
 

 

 

 

 افتتاحیه

 ردیف سخنرانان ساعت

۰۸:  ۳۰ـ   ۰۸:  ۳۵  پخش قرآن مجید  

۰۸:  ۳۵ـ  ۴۰ : ۰۸  سرود ملی  

۰۸:  ۴۰ـ  ۴۵  :۰۸ کلیپپخش     

۰۸: ۴۵ـ  ۰۸: ۵۵ معاون پژوهشی دانشگاهسخنرانی  مهدی زندیهدکتر    

۰۸: ۵۵ـ  ۰۹: ۰۵ سخنرانی و ارائۀ گزارش توسط  نژاد دکتر محسن بهرام 

 دبیر همایش

۰۹:  ۰۵ـ  ۰۹: ۱۵   

 دکتر اکبر ایرانی

 سخنرانی دبیر همایش در تهران

نسخۀ ( نزهةالقلوبرونمایی از کتاب 

)کتابخانۀ فاتح استانبول ٤٥١٧شمارۀ   

۰۹: ۱۵ـ  ۰۹: ۳۰ القلوب ةنزهتوصیف شهر خنسای (خانجو) در کتاب  

 
ّ
 ه مستوفیحمدالل

Prof. Wang Yidan 

Peking University 

۰۹:۳۵- ۰۹:۳۰  استراحت  

  ۀپنل اول: زندگی، زمانه و کارنام
ّ
ه مستوفیعلمی حمدالل  

مجتبی خلیفه/  دکتر  نژادمحسن بهرامیسه: دکتر ئت ر أهی  

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

۰۹: ۳۵ـ  ۰۹:  ۵۰ ه مستوفی ۀبازتاب حیات دینی عصر مغول در اندیش 
ّ
یزی رضا ابوئیددکتر محم حمدالل مهر  

المللی اهل بیت استادیار دانشگاه بین  

۰۹:۵۰ـ  ۱۰:  ۰۵  گرایش 
ّ
هامحمدعلی حضرتی ه مستوفیهای مذهبی حمدالل  

پژوه قزوین  

۱۰:۲۰- ۱۰:۰۵   
ّ
 دکتر محمود جعفری دهقی شناسان ه مستوفی و ایرانحمدالل

 استاد دانشگاه تهران

۱۰: ۲۰ـ  ۱۰:  ۳۵   
ّ
االمم فی  تجاربه مستوفی قزوینی، چهارمین کتاب حمدالل

 اخبار ملوک العرب و العجم

 امین اشراقی

یاد دکتر احسان اشراقیفرزند زنده  

۱۰: ۳۵ـ  ۱۰:  ۴۵  استراحت  

ه مستوفی قزوینی
ّ
 برنامۀ همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالل

۱۳۹۹اسفند  ۱۳زمان: چهارشنبه   

 https://ac.amindic.com/conf-panel4 د به همایش: و لینک ور 



یخپنل دوم  : تار
ّ
ه مستوفینگاری حمدالل  

)یعقوب خزایی/ دکتر فر باقرعلی عادلدکتر  :یسهئت ر أهی  

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

۱۰: ۴۵ـ  ۱۱:  ۰۰   
ّ
مغوالن به  ۀه مستوفی از حملتحلیل گفتمانی روایت حمدالل

 ایران

 دکتر محمد بختیاری

المللی امام  استادیار دانشگاه بین

   خمینی

۱۱: ۰۰ـ  ۱۱:  ۱۵   
ّ
نگار اقتصادیخه مستوفی قزوینی تاریحمدالل  دکتر مجتبی خلیفه 

 استادیار دانشگاه بیرجند

۱۱: ۱۵ـ  ۱۱:  ۳۰   ۀظفرناممغول با تکیه بر  ۀتاریخنگاری منظوم دور 
ّ
ه حمدالل

 مستوفی

 دکتر امیرحسین حاتمی

المللی امام  استادیار دانشگاه بین

   خمینی

۱۱:۴۵- ۱۱:۳۰ ذیل تازه کشف شده در  ،تاریخ گزیده هایذیل رۀتحقیق دربا 

الیریانمورد تاریخ ج  

Dr. Utsuka Osamu 

University of Tokyo 

۱۲:۰۰- ۱۱:۴۵   
ّ
ه مستوفی؛ مطالعۀ موردی حملۀ روایت مرگ در آثار حمدالل

 مغول

 بهراد گردابی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ 

   المللی امام خمینیدانشگاه بین

۱۲: ۰۰ـ  ۱۳:  ۰۰  نماز و ناهار __________ 

 
ّ
ه مستوفیپنل سوم: جغرافیانگاری حمدالل  

امیرحسین حاتمی/ دکتر اکبر ایرانی دکتر :یسهئت ر أهی  

۱۳: ۰۰ـ  ۱۳:  ۱۵ بردای اولیاء چلبی سیاح اهل عثمانی از  تبیین و بررسی گرته 

  نوشته
ّ
ه مستوفیهای حمدالل  

ینی افضل دکتر مهدی وز  

 استادیار دانشگاه جیرفت

 علی ابوالقاسمی 

 دانشجوی دکتری تاریخ

۱۳:۳۰- ۱۳:۱۵  Hamdollah Mostowfi Qazvini’ Description of South 

China:Comparing with His Contemporary Accounts 

Dr. CHEN Yexuan 

Ph.D. Candidate in Peking 

University 

۱۳: ۳۰ـ  ۱۳: ۴۵ مستوفی قزوینی: القلوب ةنزهمستوفی بافقی و  مختصرمفید 

 بررسی تطبیقی در جغرافیانگاری

نژاد دکتر محسن بهرام  

المللی امام خمینی دانشیار دانشگاه بین   

۱۴:۰۰- ۱۳:۴۵   نزهةالقلوبهای جغرافیایِی  بررسی و مقایسه نقشه 
ّ
ه حمدالل

 مستوفی

یاراحمد خامه  
ملل  دکتری تاریخ و تمدن دانشجوی

 اسالمی

 استراحت  ۱۴:۱۰ - ۱۴:۰۰



و ادبی پنل چهارم: مباحث عمومی  

  دکتر :یسهئت ر أهی
ّ
محمد بختیاری/  دکتر  ه پورمحمدی املشینصرالل  

۱۴: ۱۰ـ  ۱۴:  ۲۵ ۀ های خطی جغرافیایی(مطالع های کتابت نسخه چالش 

  القلوبةنزهموردی 
ّ
 ه مستوفی)حمدالل

سوسن اصیلیدکتر   

مرکز اسناد دانشگاه کتابخانه مرکزی و 

 تهران

۱۴: ۲۵ـ  ۱۴:  ۴۰   
ّ
 دکتر  ه مستوفیزبان پهلوی در آثار حمدالل

ّ
ه پورمحمدی املشینصرالل  

  المللی امام خمینی دانشیار دانشگاه بین

۱۴: ۴۰ـ  ۱۴:  ۵۵   ظفرنامۀبینامتنی  -شناختی تحلیل مناسبات روان 
ّ
ه حمدالل

 فردوسی ۀمستوفی با شاهنام

زاده قاسمدکتر سیدعلی   

  المللی امام خمینیدانشیار دانشگاه بین

 مصطفی گورانی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات

۱۴: ۵۵ـ  ۱۵:  ۱۰   کاوش 
ّ
 ه مستوفیهایی از قلعۀ الموت و سفرنامۀ حمدالل

 

 دکتر حمیده چوبک

و  دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی

شناسی دژ  های باستان کاوش رپرستس

 الموت

۱۵:۲۵- ۱۵:۱۰  Persian / Iranian influence in Xinjiang literature 

in the early 20th century 

Dr. ZHU Yuqi 

Department of History, Peking 

University, Beijing, China 

۱۵: ۲۵ـ  ۱۵:  ۴۰  نشانه 
ّ
فر دکتر باقرعلی عادل ه مستوفیهای شهریاری ایرانشهری در آثار حمدالل  

   المللی امام خمینی دانشگاه بیندانشیار 

۱۵:۵۵- ۱۵:۴۰ فر دکتر باقرعلی عادل سخنرانی اختتامیه همایش   

ادبیات و علوم  ۀرئیس دانشکد

 انسانی و دبیر علمی همایش

 


