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برنامه هاي هشتمین روز نمایشگاه کتاب تهران
12:37 1398/2/11

(�le/getimage/5cc9630326000020b0234792.jpg/)
برنامه هاي روز چهارشنبه (11 اردیبهشت ماه) هشتمین روز سی و دومین نمایشگاه

بین المللی کتاب تهران اعالم شد.
به گزارش ستاد خبري سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران، همزمان با برگزاري نمایشگاه
کتاب تهران، ناشران مختلف برنامه ها و نشست هاي متنوعی در سراي اهل قلم، بخش
میهمان ویژه و ناشران آموزشی و عمومی برگزار می شود. مهم ترین برنامه هاي هشتمین

(11 اردیبهشت ماه) نمایشگاه به این شرح است:
سالن دهخدا

ساعت 12:30_11
برگزارکننده: موسسه نمایشگاه هاي فرهنگی

عنوان برنامه: رونمایی از کتب انتشارات آمو افغانستان و انتشارات تاك تاجیکستان
سخنران  ها: دکتر موالیی، دکتر نوروزي، جواد خاوري

دبیر نشست: نادر موسوي
 

ساعت 14:30_ 11
برگزارکننده: موسسه نمایشگاه هاي فرهنگی و رایزنی فرهنگی سفارت افغانستان در ایران

عنوان برنامه: بررسی ادبیات معاصر افغانستان در یک نگاه
سخنران ها: نصیراحمد آرین، روح اهللا بهرامیان، علی مدد رضوانی

دبیر نشست: مژگان نظري
 

ساعت 16_ 14:30
برگزارکننده: موسسه نمایشگاه هاي فرهنگی و رایزنی فرهنگی سفارت افغانستان در ایران

عنوان برنامه: بررسی وضعیت چاپ و نشر در افغانستان پسا 2001
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سخنران ها: شیراحمد سعیدي و مسئوالن انتشارات جمهوري اسالمی افغانستان
دبیر نشست: مژگان نظري

 
سالن جالل آل احمد

ساعت 12:30_ 11:30
برگزارکننده: بنیاد شهید_ نشر شاهد

عنوان برنامه: رونمایی از کتاب «فرهنگ اعالم شهداي تهران بزرگ»
سخنران ها: محمدرضا سروش، نادر نصیري، محمدحسن کاویانی

دبیر نشست: رضا حاجی آبادي
 

ساعت 15_ 14
برگزارکننده: انتشارات موسسه فرهنگ و هنر خراسان
عنوان برنامه: رونمایی از کتاب هاي منتشره در سال 98

سخنران ها: علی بشر دانش و سید مصطفی حسینی
دبیر نشست: مهدي یوسفوندي

 
ساعت 16:30_ 15:30

برگزارکننده: دبیرخانه جایزه مهرگان
عنوان برنامه: نگاهی به ادبیات داستانی ایران در بیست ساله گذشته/ معرفی 24 رمان برگزیده جایزه مهرگان ادب در سال هاي 1397_ 1378

سخنران ها: ثریا قزل ایاغ، پروین سالجقه و مهدي غبرایی
 

سالن مرتضی مطهري
ساعت 11:15_ 10:15

برگزارکننده: موسسه نجواي قلم
عنوان برنامه: جایگاه آموزش در ویرایش

سخنران ها: مهدي قنواتی، نازنین خلیلی پور، مرتضی فکوري
دبیر نشست: یداهللا شکري

 
ساعت 12:30_ 11:30

برگزارکننده: اداره کل مجامع تشکل ها و فعالیت هاي فرهنگی
عنوان برنامه: آشنایی با طرح گرنت جمهوري اسالمی ایران

سخنران: علیرضا نوري زاده
دبیر نشست: نسرین پرورش

 
ساعت 16_ 15

برگزارکننده: کمیته علمی_ فرهنگی
عنوان برنامه: ترجمه آثار ایران در خارج از کشور

سخنران ها: مهسا محبعلی و جاکا مولونگی
دبیر نشست: حسین ذوقی

 
سالن مرتضی آوینی
ساعت 12_ 10:30

برگزارکننده: انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی
عنوان برنامه: کارگاه آموزش حقوق نشر و تحلیلی بر کپی رایت

سخنران: عباس حسینی نیک
دبیر نشست: مهدي صادقی نژاد

 
ساعت 16_ 14:30

برگزارکننده: نشر جان جهان
عنوان برنامه: معماري، هنر گمشده

سخنران: محمدرضا وطن دوست
دبیر نشست: عزیز محسنی
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ساعت 18_ 16:30
برگزارکننده: معاونت تدوین_ تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

عنوان برنامه: نقش تنقیح قوانین و مقررات در مقابله با فساد و ارتقاي سالمت نظام اداري
سخنران ها: ولی رستمی، علیرضا میرکمالی

دبیر نشست: امین جعفري
 

بخش آموزشی
13:30 _14:30

برگزارکننده: انجمن صنفی کسب و کارهاي اینترنتی
عنوان برنامه: بازاریابی دیجیتال در حوزه نشر

سخنران: عادل طالبی
 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
ساعت 12_ 11

برگزارکننده: اداره کل همکاري هاي فرهنگی و ایرانیان خارج از کشور
عنوان برنامه: رونمایی از لوح فشرده زنان ایران و ترجمه کتاب همراه آهوان (هاشمی، بیابانکی و بیدج)

 
ساعت 16_ 15

عنوان برنامه: نشست بررسی ابعاد ترجمه و نشر آثار کودك و نوجوان به  زبان هاي خارجی و رونمایی از تعدادي از کتاب هاي کودك به زبان هاي چینی و میانماري
سخنران ها: خانم ارگانی، خانم خلعتبري و آقاي هوشنگ مرادي

 
نشر افق

ساعت 15_ 14
شیوا مقانلو نویسنده ي آثار «جانشین» و «روي پله هاي کنسرواتوار»

 
ساعت 18-17

مهدي غبرایی و اسداهللا امرایی
 

نشر نگاه
ساعت 15

ابوالفضل داوودي
 ساعت 16

سپیده خداوردي و روزبه بمانی
 

نشر چشمه
ساعت 12_ 11
بلقیس سلیمانی
ساعت 14_ 13

نسیم مرعشی
ساعت 16_ 15
علی اکبر حیدري
ساعت 18_ 17
مصطفی مستور

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار «خواندن توانستن است» از 4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود.

نمایشگاه هاي کتاب استانی و بین المللی

(http://www.ic�.ir) 

به ما بپیوندید

http://www.icfi.ir/

