
 

دانشگاه بیرجند -1400شهریور  -پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران  

(حصب 30:8) 1400شهریور 18 پنجشنبه-)مجازی(پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران  

 لینک ورود به همایش مجازی: 

https://ac5.birjand.ac.ir/arch5 

 ردیف عنوان برنامه زمان

35:8  1 قرائت قرآن 

40:8 ایران سرود جمهوری اسالمی   2 

45:8 دانشگاه بیرجند خیر مقدم جناب آقای دکتر احمد خامسان ریاست محترم   3 

55:8 دانشگاه بیرجندرسمی پخش سرود    4 

00:09 انجمن علمی باستان شناسی ایران محترم سخنرانی جناب آقای دکتر اسماعیلی جلودار رئیس   5 

10:09 دانشگاه بیرجندریاست محترم دانشکده هنر جناب آقای دکتر بارانی خیر مقدم    6 

20:09  7 ارائه گزارش همایش توسط جناب آقای دکتر سامان فرزین دبیر علمی همایش 
 

میثم نیکزاددبیر پنل: دکتر  -پیش از تاریخپنل اول:   

دیف ر عنوان  سخنران زمان  

09:30 
زادهیباق دیسع  

 
 آهن عصر نیایشگاه یک از هایینشانه ورامین؛ چالتاسیان تپه خشتی بنای

 ایران فالت مرکز در
1 

09:45 
کتر رحمت عباس نژاد د

 سرستی
 شدن و موضوع آغاز تولید غذا در ایرانهای نوسنگینظریه

 های شرقی مازندرانبا نگاه ویژه به دشت 
2 

10:00 
یحمت نادرر  

 
 پیرانشهر،استان -ایران غربی شمال در سنگی پارینه دوره از هایی نویافته

غربی آذربایجان  
3 

15:10  4 پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه 

حسین کوهستانیدبیر پنل: دکتر  -دوران تاریخی: دومپنل   

دیف ر عنوان سخنران زمان  

 کتر مریم ظهوریاند 10:30
معناشناختی نقوش بجای مانده بر معماری دوره  -تحلیل نشانه

 عیالمی
1 

کیانپور تایونک 10:45  
های ساسانی سیستان قدیم براساس محل مطالعه و بررسی سکه 

 یافت و عالمت ضرابخانه
2 

 ریم زارعم 11:00
بازخوانی و تحلیل میراث دوره هخامنشی و ارائه طرح پیشنهادی 

 مجموعه زیورآرایه
3 

15:11 اضرین در جلسهح   4 پرسش و پاسخ 
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دانشگاه بیرجند -1400شهریور  -پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران  

علی زارعیدبیر پنل: دکتر  -: دوران اسالمیسومپنل   

دیف ر عنوان سخنران زمان  

 خسروی اووسک 11:30
 و سمیرم -کهگیلویه -ارجان سیاسی -اقتصادی شاهراه یمطالعه

 هاپل و کاروانسراها بررسی به استناد با اصفهان؛
1 

لی سجادیع 11:45  2 (لرستان منطقه) میانی زاگرس در آرامگاهی معماری شناسی گونه 

شناختی مجموعه بازار همدانبررسی و مطالعه باستان  ضا نظری ارشدر 12:00  3 

51:12 اضرین در جلسهح   4 پرسش و پاسخ 
 

حسین بارانیدبیر پنل: دکتر  -باستان شناسی و علوم میان رشته ای: چهارمپنل   

دیف ر عنوان  سخنران زمان  

 محمدامین سعادتمهر 16:00
 هرمزد اول، خسرو) ساسانی نقره های درهم عنصری تجزیه

( به سکستان) سیستان در شده ضرب( دوم خسرو و چهارم،

 ((PIXEروش

1 

 مرضیه شهریاری 16:15
 در گرایی باستان روایت شدن آنتولوژیکال شناختی جامعه تحلیل

 معاصر دوره
2 

 فهمیه شیخ شعاعی 16:30
 یپس از مرگ، مطالعه مورد یاجساد باستان یملکول رییتغ ای اژنزید

 لما یگورستان باستان
3 

45:16  4 پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه 

 سخنرانان ویژه و اختتامیه

سخنرانیعنوان  سخنران زمان  ردیف  

 1 پژوهشها ۀندیانداز آهگمتانه، گذشته و چشم دکتر مهرداد ملکزاده 17:00

 دکتر اسماعیلی جلودار 17:30
منظر فرهنگی شهر تون و قنات بلده در شرق ایران بر پایه نویافته 

 شناسی آن های باستان
2 

 3 همایشپایانی قرائت بیانیه اختتامیه و  دکتر سامان فرزین 18:00

 

 


