
 دانشگاه شمس گنبد -6/2/7931شنبه پنج -، صلح و توسعه دانشگاه یمل یشهما ینبرنامه اول

 برنامه عنوان پایاى ضزٍع

 پذیزشٍرٍد هْواًاى ٍ  9 03:8

 ضوس سزٍد داًطگاُپخص ٍ تالٍت آیاتی اس قزآى هجیذ پخص سزٍد جوَْری اسالهی،   9389 9

 کلیپ ّوایص 93:8 9389

 رجبیاکبز علی  فسَرٍپز –ّوایص  سخٌزاًی رئیس 93:9 93:8

 دکتز اهیز َّضٌگ هیزکَضص-ّوایص علوی گشارش دبیز 93:8 93:9

 ًبَی عبذ االهیز سیذ دکتز -ایزاى اًجوي علَم سیاسی هحتزم سخٌزاًی ریاست 9398 93:8

 هقصَدی هجتبی دکتز -ایزاى هطالعات صلح علوی اًجويهحتزم سخٌزاًی ریاست  8: 9398

 پژٍّطگز ارضذ حَسُ ٍ داًطگاُ با عٌَاى صلح در اسالم ٍ رسالت آهَسش عالی – هحوذیاىحسیي حجت االسالم سخٌزاًی  83:8: 8:

 ّای علَم سیاسی ٍ هطالعات صلح ایزاىضوس با اًجوي داًطگاُهابیي فی ّای ّوکاریتبادل تفاّن ًاهِ 83:8: 83:8:

 پذیزایی 83:8: 83:8:

 
 

:83:8 

 
 

::3:8 

 عبذاالهیز ًبَیسیذریاست پٌل3 دکتز  اًجوي علَم سیاسی ایزاى اٍل3 پٌل  پٌل

  عٌَاى هقالِ                                                         دٌّذُارائِ

 ّای ایزاى ٍ آسیای هزکشیکاریّوای، تَسعِ هٌطقِداًطگاُ ٍ  جْاًگیز کزهیدکتز 

 داًطگاُ ٍ کٌص خَد ابشاری بزای صلح3 تأهلی فلسفی دکتز هحوذ تقی قشلسفلی

دکتز هحوذ جَاد غالهزضا 
  کاضی

 جَیاًِ داًطگاُسْن ها در باسیابی رسالت صلح

 ساسی در خاٍرهیا3ًِ هطالعِ هَردی ایزاى ٍ عزبستاىصلحّا در ًُقص داًطگا دکتز سعیذ ضکَّی



 

 ًْاد داًطگاُ ٍ هقابلِ با خطًَت دکتز سیذ عبذاالهیز ًبَی

 
::3:8 

 
::3:8 

 ریاست پٌل3 دکتز هجتبی هقصَدی هطالعات صلح ایزاى علوی اًجوي پٌل دٍم3 پٌل

  عنوان مقاله                                                       دهندهارائه

 ًاهسیز تَسعِ ٍ صلح در ًظام آهَسش عالی ایزاى دکتز هجتبی هقصَدی

 ّا در بزقزاری صلح هثبتّا در ایزاى ٍ ًقص آىداًطگاُ ساددکتز علی هزضذی 

 خطًَتًقص آهَسش ٍ داًطگاُ در تَسعِ صلح پایذار ٍ ًفی  دکتز هحوذباقز ضاهلَ

 ًخبگاى، تَسعِ ٍ صلح پایذار دکتز علیزضا سلطاًی

 صزف ًاّار ٍ استزاحت ،اقاهِ ًواس  :: 3:9::

 
 
 

:: 

 
 
 

:1 

 یاست پٌل3 دکتز هسعَد هطلبّیر بزگشیذُتعذادی اس هقاالت پٌل  سَم3 پٌل

  عنوان مقاله                                                    دهندهارائه

 ساسیًقص داًطگاُ در گستزش جاهعِ هذًی ٍ صلح پَردکتز فزیذُ هحوذعلی

 الوللی؛ آهَسش صلحصلح بیي.ًقص داًطگاُ در پیطبزد  دکتز علی هحوذسادُ

 سیذُ هسعَدُ هیز هسعَدی
 هیزکَضص گدکتز اهیزَّضٌ

 هَردی ایزاى ِِ پایذار3 هطالععًقص آهَسش عالی در تَس

  کالهی صلح ٍ جٌگ اس هٌظز دیي اسالم -هباًی فلسفی هْذی ًادریدکتز هحوذ 

 ًقص اًعطاف پذیزی ضٌاختی در صلح ٍ ساسگاری اجتواعی هلیحِ خسزٍی

 پایاى ّوایص -اعطای گَاّی حضَر در ّوایص –عکس یادگاری  -تقذیز ٍ تطکز 13:8: 1:


