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۱ 
 

 ۱۳۹۸آذر  ۱۳: چهارشنبه هیافتتاح
ب یمطهر  دیشه تاالر  مدرس تیدانشگاه تر

 زمان

 ۸:۳۰ پذیرش مهمانان

 ۹:۰۰ سرود جمهوری اسالمی ایران 

 ۹:۵ قرائت قرآن

 ۹:۱۰ مهدی موسویسیدعلمی همایش: دکتر  و دبیر ایران شناسیانجمن علمی باستانرئیس 

 ۹:۳۰ نسبشناسی دانشگاه تربیت مدرس: دکتر حامد وحدتیمدیر گروه باستان

 ۹:۴۵ جبرییل نوکنده: دکتر موزۀ ملی ایرانرئیس 

دکتر محمدحسن طالبیان :گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، معاون میراث فرهنگی  ۹:۴۵ 

 فارس جی: خلژهینشست و 

ب یمطهر  دی: تاالر شهیمحل برگزار   ۱۳۹۸آذر  ۱۳مدرس،  زمان: چهارشنبه  تیدانشگاه تر

 ، دکتر سیامک سرلکعباس مقدماستاد مهدی رهبر، دکتر ی، رزادیشهمدکتر صادق ملکرؤسای جلسه: 

 ۱۰:۵۵تا  ۱۰:۳۰ یحصار یدکتر مرتض شدۀ جنوب شرق ایران مکران، روشنابخش حلقۀ فرهنگی فراموش

 ۱۱:۲۵تا  ۱۱:۰۰ یدکتر محسن جاور بندر قلهات و نفوذ تاریخی، سیاسی و فرهنگی ایران بر آن 

 ۱۱:۵۵تا  ۱۱:۳۰ یدکتر ابوالفضل عال های خلیج فارس کرانهدر پسم فارس تپه برتش پارسیان؛ شواهدی از گستره فرهنگ سفالی هزاره پنجم پ

 لیدکتر محمد اسماع ین؛ اشکانی یا ساسانی؟ المللی دریایی ایران و چتجارت بین

 جلودار یلیاسمع

 ۱۲:۳۰تا  ۱۲:۰۰

 ۱۴ -۱۲:۳۰عکس یادگاری و نماز و نهار

 

 خیاز تار  شیدوران پنشست دوم: 

 ۱۳۹۸آذر  ۱۳| زمان: چهارشنبه  یرحسنی:  تاالر میمحل برگزار 

ییل نوکنده، دکتر علیرضا هژبری نوبری رؤسای جلسه:  نژاددکتر رحمت عباس، دکتر جبر

و  ینشل یدکتر حسن فاضل م در جبهه شمالی و جنوبی البرز مرکزی نگاهی نو به تحوالت فرهنگی هزاره سوم پ

 یصفر یمجتب
 ۱۴:۲۵تا  ۱۴:۰۰

Researches Monuments of Nakhchivançay and Sirabçay Valley  Dr. Veli 
Bakhshaliyev 

 ۱۴:۵۵تا  ۱۴:۳۰

 ۱۵:۲۵تا  ۱۵:۰۰ دکتر عباس مقدم از میالد در شوشان بزرگ در عین تنوع زیستگاهی در هزارۀ پنجم پیش» های مشترکنشانه«

 ۱۶:۰۰تا  ۱۵:۳۰پذیرایی: 

 

 یخیدوران تار نشست سوم: 

 ۱۳۹۸آذر  ۱۳| زمان: چهارشنبه  ی:  تاالر عالمه جعفر یمحل برگزار 

 ، دکتر سرور خراشادیدکتر حسین توفیقیان، کاظم مالزادهدکتر نشست: رؤسای 

 ۱۴:۲۵تا  ۱۴:۰۰ رهبر یاستاد مهد آب شوشتر های گچبری دورۀ ساسانی از میانیافته

 ۱۴:۵۵تا  ۱۴:۳۰ زادهدکتر مهرداد ملک هخامنشی پردازی نگارکندهای آشوری و هایی میان چهرهچهرۀ شهریار مادان (؟!) با سنجش

