
 

  

 اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

 
  

 

 

 

 

 تالوت قرآن کریم 

 سرود جمهوری اسالمی 

 خوشآمدگویی رییس دانشگاه 

 

8:30-8:37 
 

 

 

 

 

 

 افتتاحیه

 

 

 

8:37-8:47 

 جریم

 نشست

 سخنران

 

 ساعت

 

 

جناب آقای 

 کوچی

 9:10-8:47 )گزارش دبیر علمی همایش(  محمدرضا عزیزیدکتر 

 10-9:10 دان و استاد دانشگاه تربیت مدرس(محمدحسین پاپلی یزدی )جغرافیدکتر 

 10:45-10 شناس و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(نعمت اهلل فاضلی )انساندکتر 

 و کلیپ( استراحت )موسیقی

 11:20-10:50 شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد(مهدخت پورخالقی چترودی )شاهنامهدکتر 

 12:10-11:20 فرشاد مؤمنی )اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی(دکتر 

 

 مدیر

 نشست

نشست  ساعت عنوان سخنرانی مقاله  سخنران

 بعداظهر

 

 

 

جناب آقای 

دکتر حسن 

 امامی

حسین دکتر  آقای جناب

 کوهستانی

  14:48-14:30 یاشکان یدوره یآن بر کشاورز یرو تأث ییدر متون اوستا ینقداست آب و زم

آب در اساطیر 

و باورهای کهن 

 ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ

 

 15:11-14:48 یرانیانا یها و باورها یینبا آب در آ یارتباط زنانگ سمانه سالکسرکار خانم 

 15:26-15:11 ( ینشوآفر یشزا ی،گذر از کهن الگو  به  اسطوره  قنات  ) بارور زهرا نوراییسرکار خانم 

 15:43-15:26 (یاآب پر یال: سری)نمونه مورد یستیبه اومان یاسطوره ا یکرداز رو یفرهنگ یکردرو ییرغ زهرا رضاییسرکار خانم 

 یسکونتگاه ها ینیو تاالب هامون در مکان گز یرمنده یدروگرافیشبکه ه یراتتأث یبررس جناب آقای دکتر اکبرکیانی

   یستانمنطقه س یانسان

15:43-15:55 

 16:30-15:55 یرانیا یرآب در اساط سرکار خانم رقیه کاردل

 پرسش و پاسخ

 استراحت)پخش موسیقی و کلیپ(

 

سرکار خانم 

دکتر زهرا 

 علیزاده

 17:05-16:45 روایت آب در گزارش واقعه کربال مطالعه موردی: متون منظوم فارسی و مجالس تعزیه علیزادهدکتر زهرا خانم سرکار 

مرتضی دکتر آقای ناب ج

 تهامی

 17:41-17:05 یمل یآب در مراسم و جشنها

 18-17:41 یرانآب در فرش دستباف ا یننماد یجلوه ها اعظم رسولیسرکار خانم 

 18:15-18 شهری در ساختار شهری تبریز با تأکید بر جایگاه آبهای باغتحلیل مؤلفه نم سحر ذکاوتسرکار خا

 آب قسمت طریق رساله بر تأکید با: ایران تاریخ میانه های تقسیم آب و آب نگاری در سده مجتبی خلیفهدکتر  آقای نابج

 هروی ابونصر قُلب

18:15-18:35 

 پرسش و پاسخ

 برنامه های روز اول 

 ربانمه زمان بندی همایش



 

  

 اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

 
  

 مدیر

 نشست

 صبحنشست  ساعت عنوان سخنرانی مقاله  سخنران

 

جناب آقای 

دکتر ابراهیم 

 محمدی

جلوه های  8:56-8:30 یو استفان ماالرمه، شاعر فرانسو یدهلو یدلاز عنصر آب در اشعار ب یناستفاده نماد یقیتطب یبررس نگار کهن پورخانم سرکار 

گوناگون آب 

در زبان و 

 ادبیات 

 

 

 

 

 

ارج و قیمت 

آب در متون و 

 فرهنگ اسالمی

 9:10-8:56 (ییبر اصل چند معنا یه)با تک یـمدر قرآن کر« مـاء»واژه  یمعناشناس دکتر حبیب کشاورزجناب آقای 

