
 "کیارستمی: سینما و ادبیات کودک و نوجوان"سمینار 

عاونت مشناسی دانشگاه شیراز، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان برگزار کنندگان: 

ون پرورش کانانجمن فلسفه تعلیم و تربیت شاخه فارس، دانشگاه شیراز،  المللبین پردیساجتماعی دانشگاه شیراز، فرهنگی

 ، مجله نارنجفکری کودکان و نوجوانان فارس

 0:91 -22:91ساعت ( 2/22/2931) دوشنبه  زمان:

 سالن دکتر حسینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،پردیس ارم مکان:

 

 برنامه پایان آغاز

 جمهوری اسالمی ایرانتالوت قرآن مجید و پخش سرود  0:91 0:91

 رضا انوشیروانی آمدگویی: دکتر علیخوش 0:11 0:91
 )دبیر علمی سمینار(

 چاری سخنرانی دکتر مسعود حسین 3 0:11
 (شیراز اجتماعی دانشگاه)معاونت فرهنگی

 سخنرانی دکتر بابک شمشیری  3:21 3
 )ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی(

 سخنرانی خانم زهرا افتخاری  3:21 3:21
 )مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس(

 پخش کلیپ  3:91 3:21

 سخنرانی دکتر امیرعلی نجومیان 21 3:91

 )استاد دانشگاه شهید بهشتی(

 "بوطیقای اخالق کودکی در سینمای عباس کیارستمی"

 )ویدئوکنفرانس(سخنرانی دکتر جان استیونز  21:91 21

 )استاد دانشگاه مگواری استرالیا(

 پذیرایی 22 21:91

 سخنرانی آقای عباس جهانگیریان 22:91 22

 )پژوهشگر فیلم کودک و نوجوان، نویسنده رمان نوجوان(

 "نمای دور ،کیارستمی: نمای نزدیک"

 سخنرانی ملیحه مصلح و رقیه بهادری 22:11 22:91

 فارسی، دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک دانشگاه شیراز()دانشجوی دکترای ادبیات 
 ""داستان زندگی پرثمر و با افتخار مداد قرمز"و مرگ در کتاب  زندگیسادگی و ژرفا در بیان پیوند "

 جعفر باقری سخنرانی 22:21 22:11

 )دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز(
 "از دیدگاه اگزیستانسیالیسم "خانه دوست کجا است"تربیتی فیلم -فلسفیتحلیل "

 

 

 

 



 برنامه نمایش فیلمهای کودک و نوجوان عباس کیارستمی

 شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان

 (20-21عصر ) (22-3صبح ) زمان

 شنبه

91 
 بهمن

 هافیلم کوتاه: راه حل یک؛ همسرایان؛ رنگ

 فیلم بلند: مشق شب

کوتاه: نان و کوچه؛ دو راه حل برای یک فیلم 

 مسئله

 بلند: مسافرفیلم 

 یکشنبه

اول 

 اسفند

 فیلم کوتاه: زنگ تفریح؛ دندان درد

 هابلند: اولیفیلم 

 توانمبدون ترتیب؛ من می؛ کوتاه: با ترتیبفیلم 

 بلند: خانه دوست کجاستفیلم 

 


