جذٍل برًاهِ ّوایش علن ٍ دیي چْارشٌبِ  72بْوي هاُ ( 5931سالي شیخ بْایی)
ٍعذُ

ساعت
03:8
03:8
03:8
03:8

سخٌراى
لزائت لزآى کزین ٍ سزٍد جوَْری اسالهی
دکتز اتطحی هعاٍى هحتزم پژٍّطی داًطگاُ صٌعتی اصفْاى
حجت االسالم ٍالوسلویي دکتز هحسي عویك (هذیز ّوایص)
دکتر هْذی گلشٌی
________

:8

صبح

:83:8
::

عصر

هَضَع
تزًاهِ افتتاحیِ
خیزهمذم
گشارش ّوایص
ًمص دیي در علن
رًٍوایی اس ّستِ پژٍّص علن ٍ دیي
پذیزایی
علن دیٌی (تَسعِ تزخی هفاّین)

دکتر هصطفی تقَی
حجت االسالم ٍالوسلویي دکتر رستوی
دکتز حسیي هطیع

::308
::3:8

حجت االسالم ٍالوسلویي دکتر شاّذی

::3:8

ّالِ عثذالْی راد

::3:8

حسیي ثمفی

::3:8

هحی الذیي احساى دٍست

::3:8

عثذالماسن کزیوی

::3:8

ٍحیذُ صادلی

::3:8

هسعَد طَسی سعیذی

دیي ٍ فٌآٍری (هسألِ ٍ چطن اًذاس)
چگًَگی تزرسی راتطِ دیي ٍ فٌآٍری
علن دیٌی (راّکار اسالهی ضذى علَم)
تزرسی تثییي تکاهلی اخالق ٍ تعارضات آى تا جْاىتیٌی
دیٌی
لَاسم اجتٌاب ًاپذیز فلسفی ٍ الْیاتی هِ تاًگ
تأثیز پیًَذ هعیار هعٌاداری گشارُ ّا ٍ ایذُ ٍحذت علن
پَسیتیَیسن هٌطمی در سکَالر کزدى علن
تزرسی رٍیکزدّای تجذدگزایاًِ تِ هسألِ علن ٍ دیي
تأهلی تز اخالق سیست هحیطی در پزتَ اسالم
تزرسی تطثیمی راتطِ اسالم ٍ هسیحیت تا علن جذیذ اس سِ
هٌظز تاریخی ،فزٌّگی ٍ هعزفتی تا تأکیذ تز تثییي راتطِ
اسالم ٍ علن

________
پذیزایی

::3:8
::3:8

خاًن هزین ضوسایی

تعییي جایگاُ ٍ هٌشلت علن در ٌّذسِ هعزفت دیٌی تا تَجِ
تِ آرای سیذ هحوذ ًمیة العطاس ٍ پزٍیش اهیزعلی َّد تَی
تا ًگزش کارکزدگزایاًِ ٍ ًوادگزایاًِ

:13:8

صوذ اسوی لیِ تاضی

تزرسی دعاٍی ًاساسگاری لزآى تا علن جٌیي ضٌاسی

:13:8

دکتز حاهذ صفایی پَر

:13:8

خاًن غشالِ حجتی

ها چزا ایٌجائین؟ اصل آًتزٍپیک (اًساى هذاری) ٍ چالص
ّای فلسفی هعاصز آى
تزّاى ًظن ،تکاهل ٍ تٌظین دلیك – تزرسی همایسِ ای
دیذگاُ ّای سَییي تزى ٍ هطْزی

:13:8

خاًن سَدُ یاٍری

هَاًع ضٌاخت اس دیذگاُ عالهِ طثاطثایی(رُ)

جذٍل برًاهِ ّوایش علن ٍ دیي پٌج شٌبِ  72بْوي هاُ  5931تاالر ( 2شْیذ فتَحی)
ٍعذُ

ساعت
03:8
03:8

سخٌراى
لزائت لزآى کزین ٍ سزٍد جوَْری اسالهی
هحوذ اهذادی هاسَلِ

0

علی ضاد

0308

حسیي هسیگل

03:8

حجت االسالم ٍالوسلویي دکتز هحسي عویك

هَضَع
تمذیز ٍ ًمذ رٍش ضٌاختی دیذگاُ اتشاراًگاری در هسألِ حل چالص هیاى علن ٍ
دیي
تزرسی رٍیکزد غیزهَاجِْای علن ٍ دیي اس دیذگاُ تارتَر ،پیتزس ٍ هکگزاث
ًمذی تز رّیافت ّای جزیاى طزاحی َّضوٌذ  ،ایذُ ای تا ّذف آضتی

هیاى علَم تکاهلی ٍ علَم خذاتاٍراًِ

صبح

:8

دکتر عبذالرحین گَاّی

تزرسی رّیافتْای علوی ٍ دیٌی در حل هسألِ ضزٍر

هالحظاتی در تاب علن ٍ دیي

:83:8
:83:8

پذیزایی
حجت االسالم ٍالوسلویي دکتر حویذ

ایضاح هفَْهی علن ٍ دیي

پارساًیا

عصر

::3:8
::3:8

دکتز هحوذ تالز خشائیلی
خاًن هزضیِ فاخزی

تزرسی همایسِ ای هفَْم علن در اسالم ٍ هفَْم علن در عصز جذیذ
علن دیٌی  3همایسِ ی ًظزیِ ّای دکتز گلطٌی ٍ آیت اهلل جَادی آهلی

::3:8-::3:8

دکتز هْذی گلطٌی
دکتز عثذالزحین گَاّی
دکتز هصطفی تمَی

هیزگرد علوی

حجِ االسالم آکَچکیاى
دکتز حسیي هطیع