 9:30-9:10 بررسی و تحلیل زمینه های کاربست عنصر آب در شعر نادر نادرپور دکتر حبیب حاجی پورجناب آقای 

 9:43-9:30 آموزش فرهنگ آب در شعر کودک و نوجوان یو الگوها یکردهارو یلتحل خانم طاهره شیخیسرکار 

 9:54-9:43 و فرانسه( یرانا یقیتطب یاتآب )ادب ۀاسطور ملیحه صمدیسرکار خانم 

 پرسش و پاسخ

 (شعر خوانی شاعران نخستین جشنواره ملی شعر آباستراحت)

 

جناب آقای 

دکتر 

مرتضی 

 مزگی نژاد

 10:27-10:05 یآب در متون و فرهنگ اسالم علی رضاییدکتر  آقایجناب 

 10:40-10:27  یعالمه مجلس یدر نظام فکر ینو اشکال آن بر زم یننخست ینشعنصر آب در آفر یگاهجا عزیزیانمریم  دکتر خانمسرکار 

 11-10:40 یاله یها یشحضور آب در آزما یِقرآن یگونه شناس تنها فروتن مصطفیآقای دکترجناب 

 11:22-11 در معاد یزیآب به رستاخ یبخش یاتاستدالل از ح مزگی نژاد مرتضیآقای دکترجناب 

 11:47-11:22 حقوق بشر های دولت در برابر حق بر آب از منظر نسل یفتکال یتماه خسرویاحمد آقای دکتر جناب 

 12:07-11:47 در حوزه آب و فاضالب یبرون سپار یتبه عوامل مؤثر بر موفق یحقوق ینگاه سلیمی فضهخانم دکترسرکار 

 پرسش و پاسخ

 

 مدیر

 نشست

 نشست ساعت عنوان سخنرانی مقاله  سخنران

 بعداظهر

 

جناب آقای 

دکتر احمد 

 بخشی

آب، فرهنگ و  14:45-14:30 (بررسی چالش ها و ارائه راهکارها) بررسی رابطه آب، سیاست و امنیت جناب آقای دکتر احمد  بخشی

 توسعه پایدار

 

 

 

 

فرهنگ پذیری 

دانش بومی در 

مناطق 

 گوناگون ایران

 15-14:45 یندشت ورام یرزمینیبه منابع آب ز یبخشو تعادل یاییانداز جغرافچشم یمترس سرکار خانم فاطمه نیک روش

 15:22-15 یرانثروت در مناطق ا یدتول بری آب جناب اقای دکتر محمد حجی پور

 15:37-15:22 بررسی رابطه بحران آب با پارامترهای محیطی و جمعیتی در ایران خراسانی محمدامینجناب آقای دکتر

 پرسش و پاسخ

 استراحت)پخش موسیقی(

 

جناب آقای 

دکتر 

محمدرضا 

 بخشی

 

 16:05-15:47  یکاشت محصوالت باغ یالگو یینقنات( در تع یستم)سیاریآب ینقش دانش بوم جناب آقای دکتر محمدرضا بخشی

 16:21-16:05 یمصنوع یآن با استفاده از روش شبکه عصب ینیب یشو پ ینفر یوقوع سرماها یفراوان یلتحل سرکار خانم الهام کدخدا

 16:34-16:21 یبر حوزه کشاورز یدبا تاک یدارنقش آب در توسعه پا سرکار خانم مهدیه مودی

 16:47-16:34 از چاه و قنوات در مناطق خشک یرتبخ یزانبرآورد م جناب آقای عباسعلی صادقی

 پرسش و پاسخ

 موسیقی(استراحت)پخش 

جناب آقای 

 کوچی

 ناب آقای دکتر احمد بخشیجگزارش دبیر اجرایی همایش،  

 سخنرانی جناب آقای دکتر شهیدی 

 هاسخنرانی جناب آقای جعفر عباسی و رونمایی از کتاب روایت قطره 

 شعرخوانی شاعران برگزیده نخستین جشنواره ملی شعر آب 

 اختتامیه 17-17:15
17:15-17:45 

17:45-18 

18-18:10 

 

 برنامه های روز دوم 


