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 افتتاحیه

 51:11ـ  51:51 تالوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران

 51:51 – 51:51 )رئیس پژوهشکدة هنر و دبیر علمی همایش(خوشامدگویی و ارائة گزارش عبدالحسین الله 

 51:51ـ  51:51  )سرپرست فرهنگستان هنر(سخنرانی علیرضا اسماعیلی 

 51:51ـ  51:51 فیلم همایش هنر / کرونا

 51:51ـ  51:11 (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) سیدمجتبی حسینیسخنرانی 

 51:11ـ  51:11 کاوه خورابه رئیس نشست:/ (9)نشست 

 نظرتبادلمعرفی مقاالت و بحث و 

 اهلل فاضلی()نعمتکرونا و بازاندیشی در گفتمان میراث فرهنگی و هنری ـ 
 )رضا افهمی(  51بخشی جمعی از طریق هنر؛ مطالعة موردی: کووید گاهینقش پژوهش در آـ 

 )شهاب پازوکی( 5151های زندة فرهنگی در مواجهه با ویروس جدید کرونای پرفورمنسـ 

 51:11ـ  51:51 تنفس و پذیرایی

 51:51ـ  58:51 اسماعیل پناهی رئیس نشست:/ (9)نشست 

 نظرمعرفی مقاالت و بحث و تبادل

 های دیداری ای از آیکونـ کرونا و گذار از ابرقهرمان خیالی به قهرمانان واقعی؛ مطالعة ترامتنی پاره

 )بهمن نامورمطلق ـ پریسا علیخانی(
 کومله()مهدی محمدزاده ـ مائده حسینی وست و گسست در تبلیغات پساکروناـ پی

 )عاطفه برومندان(گیری از هوش مصنوعی ـ تبیین کارکرد نوین موسیقی در دوران کرونا با بهره

  : کرونا، فضای مجازی و آموزش هنر(9)میزگرد 

 نژادمهدی مکی مدیر جلسه:

یوسف  ،فرهنگستان هنر(ای )عضو گروه تخصصی چندرسانه سیدعلیرضا گلپایگانی اعضای جلسه:

)معاون پژوهشی دانشکدة هنر و معماری دانشگاه  رضا افهمیو  )معاون پژوهشی دانشگاه سوره(خجیر 
 تربیت مدرس(

  58:51ـ  51:51
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 51:11ـ  56:51 طهوریر نیّ رئیس نشست: /(9)نشست 

 نظرمعرفی مقاالت و بحث و تبادل

 اقدم()ندا اخوانـ ماسک به مثابه یک سالح اهورایی، همگام با صنعت مد 
 وکیل()حسن بلخاری ـ مینا محمدیـ فروپاشی آخرین فراروایت. هنر، کرونا و جامعة مصرفی 

 از دیوید بوکه؛ مطالعه با رویکرد بینامتنیت میکائیل ریفاتر« ماندن در خانه» مجموعةـ 

 مقدم(پورمطلق و زهرا مهدیناموربهمن ) 

  : کرونا، سیاستگذاری و اقتصاد هنر(9)میزگرد 

 سجاد محمدیارزادهمدیر جلسه: 

 ادر آشنا، قاسالمی()معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد  سیدمجتبی حسینی اعضای جلسه:

)مدیرکل دفتر  فومنی، محمد اللهیاری)مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(

)مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و  هادی مظفریو  (موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ارشاد اسالمی(

 56:51ـ  51:11

 51:11ـ 51:51 تنفس و پذیرایی

 51:51ـ  58:51 مسعود ناصری رئیس نشست:/ (4)نشست 

 نظرمعرفی مقاالت و بحث و تبادل

 )سیداحمد محیط طباطبایی(ها و کرونا موزهـ 
 بانو فالحی()پرناز گودرزپروری ـ مه گیری کروناها در دوران همهمروری بر تحول و پیشرفت موزهـ 

 بخش فرهنگ؛ لزوم تأمین مالی و تخصصیوکارهای کوچک و متوسط در ـ تحلیلی بر نقش حمایت از کسب

 )حسانه حسینیان( 

  انداز آیندهها و چشمها، فرصتهنر ایران در مواجهه با کرونا؛ چالش : (9) میزگرد

 مدیر جلسه: عبدالحسین الله

 )رئیس بهمن نامورمطلق، (ایران )رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگیحسن بلخاری اعضای جلسه: 

 )معاون ، مجید سرسنگیاسالمی واحد هنرهای اسالمی ـ ایرانی استاد محمود فرشچیان(دانشگاه آزاد 

 )معاون پژوهشی فرهنگستان هنر( و علی تقوی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران(

  58:51ـ  51:51

 51:51ـ  51:51 قرائت بیانیة نهایی همایش 

 

 