Life on the Great Wall of Gorgan: Excavations of Sasanian Barracks in 

Fort 2 

Dr. Eberhard W. 
Sauer ۱۵:۰۰  ۱۵:۲۵تا 

 ۱۶:۰۰تا  ۱۵:۳۰پذیرایی: 
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۲ 
 

 ی: دوران اسالمچهارمنشست 

 ۱۳۹۸آذر  ۱۳| زمان: چهارشنبه  یرحسنی:  تاالر میمحل برگزار 

یمیانشسترؤسای   دکتر رضا نوری شادمهانی، الله دهیدکتر هان، : دکتر حسن کر

مادین در شهر اسالمی جیرفت و مسئله بازرگانی دورُبرد 
ُ
 ۱۶:۲۵تا  ۱۶:۰۰ رحاجلویام دیدکتر سع محلۀ ق

Solomon’s Bottle’: a Glass Flask in Tehran and Abbasid Glass Floors in 

the Levant  

Dr. Markus Ritter 
 ۱۶:۵۵تا  ۱۶:۳۰

 ۱۷:۲۵تا  ۱۷:۰۰ دکتر فرهاد شمال  یشناسباستان دگاهیتپه مرنجان کابل از د ییمعبد بودا یهاافتهیها و از کاوش یادیباز

 

 یشناسعلوم باستاننشست پنجم: 

 ۱۳۹۸آذر  ۱۳| زمان: چهارشنبه  ی:  تاالر عالمه جعفر یمحل برگزار 

 ، دکتر حسین عزیزیمحمدخانیش ، دکتر کور نسبدکتر حامد وحدتی: نشست یرؤسا

Human Mobility during the Iron Age in the Foothills of the Karkas 

Mountains: Research on the Stable Strontium Isotopes at Estark-

Joshaqan  

Dr. Arkadiusz 
Soltysiak ۱۶:۰۰  ۱۶:۲۵تا 

The Emergence and Spread of Tin Bronze during the Bronze Age in the 

Iranian Plateau: A New Look To the Analytical Studies 

Dr. Omid Oudbashi 
 ۱۶:۵۵تا  ۱۶:۳۰

 ۱۷:۲۵تا  ۱۷:۰۰ نژادعباس رحمتدکتر  ای های منطقهم در برهمکنشنقش استحاله سنگ مس در فالت مرکزی ایران در نیمۀ هزارۀ پنجم پ

 نخستپایان روز 
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۳ 
 

 ۱۳۹۸آذرماه  ۱۴روز دوم، پنجشنبه  

 یدوران اسالم :کمینشست 

 ۱۳۹۸آذرماه  ۱۴| زمان: پنجشنبه    یرحسنی: تاالر میمحل برگزار 

 ، دکتر محمد مرتضایییدکتر حسن هاشمدکتر حمیده چوبک، : نشسترؤسای 

های آغازین شناختی بخشی از محور ارتباطی خوزستان به غرب ایران در دوره ساسانی و سدهبررسی باستان

 در استان لرستان » پلهتنگ سی«اسالمی: 

 یستانیدکتر جواد ن
 ۹:۲۵تا  ۹:۰۰

Indicators of Cultural Contact at the Emergence of the Persian Gulf 

Interaction Sphere  
Dr. Amir H. Zaribaf 

 ۹:۵۵تا  ۹:۳۰

 ۱۰:۲۵تا  ۱۰:۰۰ انیقیصد نیدکتر حس میانی اسالمی های قرون ارزیابی تشابهات بین فرهنگی ایران و سوریه بر مبنای مطالعات سفال

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۳۰پذیرایی 

 

یخنشست دوم:   دوران پیش از تار

 ۱۳۹۸آذرماه  ۱۴| زمان:  پنجشنبه   ی: تاالر عالمه جعفر یمحل برگزار 

 علیرضا سرداری، دکتر پورحمیدرضا ولیضلی، دکتر دکتر حسن فا :رؤسای نشست

 ۹:۲۵تا  ۹:۰۰ یاسکندر ریدکتر نص تمدن جیرفت (مارهاشی) و خلیج فارس: مالحظاتی در باب جزیره تاروت عربستان 

 ۹:۵۵تا  ۹:۳۰ ییدکتر کورش روستا های فالت مرکزی و شمال شرق در نیمۀ نخست دورۀ هولوسن برهمکنش فرهنگ

Common Features of Urmia Basin’s and Nakhchivan’s Neolithic 

Cultures 

Dr. Zeyneb 
Guliyeva 

 ۱۰:۲۵تا  ۱۰:۰۰

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۳۰پذیرایی 

 

 خیاز تار  شیدوران پ: طومنشست 

 ۱۳۹۸آذرماه  ۱۴| زمان:  پنجشنبه   ی:  تاالر عالمه جعفر یمحل برگزار 

 پهلواندکتر مصطفی دهدکتر نوروز رجبی، نشست: دکتر مرتضی حصاری،  یرؤسا

 ۱۱:۲۵تا  ۱۱:۰۰ یسردار رضایدکتر عل ای فارس در پیش از تاریخمنطقه-بندی هویت فرهنگیصورت

