
 «ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت»همایش ملّی  ۀبرنام

 8119ماه  اردیبهشت 81 و 81  

 پایتخت فرهنگی جهان اسالم مشهد
 

 همراسم افتتاحیّ
  المللی امام رضا )ع(تر دانشگاه بینآآمفی تمکان :          صبح   1ساعت            81/2/8119شنبه دو

 

  پذیرش 0088 – 0088

 ایران؛ سرود ملّی جمهوری اسالمی ؛تالوت آیاتی از قرآن کریم 00 88 – 0 520
 مهد کودک پگاهکودکان ؛ تالوت قرآن ة امام رضا )ع(صلوات خاصّ

 همایش دکتر رضا سعیدی؛ رئیس دانشگاه و رئیسآقای مقدم  خیر  0052 –0 080

 امام رضا )ع( بین المللی کلیپ دانشگاه 0008 – 0028

50:2 – 0028 
دخت پورخالقی علمی همایش؛ خانم دکتر مه دبیر و گزارش مقدم خیر

 چترودی

50:2 – 50:2 
لی؛ آقای دکتر کاووس حسن -صورت معنی دستِ بشوی از آب0ِ سخنرانی

 استاد دانشگاه شیراز

:80:8 – :2 05 
خوانی سقّاخانة اسماعیل طال؛ کانون پروش فکری کودکان و پرده

 ک نیشابورنوجوانان، مرکز شمارة ی

:8058- :80:8 
 )مشهد یاسالم ستاد شهری مشهد پایتخت فرهنگسخنرانی نمایندة 

58:0) 

 پوستر و ارائة پذیرایی 8058: – 80:8:

 توجه0 پوسترها در دو روز همایش در ساعات پذیرایی ارائه خواهد شد.

 همزمان با پذیرش 00:8تا  0پذیرایی صبحانه0 ساعت 



 81/2/8119ه دوشنبصبح های برنامه

 مکان:  سالن همایش              23: 03 – 21: 03زمان:  

  ادبیّات دینی کودک و نوجوان  (2)نشست عمومی 

 دکتر محمّدجواد مهدوی :رئیس نشست

               23: 03 – 21: 21 موضوعات نشست                                       زمان0

 آقای خسرو آقایاری :ادبیّات مذهبی کودک و نوجوانچگونگی حضور اسطوره در . 2

  0های وحیانیچرایی و چیستی حضور معنویّت در ادبیّات کودک از منظر آموزه. 1

 آقای دکتر یحیی جهانگیری سهروردی

 آقای دکتر مهدی حجوانی رمان مذهبی:. 0

 دوستنآقای مصطفی رحما 0شعر مذهبی. 0

  مهدی رکنی یزدیآقای دکتر محمّد 0ندی از مقوالت دینیمت با بهرپردازی معنویّمفهوم. 1

  آبادیآقای حمیدرضا شاه 0ایخانهتریبت دینی در ادبیّات مکتب. 6

 آقای مهدی کاموس 0تاریخ ادبیّات مذهبی کودک و نوجوان. 8

 تاج واردیخانم دکتر زرّین 0و نوجوان کودک ادبیّات مذهبیشناسی آسیب. 9

 دقیقه پرسش و پاسخ در پایان هر سخنرانی 2دقیقه +  0زمان هر سخنرانی0 

   21:21– 21:03زمان0                              رونمایی و معرّفی کتاب

 خودسازی بر پایة باورهای اسالمی -2

 هایلهای درسی دوره ابتدایی سانگری بازتاب اصول و فروع دین در کتابژرف -1 

 ( 2090 تا2093) 

 گویند؟فیلسوفان یونان چه می -4                                        هورشناگر  -0

 های ایرانی (ها و افسانهمّلی در قصّهگویی )همراه با تأتخیّل در قلمرو قصّه -1
 نماز، ناهار و استراحت                                   21: 03 – 24:03

 



 81/2/8119های عصر دوشنبه برنامه

 

 1 دیننشست تخصّصی 

             24: 03 – 21: 13زمان: 

 یآبادرضا شاهحمیدآقای دکتر مهدی حجوانی،  هیأت رئیسه:

 سنجمه بهمدی مقدّ دبیر نشست:

 00:8:ـ  0002:
مدرن و طنزآمیز از آدم شدن )خداباوری در روایتی پست 0سخنرانی

 هدی ژیان جهانی  -مهدی رجبی( 

 0028:ـ  2082:
و  ییقایموس ،یساختار ی)بررس امبریپ ۀریشعر کودک در س 0سخنرانی

 دمجرّ یمجتبدکتر  - (ییمحتوا

:2052 - :20:8 
 دیکودکان در عصر جد یو اخالق ینید تیترب یشناسبیآس 0سخنرانی

 یوسفی وسفی  -

:2002 - :20:8 
؛ گروه کودک و نوجوان ۀت ویژات مهدویّ نوآوری در ادبیّ 0سخنرانی

 یوارد تاجنیدکتر زرّ - «د»و « ج» سنّی

 دقیقه پرسش و پاسخ )در پایان هر سخنرانی( 2دقیقه +  2:زمان هر سخنرانی0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرفان نشست تخصّصی

                                        00:8: – 2028: 0 زمان

 دکتر مریم غالمرضابیگی ،دکتر محمّد تقوی هیأت رئیسه:

 فرمهشید نیک ت:دبیر نشس

 00:8:ـ  0002:

عارفانه در  یکردهایرو ریتأث ؛یبا رنگ عرفان یعشق نوجوان 0سخنرانی

زهرا   -کن دارمیب جنگ که تمام شدنوجوان رمان  تیّپردازش شخص

 یاملش یرصوفیپ

 0028:ـ  2082:
)با  شعر کودک یدر خداشناس یبازتاب عرفان اسالم سخنرانی0

و غزل  یدولت آباد نیاز پرو« خدا» ةکانشعر کود یقیخوانش تطب

 پوران علیپور دکتر – از حافظ(« سالها دل طلب...»

 20:8:ـ 2052:
سه  یمحتوا لیاز منظر عرفان در تحل تیّپرداختن به معنو سخنرانی0

 شهرزاد رادمنش - کودکانه یسیبازنو

:2002 - :20:8 
در » چالش ذهن کودک و شناخت خدا بر اساس داستان 0سخنرانی

 یاژدر حهیلم  - «خدا و جوی جست

 دقیقه پرسش و پاسخ )در پایان هر سخنرانی( 2دقیقه +  2:زمان هر سخنرانی0 

 



 

 و نقد ادبی هنشست تخصّصی نظریّ

                                                                 00:8: – 0:10:8 زمان

 ویهدمحمّدجواد مدکتر ، لیدکتر کاووس حسن هیأت رئیسه:

 رؤیا یدالّهی دبیر نشست:

 00:8:ـ  0002:
های فرهاد بررسی شاخصة اعتماد به نفس در داستان سخنرانی0

  سزاوار علیرضا -حسن زاده و فریبا کلهر

 0028:ـ  2082:
ریزی الگوریتمی برای نقد روشمند تربیتی در شالوده سخنرانی0

 رابوالفضل میرزاپو -داستان کودک

 20:8:ـ 2052:
نگاشت کودک یهادر داستان تیّ معنو یهابازتاب مؤلفه سخنرانی0

 نذّؤال مغز - «آفتاب»مجموعه 

02 0:2- :8 0:2 
اسالم به  امبریپ یو معرفت یانتقال جهان نگرش یچگونگ رانی0سخن

 یهابر اساس جهان یمطهر دیشهراستان کودکان در داستان 

 یرودسر نژادفیخ لطفرّدکتر  -پُل وِرث شمولریز

82 0:1- 28 0:2 
 -یارتباط یآگاه ةیدر شعر کودک بر اساس نظر تیّمعنو 0سخنرانی

 رفیزهرا جالئ

 دقیقه پرسش و پاسخ )در پایان هر سخنرانی( 2دقیقه +  2:زمان هر سخنرانی 0 

 

 

 

 

 

 

 



  محمودی اجاللی و صوفی مریم دکتر؛ بازنویسی و باز آفرینیکارگاه  0:0 8: – 0:1 88

 ارائة پوستر و پذیرایی  0:1 8: – 0088:

 شب شعر 0088:ـ  00:8:

 رحرم مطهّانتقال به  00:8:ـ  5088:

 شام -بازدید از کتابخانة آستان قدس رضوی 5088: -5:088

 زیارت حرم مطهّر 5:088 -55088

 

 

 نقد کتاب مصطفی رحماندوست نشست

 ش فکری کودکان و نوجوانانخوان کانون پروربا حضور اعضای کتاب
 «کاش حرفی بزنی»نقد کتاب 

                                      2088: -1088:زمان0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81/2/8119شنبه  سههای صبح برنامه

 2 نشست تخصّصی دین

                                          00 88 – 085008 زمان

 ، دکتر مجتبی مجرّدج واردی، دکتر یحیی جهانگیری سهروردیتادکتر زریّن هیأت رئیسه:

 شهرزاد رادمنش دبیر نشست:

 0088ـ  00:2
دکتر  -ینید یریپذالف با آموزه یگروه سن یازهایارتباط نسخنرانی0 

 یجالل میمر

 0058ـ  00:2
 آبادیحسن دولت هاینامهشیدر نما یاعتقاد هایهینهادماسخنرانی0 

 ن،یزم یاژدها نیآخر د،ی)آن شب ستاره بار الفرخ الهدهد هو روض

 یعیشج یشاد -(هالغاب یو الکنز، صُراع ف یلیل

 0008ـ  0022
کودک  اتیّدر ادب یشعر هایشیایدر ن یقرآن میمفاه یتجلّ سخنرانی0

 یشمس بایفر -و نوجوان

 5088ـ 50:2
 کودکان و یهادر دست نوشته ینید میمفاه یبررسسخنرانی0 

 :ی)مطالعه مورد یتوجه به سن، جنس و محل زندگ با نوجوانان

 انیمعصومه موسو -«(مهتاب»و « آفتاب» یهاجلد کتاب21

:2 05- 58 05 
 های درسی مقطع دوم تا ششم ابتداییکارنامة معنوی کتابسخنرانی0 

 افسون امینی -شناسی طرح مفاهیم دینی()ارزیابی و آسیب

 دقیقه پرسش و پاسخ )در پایان هر سخنرانی( 2یقه + دق 2:زمان هر سخنرانی0 

 

 

 

 

 



 تصویرگری+  فلسفهنشست تخصّصی 

                                            00 88 – 085008 زمان

 فردکتر جواد فرزاندکتر مرتضی خسرونژاد،  هیأت رئیسه:

 نژادخ لطیفدکتر فرّ دبیر نشست:

 دکتر یحیی قائدی -ات کودکانورزی در ادبیّ یگاه فلسفهجا0 سخنرانی 0088ـ  0058

 0052ـ  0008
داستان پادشاه و  یو دمنه )بررس لهیاز کل یباب یبازخوان 0سخنرانی

  -کودکان( یفلسفه برا یداستان یبرهمنان براساس مبان

 عاطفه یوسفی

 0002ـ  5088
 یدر اشعار مصطف یفلسفه دوران کودک یبررس 0سخنرانی

 -پنج تا انگشت بودند کهمجموعه اشعار  تیست با محوررحماندو
 مریم عفتّی کالته

 5088ـ 50:2

های دینی و مذهبی کودکان )گروه نشانداری تصویری کتاب0 سخنرانی

و مقایسه تحلیلی آن با نشانداری تصویری و  2081سنی ب( در سال 

   -2084 های دینی و مذهبی همین گروه در سالواژگانی کتاب

 هدیه شریفی دکتر

:2 05- 58 05 

 یرگریدر تصو یمعناشناس -گفتمان: نشانه یچگونگسخنرانی0 

 رمشترکیگفتمان غ ؛یمشترک معنو میمصور کودکان )مفاه یهاکتاب

از ولف ارلبروخ و  نشیدو کتاب با موضوع آفر یبا بررس رسازانهیتصو

 آگاه یمسعود مجاوردکتر  -بنفشه احمدزاده(

 دقیقه پرسش و پاسخ )در پایان هر سخنرانی( 2دقیقه +  0:2  زمان هر سخنرانی

 

 

 



 3دیننشست تخصّصی 

                                         00 88 – 085058 زمان

 مهدی کاموسآقای  مصطفی رحماندوست،آقای خسرو آقایاری، آقای  هیأت رئیسه:

 نجمه بهمدی مقدّس دبیر نشست:

 0088ـ  00:2
کودک پس از انقالب  ینید یهاداستان سةیو مقا یبررس 0سخنرانی

 یافکن زابلریم مهیفه -(2093–2063)

 0058ـ  00:2
 ینید ۀدینهفته در چهار داستان برگز ۀخوانند یقیتطب یبررس 0سخنرانی

  -چمبرز( دنیا ةینظر ةی)بر پا یسیو انگل یکودک فارس

 ی دیشه یمیکر میمر دهیس

 0008ـ  0022
چند پایة استان چهارمحال بختیاری از شناختِ معلمان  نِیتبب 0سخنرانی

آموزان )یک مطالعة خوانی برای دانشمعنویّات نهفته در فرآیند قصّه

 یقنبر یمهد -شناسانه(پدیدار

 5088ـ 50:2
به  ی)با نگاه ینیاز متون د ییزداتیّ ها در معنونقش رسانه 0سخنرانی

 ینیزهرا حس -شاهزاده مصر( شنیمیان

 دقیقه پرسش و پاسخ )در پایان هر سخنرانی( 2دقیقه +  2:زمان هر سخنرانی 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فرهنگ عامّهشناسی + رواننشست تخصّصی 

                                                   0088 – 8088: 0 زمان

 ، دکتر مهوش واحددوستیقیدکتر مصطفی صدّ هیأت رئیسه:

 نگیس فرهودفر دبیر نشست:

 ریشر یهاتیشخص یاجتماع یی: بازنمایو جادوگر تیّجنس سخنرانی0 0088 - 00:2

 مهتا بذرافکن -کودکان یهاکتاب انهیعام یهادر افسانه

00:2 - 0058 

و  یهمدل یمفهوم معنو انیشاعر بر نوع ب تیّجنس ریتأث سخنرانی0

 ،یداهلل شعبانبر آثار ناصر کشاورز، اس هیتک با محبّت در شعر کودک

ی ماهوت یمهر ا،نی قاسم شکوه نژاد، شعبان هافسان ،یمیجعفر ابراه

 زادهاعظم رفیع - ی ) الف و ب(گروه سنّ

 یبعد معنو لیتحل یبرا الیستانسیاگز یشناسکاربرد روان سخنرانی0 0008- 0022

 راههی شاهرؤیا یدال -خاک یهاهبچّقهرمان داستان در رمان  تیّشخص

 5088ـ 50:2
 شیکودکان و نوجوانان در افزا یهاداستان یمحتوا یبررس سخنرانی0

 یدرمان رفتار یةبر انواع باورها در نظر دیبا تأک تیها از معنوندرک آ

 رخیپر یدکتر مهر -(REBT) یجانیهیعقالن

50:2 -5058 
 راثیدر انتقال م انهیعام یهاهقصّ یهاتیّظرف یسربر سخنرانی0

دکتر  -انهیه عامدو قصّ یبه کودکان همراه با بررس یو فرهنگ یمعنو
 یگیغالمرضاب میمر

درّ پنهان: رویکرد اخالقی در بررسی تطبیقی دو نمونه از  0یسخنران 5008 – 5022

 حافظ حاتمی دکتر – های برادران گریم و صبحی مهتدی(قصّه

 سخنرانی( دقیقه پرسش و پاسخ )در پایان هر 2دقیقه +  2:زمان هر سخنرانی0 

 و ارائه پوستر پذیرایی 8088: – 80:8:

 

 

 

 

 

 



 سالن همایشمکان:   تصویر گری (1) عمومی نشست

 دکتر الله آتشی :رئیس نشست

 مزاریگلوجیهه  دبیر نشست:

 80:8:ـ  0:8::

 جشنوارة برگزیدة تصویرگر : از یکی بررسی آثار نگین احتسابیان،

 الله کترد حضور بادبیّات کودک ا مطالعات مرکز تصویری هایکتاب

 ، دکتر الهه کسماییپورغریب کیانوش ترهنده، سحر، آتشی
 

 

 

 

 اکبر علی آشنایی با چگونگی تولید نشریّة کودک و نوجوان؛ 0کارگاه 0:8::ـ  50:8:

 العابدینزین

 نماز، ناهار و استراحت 0:5 8: - 00:8:

 



 مراسم اختتامیه

 81/2/8119شنبه  سه

 امام رضا )ع(المللی بینتر دانشگاه آتآمفیمکان:                       00:8:-0: 0زمان

51 – 53:41 
 اتیادب یهاو رساله هانامهانیدر پا جیرا یو خطاها هایکاست 0سخنرانی

 خسرونژادمرتضی دکتر جناب آقای  - کودک

51:51 -51:11 

 های برترها و رسالهنامهچهارمین جشنوارۀ پایان

 دکتر فریده پورگیوخانم 0 جشنواره یعلم ریگزارش دب

 دکتر الله آتشیخانم 0 جشنواره ییاجرا ریگزارش دب

 اعالم نتایج جشنواره

51:51 - 51:51 
زهره دکتر خانم  های اطّالعاتی علوم انسانی؛آشنایی با پایگاه :کارگاه

 عبّاسی

 خراسان رضوی ریهن ة؛ هنرمندان حوز" مگُ "اجرای تآتر  51:51 -57:51

المللی فر، معاون پژوهشی دانشگاه بینسخنرانی0 دکتر ابراهیم دانشی 57:51 -57:71
 امام رضا )ع(

 دخت پورخالقی چترودیدکتر مهخانم دبیر علمی همایش0  قرائت بیانیّة 57:71 -57: 41

 دکتر خدیجه بوزرجمهریخانم گزارش دبیر اجرایی همایش0  57:41 -57:31

 کلیپ همایش 57:31 -57:11

 تقدیر و تشکّر از مؤلفان کتب، حامیان و برگزارکنندگان همایش 51-57:11

 

 پذیرایی داخل سالن

 

                             فردوسی بازدید از آرامگاه                                              0088:  -  58088



 


