
 های سرای ناشران داخلیبرنامه نشست

 2042اردیبهشت  12چهارشنبه 

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع نوع برنامه ساعت  ردیف

 - - - - - 00:01تا  01:01 2

 - - - - - 04:11تا  00:11 1

ها ادبیات دفاع مقدس؛ بیم سخنرانی 01تا  01 3
 و امیدها

مجمع ناشران دفاع 
 مقدس

 کوروش علیانی و احمد شاکری-جواد کامور بخشایش سلیمانیفاطمه 

 حسینعلی جعفری فاطمه سلیمانی انتشارات سروش کتاب صور و تیگرا رونمایی 01:01تا  01:01 0

 -هاانتشارات ستاره کتاب میلیشیا رونمایی 03:01تا  01:01 5
 مشهد

 مجید عسگری و مریم رمضانی فاطمه سلیمانی

های خانم مریم کتاب رونمایی 04:11تا  03:11 6
 بصیری

 مریم بصیری فاطمه سلیمانی انتشارات سروش

 - - - - - 41تا  01 7

 

 2042اردیبهشت  11پنجشنبه 

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع نوع برنامه ساعت  ردیف

 - - - - - 00:01تا  01:01 2

 های کاربردیو روش شناخت روانشناسی در تئاتر نقد و بررسی 04:11تا  00:11 1
 و علمی هنر در ساختار جامعه

انتشارات طراحان 
 تین

 دکتر حسن پورگل محمدی فردزینب مرتضایی

ر های تصویرگری کتاب دتاثیر تصویر و خالقیت سخنرانی 01تا  01 3
 جذابیت و اشاعه فرهنگ کتابخوانی

 دکتر عدنان مصالیی فردزینب مرتضایی انجمن زنان ناشر

 آقایان حمید فرناق و دکتر هادیان فردزینب مرتضایی نشر گوی بهائیت در تحقیقات مک اوئنکتاب  رونمایی 01:01تا  01:01 0

ساز جهان کوچک من و تنها عشق چارهکتاب  رونمایی 03:01تا  01:01 5
 است

-محمدرضا ژاله-سید مصطفی سیدحسینیآقایان  فردزینب مرتضایی درجه011انتشارات 
 علی سلطانی-نظامقاضیعلی 

مباحث اجتهادی کتاب آغاز اصول تمهیدی بر  رونمایی 04:11تا  03:11 6
 علم اصول فقه

 یرآقای حسین اسکند فردزینب مرتضایی مرکز نشر دارالسالم

 ملیحه ذولفقاریانخانم  فردزینب مرتضایی انتشارات سروش کتاب صنم و ناپیدا رونمایی 41تا  01 7

 2042اردیبهشت  13 جمعه

نوع  ساعت  ردیف

 برنامه

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع

 دکتر علی شیروانی پورنجمه نیلی هنر مهرگان آشنایی با آزمون آکادمیک آیلتس رونمایی 00:01تا  01:01 2

نقد و  04:11تا  00:11 1
 بررسی

های من زینب تو هستم و در یاد تو کتاب
 خواهم ماند گلی زیر آوار

 هما مهرآبادی -ها معصومه محمدیخانم پورنجمه نیلی بعثت 43انتشارات 

های علوم انسانی/ فلسفه برای پیشرفت سخنرانی 01تا  01 3
 کودکان

 اصغر تقویسیدعلیآقای  پورنجمه نیلی انتشارات فراهنر

نشست  01:01تا  01:01 0
 بررسی

وگو با محمدحسن روزی طلب)مولف گفت
 ورزی مومنانه(سیاستکتاب 

 طلب حسن روزیمحمد آقای پورنجمه نیلی المللچاپ و نشر بین

نژاد و آثار دیدار با دکتر غالمحسین زرگری سخنرانی 03:01تا  01:01 5
 ایشان

 آقای دکتر غالمحسین زرگری پورنجمه نیلی نگارستان اندیشه

و  رونمایی 04:11تا  03:11 6
 بررسی

 ناصر فیض-نژادعباس حسین پورنجمه نیلی سوره مهر سیدنصرالدین امیرخیامشعر طنز+کتاب 

های های رسانهکتاب اینستاگرام، فرهنگ بررسی 41تا  01 7
 اجتماعی دیداری

پژوهشگاه فرهنگ 
 حوزه هنری

 دکتر مهدی کاموس-دکتر محمدمهدی وحیدی پورنجمه نیلی

 