 ۱۱:۵۵تا  ۱۱:۳۰ یوحدت اکبریدکتر عل عصر آهن در شرق ایران

Relations of Paintet Pottery Ceramics of Kizkala with Urmia Basin Dr. Turan 
Hashimova 

 ۱۲:۲۵تا  ۱۲:۰۰

Archaeological survey and excavation at  Borj site in Neyshabur, 
Northeastern Iran 

Dr. Shi Yunli ۱۲:۳۰  ۱۲:۵۵تا 

 ۱۴:۰۰تا  ۱۳:۰۰نماز و نهار 

 

 یخیدوران تار : چهارمنشست 

 ۱۳۹۸آذرماه  ۱۴| زمان: پنجشنبه   یرحسنی: تاالر میمحل برگزار 

 یتیوال  میدکتر رح، دکتر ابرهارد ولفرام سوئر، بهمن فیروزمندی: دکتر نشسترؤسای 

 ۱۱:۲۵تا  ۱۱:۰۰ نسبیدکتر حامد وحدت پاسخ هایی بیپرسششناسی جعلی در ایران، از خیال تا واقعیت: مروری بر برخی مدارک باستان

Armazi Monolingual: Issues of Current Studies  Dr. Helen 
Giunashvili 

 ۱۱:۵۵تا  ۱۱:۳۰

 ۱۲:۲۵تا  ۱۲:۰۰ انیدیسع یدکتر سعد مادها از آسیای میانه تا آسیای صغیر: بحثی در باب گسترش قلمرو مادها 

 ۱۴:۰۰تا  ۱۳:۰۰نماز و نهار 
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٤ 
 

یخی: دوران پنجمنشست   تار

 ۱۳۹۸آذرماه  ۱۴| زمان:  پنجشنبه   یرحسنی:  تاالر میمحل برگزار 

 یمکوند یلیدکتر لاکبر وحدتی، زاده، دکتر علینشست: دکتر مهرداد ملک یرؤسا

Iron Age short bronze sword in Iran, Mesopotamia and around the 

Persian Gulf: an analysis of the dispersion and evolution 

Dr. Narges Bayani 
 ۱۴:۲۵تا  ۱۴:۰۰

 ۱۴:۵۵تا  ۱۴:۳۰ یسیدکتر مهسا و قفقاز جنوبی و آناتولی های اداری در های هخامنشی از منظر سیاستبرجستهتحلیلی بر معماری و نقش

Glazed Parthian Pottery as Luxury Goods from a Roman Fortress on 
the Middle Euphrates Area during the II-III 

Dr. Giacomo M. 
Tabita 

 ۱۵:۲۵تا  ۱۵:۰۰

 

 خیاز تار  شیدوران پنشست ششم: 

 ۱۳۹۸آذرماه  ۱۴پنجشنبه    ی: تاالر عالمه جعفر یمحل برگزار 

 زادهدکتر جواد حسین، آزادی احمد، دکتر ییدکتر کورش روستانشست:  یرؤسا

Population History of the Neolithic Iran in Light of Ancient DNA Dr. Matthew 
Williams 

 ۱۴:۲۵تا  ۱۴:۰۰

Cultural Relations of Middle Bronze Age Painted Ceramics of the 

Nakhchivan with the Urmia Basin 

Dr. Fizze Kuliyeva 
 ۱۴:۵۵تا  ۱۴:۳۰

 ۱۵:۲۵تا  ۱۵:۰۰ زشک یوسفیالله دکتر روح آباد و گسترش اوروک در شمال فالت مرکزی ایران تپه میمنت

 جعفریمکان: تاالر عالمه |  اختتامیه

یث فرهنگی در دنیای مدرنآسیب نشست یخی و موار  شناسی میراث فرهنگی و ضرورت صیانت از مأثر تار

 رو)های پیششناسی کشور و چالش(وضعیت باستان

 ، دکتر علیرضا سرداری، استاد مهدی رهبرعباس مقدماله مالصالحی، دکتر سیامک سرلک، دکتر سیدمهدی موسوی، دکتر دکتر حکمت

یامنشدکتر نشست: علمی دبیر   شاهین آر

 موسیقی سنتی

 شناسی ایرانالمللی دوساالنه انجمن علمی باستانبیانیۀ نخستین همایش دوساالنۀ بین

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


