران و چین

 های نجات بخش حکمت کهن چین از منظر شایگان مولفه احمدعلی حیدری

 جوُو یوئهخوانگ 
بخشی از  دیرباز ایرانیان به چین و الهامسفرهای فرهنگی 

 ها در دوران معاصر آن

 «جُو ای»وگوی میان قرآن و کتاب  سنجی گفت امکان وِن خَی مینگ

 ماندانا تیشه یار
های  بررسی روابط باستانی ایران و چین بر پایه داستان

 شاهنامه

 وانگ جی جیه
های فرهنگی اسالمی و فرهنگ  بررسی تطبیقی ویژگی

 چینی

 یانگ ون جیونگ
 آگاهی فرهنگی و روابط مکتب کنفوسیوس با اسالم/

 ها وگوی میان تمدن الهامات و تجربیات چین از گفت

 شهین اعوانی
مطالعه تطبیقی آیین کنفوسیوس و اخالق  فضائل اخالقی؛

 ایران باستان

 
 

 

 



 آبان 9سه شنبه 

 

سالن   4411 – 33439
 شهید مطهری

 ، خوانگ جوو یوهالهام سادات میرزانیا 4جلسه وسایر

 عنوان سخنرانی سخنران

 سونگ شییِن

 2بر اساس  :3تا  31تبادالت دارویی چین و ایران در قرنهای 
ی علوم و فنون چین  گنجینه»و  «نسخ دارویی مسلمانان»اثر 

 «در عصر ایلخانان

 یانگ گویی پینگ
 :نگاهی به روابط و مبادالت دو تمدن اسالم و چین ار اساس 

 اثر فارسی

 عبدالرسول خیراندیش

  فرهاد، افسانه یا واقعیت؟ 
پیوستگی هنر و تجارت در روابط فرهنگی و تمدنی ایران و 

 چین

 تاثیر فرهنگ و دین ایران بر چین امروز شانگ جین لین

 شهروز شریعتی
راهبردی در سیاست خارجی ایران و وگو های  های گفت چالش

 چین

 وضعیت زبان و ادبیات فارسی در چین الهام میرزانیا

 کنفوسیوس و سعدی افکار تربیتی یو گوییلی

 در طومار نقالی شاهنامه« کوش فیل دندان»باززایی قصه  آمنه ابراهیمی

 های بیگانه دیدگاه مدرن لیانگ چی چاو در خصوص سرزمین یوشیدا کائورو

وجیهه سادات 
 نجفیپور

های ایران و چین در برابر تمدن  پیوندهای گفتمانی تمدن
 غربی

 های باستان ایران و چین دین جمشید آزادگان

 
 



 

 

 اختتامیه

 آبان 9سه شنبه 

 ، سالن شهید مطهری66399 -63399

 بندی همایش های اختتامیه و جمع سخنرانی

 جو خَن میندکتر  رئیس جلسه4
 رئیس هیئت مدیره موسسه کنفوسیوسمعاون  

 بهشتیحسینی دکتر محمدرضا سخنرانی 
 فرهنگی ایران  انجمن فلسفه میان مدیرۀعضو هیأت 

 نیو شی پینگ دکترالمللی کنفوسیوس  بندی سردبیر انجمن بین جمع

 توسط خانم پریسا سیمین مهر نقالی شاهنامه

 
 