 

 

 



 ملیسا معمار–برنامه سرای ناشران 

 2042اردیبهشت  10شنبه 

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع نوع برنامه ساعت  ردیف

 - - - - - 00:01تا  01:01 2

 جبار شجاعی و سید امیررضا فغانیدکتر  پورنجمه نیلی دانشگاه امام صادق)ع( اندیشند؟ها چگونه میداعشی رونمایی و امضا 04:11تا  00:11 1

های شرح حدیث عنوان کتابمعرفی  رونمایی 01تا  01 3
 بصری و رساله حقوق امام سجاد )ع(

 آقای دکتر کاووس روحی برندق پورنجمه نیلی المللچاپ و نشر بین

 - - - - - 01:01تا  01:01 0

دکتر  -آقایان دکتر سعید میرمحمد صادق پورنجمه نیلی سروش و نگارستان اندیشه کتاب قصص الخاقانی رونمایی 03:01تا  01:01 5
 دکتر گودرز رشتیانی -مقصودعلی صادقی

 دکتر ابوالفضل الموتیان پورنجمه نیلی کتابخانه مجلس شورا  فرآیند قانون گذاری نقد و بررسی 04:11تا  03:11 6

 یتصلوادکتر زینب برخورداری و دکتر عبداهلل  پورنجمه نیلی آستان قدس اسالمی های پژوهش بنیاد کتاب پند بیهوده رونمایی 41تا  01 7

 2042اردیبهشت  15یکشنبه 

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع نوع برنامه ساعت  ردیف

 رضایی آقایان دکتر پویافر، دکتر سید مجید امامی، خانم سمیه جمالی دانشگاه امام صادق)ع( های پیاده در جهان معاصرزیارت نقد و بررسی 00:01تا  01:01 2

 خانم بتول پادام سمیه جمالی مشهد-هانشر ستاره رمان خال هندو رونمایی+بررسی 04:11تا  00:11 1

تاثیر شاهنامه بر شعر و ادب  - 01تا  01 3
 پارسی 

 دکتر یونسی و دکتر الهامی - -

کتاب آیین کشورداری در تمدن  رونمایی 01:01تا  01:01 0
 اسالمی

 های آستانبنیاد پژوهش
 قدس رضوی

 دکتر غالمرضا منتظری سمیه جمالی

 آقایان دکتر گودینی و کامور بخشایش سمیه جمالی نشر شانی ترین منشوراتتازه نقد و بررسی 03:01تا  01:01 5

انجمن پیشکسوتان  کتاب برادر حنیف  نقد و بررسی 04:11تا  03:11 6
 سپاس

 - سمیه جمالی

مقدم و شمرون خط های کتاب رونمایی 41تا  01 7
 کناردون

 فائزه غفار حدادی و سارا عرفانی سمیه جمالی نشر شهید کاظمی 

 2042اردیبهشت  16دوشنبه 

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع نوع برنامه ساعت  ردیف

بررسی ضرورت بکارگیری اصول حفاظت پیشگیرانه  نشست 00:01تا  01:01 2
 مستنددر حفاظت و نگهداری اسناد و میراث 

 محمد حدادی-معصومه انگورج تقوی زهرا پناه  سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 دکتر سیدمرتضی میرتبار -دکتر محمدتقی دشتی زهرا پناه انتشارات مکث اندیشه کارآمدی نظام کتاب نقد و بررسی 04:11تا  00:11 1

