
 همایش ملی »منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور«
 1401 مهرماه 23 صداوسیما ــ شنبه المللیبین هایهمایش مرکز

  12:00  تا  8:00 ساعت: سخنرانی اول بخش
 

 خواجه نصیر سالن 

 یانقالب فرهنگ یعال  یشورا ریدب حجت االسالم دکتر سید سعیدرضا عاملی، 
 یفرهنگ و ارشاد اسالم ری وزدکتر محمدمهدی اسماعیلی، 

 یاسالم غاتیسازمان تبل سییرحجت االسالم والمسلمین محمد قمی، 
 رئیس جمهور ایرانسید ابراهیم رئیسی،   آیت هللا

 یاسالم شهی پژوهشگاه فرهنگ و اندآیت هللا علی اکبر رشاد،  
  ناهار صرف و نماز اقامه

 18:00 تا 13:30 ساعت: تخصصی میزگردهای دوم بخش
 15:45تا    13:45اول پنل 

 ارائه کنندگان   میزگردهای تخصصی  
 

سالن  
خواجه  

 نصیر 

 
 ساختار فرهنگی 

 و نهاد دین  

 مدرس حوزه و دانشگاه، اکبری حسن علیدکتر االسالم حجت 
 مدرس تیدانشگاه ترب یعضو هيئت علم ،زنددکتر علیرضا شجاعی 

 رهبری مجلس خبرگان نماینده  ،ابوالقاسم یمحمد حاج نیاالسالم والمسلمحجت 
 پژوهشگاه علمی گروه فرهنگ پژوهی شورایعضو  ،محمدهادی رشادی دبیر علمی:

 
سالن  
 فیض 

 

 
 ساختار فرهنگی 

 و نهاد خانواده  
 

 خانوادهرئيس پژوهشکده زن و   ،نژادمحمدرضا زیبایی نیحجت االسالم والمسلم
 مجلس شورای اسالمی عضو کمیسیون فرهنگی ،فرد پوردکتر امیرحسین بانکی

 هئیت علمی گروه مبانی نظری پژوهشکده زن و خانوادهعضو    ،خانم دکتر فریبا عالسوند
 عضو هئیت علمی گروه فرهنگ پژوهی ، مسعود اسماعیلی االسالم حجت دبیر علمی: 

 
سالن  
 عطار

 

 
 فرهنگی ساختار 

 و نهاد دولت   

 یدانشگاه آزاد اسالم سیرئ یامور فرهنگ اریمشاور و دست ،دکتر حسن بنیانیان
 رخانهیدب یفرهنگ یهاکالن دستگاه تی ری کارگروه مد ریدب ، مهدی ناظمی اردکانیدکتر 

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا
 رئیس دانشگاه سوره ، دکتر محمدحسین ساعی

 دبیر گروه ادبیات اندیشه ، محمد حسن شاهنگیدبیر علمی: 
 18:00تا  16:00پنل دوم 

 ارائه کنندگان   میزگردهای تخصصی  
 

سالن  
خواجه  

 نصیر 

 
 ساختار فرهنگی 

 و رسانه و فضای مجازی 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  یرسانو اطالع   یمعاون امور مطبوعات  ،پوردکتر فرشاد مهدی 
 صداوسیما رئیس دانشگاه، شهاب اسفندیاریدکتر  
 یمجاز  یپژوهشگر فضا ،احسان کیانخواهدکتر 

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی ، آقابیگلو پورنجف عزیز دکتر دبیر علمی: 
 پژوهشگاه 

 
سالن  
 فیض 

 

 
 ساختار فرهنگی 

 و نهاد تعلیم و تربیت 

 یآموزش یز ی رسازمان پژوهش و برنامه سیرئ،  االسالم دکتر علی لطیفیحجت 
 گام دوم هیان یب شگاهی اند سیرئ،  االسالم والمسلمین علی ذوعلم حجت 
 کودک تیو ترب میتعل یسازمان مل  سیرئ، فرمجتبی همتی دکتر 

 مجلس شورای اسالمی عضو کمیسیون فرهنگیخواه، دکتر سید علی یزدی 
 کارشناس حوزه تعلیم و تربیتدبیر علمی: دکتر سید مقداد حسینی، 

  
 ساختار فرهنگی 

 تهران رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری، مهرداد باقریدکتر 
 دبیر شورای فرهنگ عمومی ،دکتر سید مجید امامی 



سالن  
 عطار

 حوزه فرهنگپژوهشگر ، منصور واعظیدکتر  و مردم 
گروه مطالعات انقالب اسالمی هیئت علمی عضو ، ردادیدکتر محسن  دبیرعلمی:

 پژوهشگاه
 


