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 همزمان با

 دهمین سالگرد تولد مرکز مطالعات ادبیات کودک

 و برگزاری

 دومین نشست سراسری استادان و دانشجویان ادبیات کودک کشور

 شوید بهدعوت می

  داستانی تألیفیکتابهای تصویری یجشنوارهنخستین 

 

 1395اردیبهشت  22و  21

 دانشگاه شیراز

 

 با سپاس از: معاونت پژوهشی و آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت پژوهشی آموزش و

ادبیات فارسی و  زبان و هایهای علمی بخششناسی، انجمنعلوم تربیتی و روان یپرورش فارس، دانشکده

د انشگاه فرهنگیان شیراز )واح، ددبستانی دانشگاه شیراز، دانشگاه امام رضای مشهدآموزش دبستانی و پیش

 خواهران(

 تاالر عالمه جعفری/سالن کنفرانس دکتر شهیدی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، دانشکدهمکان: 



 

 اردیبهشت ماه( 21) روز نخست: دانشگاهی شدن ادبیات کودک

 

 

 

 زمان )تاالر عالمه جعفری( های صبحبرنامه ردیف

 8:30-8:40 قرآن و سرود جمهوری اسالمی    1

 8:40 -8:42 (به شیراز خوش آمدید)کلیپ  2

 8:42-8:50 برنامه مدیر دکتر محمد مرادی:خوشامدگویی  3

 8:50 -9  شیراز معاون محترم پژوهشی دانشگاهدکتر احمد عریان:  آقایسخنرانی  4

 9-9:20 )مدیر مرکز( نژادخسرومرتضی دکتر ک: های مرکز مطالعات ادبیات کودلیتفعاگزارش  5

ر مریم ، دکتزمیندکتر زهرا ریاحیپورگیو ،دکتر فریده سخنرانیها )نشست اول(. هیئت رئیسه:  

 جاللی

 

 9:20 -9:45 « غالم آن کلماتم که آتش انگیزد»لی: کاوس حسندکتر  6

دانشگاهی شدن ادبیات کودک ی ده )بحثی کوتاه دربارهخوانکودک» مهدخت پورخالقی:دکتر  7

 «و نوجوان(

10:10- 9:45 

های دانشجویان و پژوهش در غیاب مسئله، نگاهی به مقاله»: سیدآبادیعلی اصغر آقای  8

 «التحصیالن ادبیات کودک دانشگاه شیرازفارغ

10:35- 10:10 

 10:35 -11:05 استراحت و پذیرایی 9

محمدرضا امینی، دکتر زرین واردی، دکتر  دکتر سخنرانیها )نشست دوم(. هیئت رئیسه: 

 مهدخت پورخالقی
 

 11:05 -11:35 «ی موردی()مطالعه خلق داستان بر اساس تصویر: »حجوانیمهدی دکتر  10

 11:35 -12 « کشورها دیگرادبیات کودک ایران با  ی دانشگاهی شدنمقایسه» مریم جاللی:دکتر  11

 12 -12:25  «های ادبیات کودک و نوجواننامهشناسی پایانآسیب»: صدیقیمصطفی کتر د 12

 13 -15 ، ناهار و استراحتنماز 13

 )سالن کنفرانس دکتر شهیدی( بعد از ظهر هایبرنامه 

 ی دانشجویان ادبیات کودک و نوجوانویژه

 

 15:30 -15:45 سمانه قاسمی از « به به!»فارسی و  حسین از «ماجراهای من و خودم» یمجموعهرونمایی  1

 15:45: 18 اندیشی استادان و دانشجویان ادبیات کودک کشور هم سوم: نشست 2

 18 -19:45 ی شیرازی!()همراه با فالوده گردی شیراز 3

 19:45 -20:15 استراحت و نماز  4

 21 -22:30  شام ضیافت 5



 (اردیبهشت ماه 22) تألیفیداستانی های تصویریکتاب یروز دوم: جشنواره

 

 

 زمان عنوان برنامه ردیف

 8:30-8:40 قرآن و سرود جمهوری اسالمی    1

 8:40-8:45 اعالم برنامه: خانم فرزانه معینی )دانشجوی دکترای ادبیات فارسی( 2

 8:45-9   )هنرجویان آموزشگاه موسیقی فروغ( اجرای سرود توسط کودکان 3

 9-9:05 جشنوارهکلیپ  4

 9:05-9:10 جشنواره( علمیدبیر ) فریبا خوشبختدکتر  :آمدگوییخوش 5

 9:10-9:20 (علوم تربیتی و روانشناسی ییس دانشکدهرئ)شمشیری بابک سخنرانی دکتر  6

 9:20-9:30 (مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان فارس)آذری  حمیدرضا سخنرانی آقای 7

هایی های تصویری معاصر: متنکتاب»: انگلستان(پلیمِت )استاد دانشگاه  سخنرانی جوانا هینز 8

 «های سنیی گروهفلسفی برای همه

10:10-9:30 

 10:10-10:40 استراحت و پذیرایی 9

یکردهای رو»: )استاد دانشگاه کمبریج انگلستان( )ویدئو کنفرانس( ماریا نیکوالیواسخنرانی  10

 «های تصویریعاطفی به کتابشناختی

11:10-10:40 

داوری  دشواریهای»(: های تصویری مرکزمسئول گروه کتاب) :مرتضی خسرونژادسخنرانی  11

 «داستانیهای تصویریکتاب

11:40-11:10 

 11:40-12 (دبیر علمی جشنواره)فریبا خوشبخت هیأت داوران: دکتر  یبیانیه 12

 12-13 : خانم فرزانه معینیجشنوارهاعالم نتایج  13