رونمایی و  01تا  01 3
 دیدار

 پورآقای گلعلی بابایی و طاهره ولی زهرا پناه انتشارات قدر والیت بالگردانایستاده در افق و های کتاب

 مسعود آذرباد-چیآقایان امید کوره زهرا پناه انتشارات کتابستان معرفت چیجن به قلم امید کوره های هفتمجموعه کتاب نقد و بررسی 01:01تا  01:01 0

 خانم اکرم هادی زهرا پناه نشر مهر نوروز وسعت طراحی خط نقد و بررسی 03:01تا  01:01 5

 - زهرا پناه انتشارات پایتخت ترین منشورات تازه رونمایی 04:11تا  03:11 6

انتشارات سروش مجمع  کتاب نفوذ راهبردی در نظام دینی رونمایی 41تا  01 7
 ناشران 

 آقایان خسروپناه و فواد ایزدی زهرا پناه

 2042اردیبهشت  17شنبه سه

نوع  ساعت  ردیف

 برنامه

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع

راهکارهای توسعه نشر آستان قدس رضوی  نشست 00:01تا  01:01 2
 المللدر عرصه بین

های اسالمی بنیاد پژوهش
 آستان قدس

 دکتر ذوالفقاری باقریمحسن 

 - محسن باقری شهید کاظمی نشر های آقایان حمید حسام و حسین قراییکتاب جشن امضا 04:11تا  00:11 1

مرکز اسناد کتابخانه مرکزی  سه عنوان کتاب رونمایی 01تا  01 3
 آستان قدس

های آستان قدس بنیاد پژوهش
 رضوی

 دکتر زهرا طالیی و آمنه موسوی-دکتر الهه محبوب محسن باقری

 دکتر علی مطهری محسن باقری صدراانتشارات  های آثار استاد مرتضی مطهریکتاب ویژگی رونمایی 01:01تا  01:01 0

 خانم گنجی-خانم رامهرمزی-پورخانم تالش محسن باقری نشر شاهد زنان در ادبیات ایثار بررسی 03:01تا  01:01 5

و من همتا امام علی )ع(، انسان بی هایکتاب بررسی 04:11تا  03:11 6
 شهروند جهانم

 پروری رادخانم نرگس گل-محمدیدکتر کاظم  محسن باقری انتشارات نجم کبری

نقد و  41تا  01 7
 بررسی

 دکتر فؤاد ایزدی محسن باقری انتشارات سروش  های افول امریکاجلدی کتاب 1مجموعه 



 

 2042اردیبهشت  18شنبه چهار

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع نوع برنامه ساعت  ردیف

هاشمی رفسنجانی و معرفی االسالم کارنامه حجت رونمایی 00:01تا  01:01 2
 بندزن و تنور دوستیهای چینیرمان

 آقای قاسم تبریزی یا آقای کامران غضنفری سجاد محقق قدر والیت

 غالمرضا عزیزی-محمدجعفر محمدزاده سجاد محقق انتشارات هاویر الدولهو موفقه نن السلططف کتاب رونمایی 04:11تا  00:11 1

 میالد بابانژاد سجاد محقق انتشارات نون آخرین کوچه رونمایی و امضا 01تا  01 3

 ها جعفریان و فتاحیخانم سجاد محقق انتشارات سوره مهر رنگیسهای پاییز آمد و فبررسی کتاب بررسی 01:01تا  01:01 0

نشست علمی و  03:01تا  01:01 5
 رونمایی

 االسالم دکتر جوادی آملیحجت سجاد محقق اسراانتشارات  نشست علمی اقتصاد اسالمی و رونمایی از کتاب ربا

 خانم مینو امیری سجاد محقق ماه مینو شعرخوانی شاعران تالش)چهارشنبه خاتون( شعرخوانی 04:11تا  03:11 6

