برنامه جلسات فارسی همایش
شنبه  10تیرماه  -صبح
ساعت ۹

مراسم افتتاحیه

یکشنبه  11تیرماه  -صبح
10.30

۹ 11

سالن بانو امین
ریاست جلسه  :خانم دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان

سخنرانی یکی از مهمانان
سخنرانی یکی از مقامات
دانشگاه
سخنرانی رئیس انجمن
ایرانی زبان و ادبیات
فرانسه
سخنرانی یکی ازمقامات

همایش
سخنرانی پروفسور ژاک
دوبوک تحت عنوان "
محیط زیست ،چشم انداز و
واژه ها " (از ساعت 10
الی )11

سید خبات نی نوا ،دانشجوی دکتری محیط زیست-
آلودگی محیط زیست ،دانشگاه آزاد همدان
شجاع نی نوا ،کارشناس ارشد آموزش زبان
انگلیسی و پژوهشگر مستقل
کتاب های محیط زیست ویژه کودک و نوجوان در
بوته نقد ترجمه

نگار مزاری ،استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه فردوسی مشهد
" محیط زیست و ادبیات علمی-تخیلی ،مطالعه تطبیقی رمان سیاره میمون ها اثر پیر بول
و پیامی از فراسوی زمان اثر ایرج بخششی "

پذیرایی

سخنرانی دبیر علمی

سپیده نواب زاده شفیعی ،استادیار ،گروه مترجمی
زبان فرانسه ،دانشگاه عالمه طباطبایی
" چهره نوستالژیک تهران در تلخ و شیرین اثر
محمد علی جمالزاده "

ناهیده کالشی ،عضو هیئت علمی گروه زبان روسی ،دانشگاه الزهرا(س)
" بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت درآثارنیما یوشیج و سرگئی تیمافیویچ آکساکف "

ناهار

سفارت فرانسه در تهران

نسرین فقیه ملک مرزبان ،دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا(س)
عاطفه میر شاکی ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه
الزهرا(س)
" محیط زیست در شعر شاملو "

مهین پناهی ،استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه الزهرا(س)
سپیده یگانه ،استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه الزهرا(س)
" آب در غزلیات سعدی "
مرتضی معین بابک ،دانشیار ،گروه زبان و ادبیات
فرانسه ،دانشگاه آزاد واحد مرکز
" تاثیر مفهوم پدیدار شناسی "ساختار افق" هوسرل
در اندیشه میشل کولو و برداشت بدیع او از مفاهیم
"منظره" و "افق" در شعر معاصر فرانسه "
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سالن بانو امین
ریاست جلسه  :خانم دکتر مهین پناهی

تالوت قرآن کریم
سرود ملی

12

14

سالن صفارزاده
ریاست جلسه  :آقای دکتر مرتضی بابک معین
حجت هللا جوانی ،دانشیار ،گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه الزهرا(س)
" مقایسه دیدگاه های آئین تائویی و آئین هندویی در خصوص پاکی محیط زیست "
مهناز احدی ،کارشناس ارشد گروه مترجمی زبان فرانسه ،دانشگاه الزهرا(س)
ناهید جلیلی مرند ،دانشیار ،گروه مترجمی زبان فرانسه ،دانشگاه الزهرا(س)
" پیوند عناصر طبیعت و فرهنگ عامه درادبیات داستانی و انعکاس آن در ترجمه "
نصرهللا زیرک ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت
" ادبیات  :پژواک طبیعت و انسان ها "

یکشنبه  11تیرماه – بعد از ظهر
ساعت 14

15.30

17

16

مراسم اختتامیه

سالن سپیده کاشانی
ریاست جلسه  :خانم دکتر سهیال صالحی مقدم

سخنرانی آقای دکتر حمید رضا شعیری ازگروه فرانسه دانشگاه تربیت
مدرس تحت عنوان :
" به سوی نشانه-بوم زیست ادبی  :نظریه و روش "

زهره نفیسی ،استادیار ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه الزهرا(س)
" محیط زیست در محتوای کتاب های آموزشی زبان انگلیسی "

سیدشهاب الدین ساداتی ،استادیار ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسالمی
رودهن
بهاره سقازاده ،دانشجوی دکتری ادبیات فرانسه ،دانشگاه شهید بهشتی
" هویت های مکانی شناخته شده  :مطالعه نشانه شناختی فیلم درخت گالبی با رویکرد نقد
زیست محیطی "
شراره چاوشیان ،استادیار ،گروه مترجمی زبان فرانسه ،دانشگاه الزهرا(س)
" نقش عشق ،طبیعت ،زینت محراب "

اعطاء گواهی شرکت کنندگان در همایش

پذیرایی

المیرا دادور ،استاد ،ادبیات تطبیقی گروه فرانسه ،دانشکاه تهران
بهنوش سعیدی ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکاه تهران
" محیط زیست در ضرب المثل ها ،اصطالحات و نقل قول های فرانسوی-فارسی ،مطالعه ای
تطبیقی "

