
 

“The limits of my language mean the limits of my world.” 

Ludwig Wittgenstein 

 

 دومین همایش ملی دستاورد های نوین در آموزش، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی

 

1401شهریور  16    

زند شیرازموسسه آموزش عالی   

 

همایش ملی زبانبرنامه زمانبندی   

  



 
 

 : zand.ac.ir/conf  لینک مراسم                                                                 8: 00-10:00  مراسم افتتاحیه      

 ردیف عنوان برنامه زمان

 1 قرائت قرآن مجید و پخش سرود ملی 8:  15 - 8:  20

25  :8 - 20  :8 
 همایش فی موسسه آموزش عالی زند شیراز وخیر مقدم مجری فارسی زبان و دعوت جهت مشاهده کلیپ معر

2 

 3 پخش کلیپ معرفی موسسه همایش 8:  25 - 8:  30

40  :8 - 30  :8 
 )رئیس محترم موسسه آموزش عالی زند شیراز و رئیس همایشسید ابراهیم حسینی ) سخنرانی جناب آقای دکتر

4 

55  :8 - 40  :8 
 )پژوهشی دانشگاه شیرازمحترم  معاون) هادی صادقیمحمد  دکتر سخنرانی جناب آقای 

5 

 گاهیپا یالملل نیب یعلم یهایو همکار یمحترم اداره روابط عموم سیرئی )فومن یمیقد یدکتر محمدرضا فالحت یجناب آقاسخنرانی  8:  55 - 9:  10

 ((ISCعلوم جهان اسالم ) یاستناد
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15  :9 - 10  :9 
 استانداری در شورای عالی عتف(رزمجو ) نمانده محترم  الهآیت سید پوفسور  یجناب آقاسخنرانی 

7 

 8 وش آمد گویی مجری انگلیسی زبان و دعوت به تماشای کلیپ دبیر علمی همایشخ 9:  15 - 9:  20

یراز و دبیر شعضو محترم هیئت علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی دانشگاه )سخنرانی جناب آقای پروفسور ناصر رشیدی  9:  20 - 9:  35

 (علمی همایش

9 

 سخنرانی سرکار خانم دکتر شیوا صدیقی 9:  35 - 9:  45

 )همایش علمیون محترم پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز و دبیر معا(

10 

 11 برنامه زمانبندی  همایش اعالم  9:  45 - 10:  00



 
 

 : zand.ac.ir/confمراسم  نکلی                                                           10:30_18:30 کلیدی ارائه مقاله و سخنرانی                          

 زمان عنوان برنامه ردیف

 10:  30 - 17:  30 برگزاری جلسات ارائه مقاالت و سخنرانی های کلیدی 1

17:  30 - 18:  00 استراحت /  پذیرایی 2  

18:  00 - 18:  30 دو سخنرانی کلیدی 3  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 : zand.ac.ir/confمراسم  ینکل                                                          18:30_19:25    مراسم اختتامیه                                      

 زمان برنامهعنوان  ردیف

 18:  30 - 18:  35 قرآن مجید قرائت 1

 18:  35 - 18:  40 خیر مقدم مجری انگلیسی زبان و تشکر از همراهی 2

 18:  40 - 18:  50 (رئیس محترم موسسه آموزش عالی زند شیراز و رئیس همایشسید ابراهیم حسینی ) سخنرانی جناب آقای دکتر 3

عضو محترم هیئت علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی دانشگاه (سخنرانی جناب آقای پروفسور ناصر رشیدی و معرفی مقاله برتر همایش  4

 )شیراز و دبیر علمی همایش

05  :19 - 50  :18 



 

 19:  05 - 19:  15 )همایشعلمی ر معاون محترم پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز و دبی(سخنرانی سرکار خانم دکتر شیوا صدیقی  5

 19:  15 - 19:  25 تقدیر و اهدای تندیس حامیان همایش 6

 19:  25 - 19:  35 خش کلیپ کادر اجرایی همایش 7

 19:  35 - 19:  40 تشکر مجری و پایان مراسم 8

 

 

 

 

 

 

 