 هماهنگی با خانم فتاحی سجاد محقق ارشاد استان مرکزی استان مرکزی نشست 41تا  01 7

 2042اردیبهشت  12شنبه پنج

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع نوع برنامه ساعت  ردیف

چگونه درمانگری شکوفا شویم/  و امضا رونمایی 00:01تا  01:01 2
 هاپرورش مهارت

 - پونه فضائلی ینش نوانتشارات ب

 نژادصاحبیمجید -دکتر محمد نمازی پونه فضائلی جایزه پیشرفت های جایزه پیشرفتبررسی کتاب بررسی 04:11تا  00:11 1

 شهره ایزدی پونه فضائلی نشر طالیه پرسو کتاب زنان در کوبا رونمایی 01تا  01 3

 - پونه فضائلی دانشگاه صدا و سیما ترین منشوراتتازه رونمایی 01:01تا  01:01 0

درباره فرهنگنامه تخصصی مواد  سخنرانی 03:01تا  01:01 5
 مخدر روانگردان

 آقای عیسی جمالی و دکتر عیسی کاکویی فضائلیپونه  انتشارات به اندیش

بهار، »و  «تور تورنتو»های کتاب معرفی و امضا 04:11تا  03:11 6
 «آخرین فصل

 آقایان محمدعلی جعفری و مرتضی اسدی پونه فضائلی انتشارات روایت فتح

بررسی کتب و منابع آموزشی  بررسی 41تا  01 7
 های خارجی در ایرانزبان

 پورآقای مهدی تابش پونه فضائلی دی سیانتشارات وی

 2042اردیبهشت  34جمعه 

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع نوع برنامه ساعت  ردیف

های نقش ادبیات اساطیری و اسطوره بررسی 00:01تا  01:01 2
 ادبیات ایران در صلح جهانی

 غالمحسین مراقبی سمیه جمالی قدر والیت

پیشرفت زنان و برخوردهای دوگانه در  بررسی 04:11تا  00:11 1
 ادبیات غرب

 دکتر سوسن صفارودی سمیه جمالی انتشارات نغمه نواندیش

 محسن سلطانی-مجتبی رافعی-نسیم مقراضی سمیه جمالی انتشارات ادبستان نوین شاهدختر تخس ناصرالدین-های راهکتاب رونمایی  01تا  01 3

 سیدرضا باقریان موحد سمیه جمالی انتشارات کتاب طه مجموعه آثار میرزاحسن رشدیه و بررسینقد  01:01تا  01:01 0

 های آستان قدسبنیاد پژوهش  کتاب نقد و بررسی 03:01تا  01:01 5
 رضوی

 - سمیه جمالی

 ابوالفضل الموتیاندکتر  سمیه جمالی کتابخانه مجلس شورا گذاریبررسی مجالس قانون نقد و بررسی 04:11تا  03:11 6

-رضا مختاری اصفهانی-دکتر مجید تفرشی سمیه جمالی المللشرکت چاپ و نشر بین نگاریآسیب شناسی تاریخ بررسی 41تا  01 7
 عباس سلیمی نمین

 2042اردیبهشت  32شنبه 

 سخنران مجری برگزارکننده موضوع برنامه ساعت  ردیف

 - - - - - 00:01تا  01:01 2

و  داوودآبادیهای آقایان دانشگر، کتاب جشن امضا 04:11 تا 00:11 1
 صحرایی

 آقایان دانشگر، داوودآبادی و صحرایی عترت اسماعیلی نشر شهید کاظمی

 اهلل رزمجوییحبیب-دکتر عی داوودی-دکتر پروانی عترت اسماعیلی نشر شاهد نقش ادبیات در انتقال فرهنگ ایثار بررسی 01تا  01 3

های رقص روی طناب دار/ وقتی تو کتاب جشن امضا 01:01تا  01:01 0
 آمدی

 محمد مجید سپنتافر عترت اسماعیلی انتشارات قناری دریایی

 - - - - - 03:01تا  01:01 5

 - - - - - 04:11تا  03:11 6

 - -  - - - 41تا  01 7

 


