فضیلت زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست.
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نشست تخصصی تاریخ شفاهی ایثار و شهادت
نهمین نشست تخصصی تاريخ شفاهی ايران  17 -اسفند 1931

ساعت
8 -8/11

موضوع :افتتاحیه
ـ تالوت قرآن کريم و پخش سرود جمهوریاسالمی

جلسه دوم ()11/91 -11/11

جلسه اول() 8 -03/03

8/11 -8/11

 -مجری

8/11 -8/11

 -سخنرانی سردار دکتر انصاری قائم مقام بنیادشهید و امورايثارگران

8/11 -3/11

 -گزارش تصويری مرکز اسناد ايثارگران

3/11 -3/11

 -گزارش دبیرعلمی همايش – استاد علیرضا کمری

3/11 -3/11

 گزارش حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مازنی معـاون پـهوهش وارتباطات فرهنگی و رئیس شورای سیاست گذاری

3/11 -11/11

رئیس جلسه:آقای
شهبازی

ـ سخنرانی حجت االسالم و المسـلمین جنـاب آقـای شـهیدی م التـی –
نماينده ولی فقیه و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیادشهید و امورايثارگران

استراحت و پذیرایی 03/03 :ـ 03 /03
ساعت

موضوع :میدانها ،موضوعات و ضرورتهای تاریخ شفاهی ایثار و
شهادت

جلسه دوم ()03/00 -01/10

11/91 -11/19

ارائه مقاله آقای دکتر بهادر قیم با عنوان:
«جايگاه تاريخ شفاهی ايثار و شهادت در حوزه تاريخنگاری معاصر ايران»

11/14 -11/11

ارائه مقاله آقای ولیاهلل مسیبی قمبوانی با عنوان:
«نقش آموزههای دينی يک دهه قبل از انقالب در شکل گیری مؤلفههای
ايثار و شهادت رزمندگان»

11/17 -11/93

ارائه مقاله آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی با عنوان:
«نقش تاريخ شفاهی در نهادينه کردن فرهنگ دفاع مقدس»

11/41 -11/11

ارائه مقاله خانم مريم توسلی کوپايی با عنوان:
«تاريخ شفاهی ايثارگران گمنام»

11/19 -11/11

گزارش مقاله خانم سمیه بختیاری با عنوان:
«عملیات بیت المقدس و ايثار و شهادت؛ مطالعه موردی ابوشريف»
نماز و ناهار01/11 -00/55 :

رئیس جلسه:
آقای دکترحبیباله
اسماعیلی
کارشناسان آقايان:
ـ دکتر ابوالفضل
حسنآبادی
ـ غالمرضا عزيزی

ساعت

موضوع :رویکردها ،روشها و کارکردها در تاریخ شفاهی ایثار و

رئیس جلسه:
آقای دکتر اصغر

ارائه مقاله آقای حمید ژيانپور با عنوان:

منتظرالقائم

شهادت
14/11 -14/11

جلسه سوم()00/51 -01/05

جلسه سوم()00/51 -01/35

«کاربرد روش ت قیق پديدار شناسی در تاريخ شفاهی شهادت تبین امکان
و ضرورت»
14/19 -14/41

ارائه مقاله آقای سعید ساالری با عنوان:
«راهکاری برای نهادينه سازی فرهنگ ايثار و شهادت در انديشه و نگرش
کودکان»

14/41 -11/18

کارشناسان آقايان:
ـ دکتر مرتضی
دهقاننهاد
ـ مرتضی
رسولیپور

ارائه مقاله آقای دکتر مهدی ابوال سنیترقی با عنوان:
«درآمدی بر روششناسی در تاريخ شفاهی دفاع مقدس»

11/13 -11/91

ارائه مقاله خانم دکتر مولود ستوده با عنوان:
«مقدمهای بر طراحی بستههای سئواالت در تاريخ شفاهی»

11/91 -11/43

گزارش مقاله خانم فائزه توکلی با عنوان:
«پارادايم ايثار و شهادت با تکیه بردروازهبانان تاريخ شفاهی برخی
ازشهدای دفاع مقدس»
استراحت05/53 -01/35 :

ساعت

موضوع :امکان و امتناع ،و فرصتها و تهدیدها در تاریخ شفاهی ایثار

جلسه چهارم ()01/31- 08/33

و شهادت
11/11 -11/91

ارائه مقاله آقايان رضا ولیپور و اسماعیل نوشاد با عنوان:
«آسیب شناسی نقش تاريخ شفاهی در ترويج فرهنگ ايثار»

11/99 -11/11

ارائه مقاله آقای غالمرضا آذریخاکستر با عنوان:
«نگاهی انتقادی به مفهوم ايثار و شهادت در خاطرات فرماندهان جنگ»

11/11 -17/91

جلسه پرسش و پاسخ

01/00-08/33

جمعبندی همايش توسط آقای کمری (دبیر علمی)

رئیس جلسه:
آقای دکتر مرتضی
نورائی
کارشناسان آقايان:
ـ دکتر علیرضا
ماليیتوانی
ـ دکتر علیاکبر
کجباف

