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جناب آقای دکتر مصطفی شیرمردی

مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه اردکان

جناب آقای دکتر علی جودکی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

جناب آقای دکتر عباس بانج شفیعی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه ارومیه

جناب آقای دکتر محمد مهدی احمدی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه ایالم

جناب آقای دکتر مهدی فکور ثقیه

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر بابک شکری

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر داود یونسیان

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت

جناب آقای دکترسید جالل دهقانی فیروز آبادی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه عالمه طباطبائی

جناب آقای دکتر احمدرضا بهرامی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقای دکتر سید رسول رکنی زاده

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

جناب آقای دکترمحمد طالعی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

جناب آقای دکتر امیر عبداله زاده

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
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جناب آقای دکتر یداله اردوخانی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا

جناب آقای دکتر موسی شاکری 

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

جناب آقای دکتر مهدی مودودی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه بزرگمهر قائنات

جناب آقای دکتر علی حاجی بدلی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه بناب

جناب آقای دکتر آرش قربانی چقامارانی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه بوعلی سینا همدان

جناب آقای دکتر ابوالفضل اکبرپور

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند

جناب آقای دکتر مجید غدیری

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین

جناب آقای دکتر علی کوچی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تربت حیدریه

جناب آقای دکتر جمال قاسمی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه مازندران

جناب آقای دکتر امید رحمانی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه زنجان

جناب آقای دکترجبرائیل رزمجو

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

جناب آقای دکترمحمدعلی ایرانمنش

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد
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جناب آقای دکتر حجت اله رنجبر

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاهشهید باهنر کرمان

جناب آقای دکتر نور محمد یعقوبی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر مجید عرفانیان اورعی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه زابل

جناب آقای دکتر حسین دانش مهر 

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه  کردستان

 جناب آقای دکتر حسین جوانشیری

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه  رازی کرمانشاه

جناب آقای دکتر علیرضا کیاست

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه  شهید چمران اهواز

جناب آقای دکتر محمدرضا گلبهار حقیقی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس

 جناب آقای دکتر احمد باران زاده 

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه هرمزگان

جناب آقای دکتر  مهدی شبانی نوش آبادی 

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان 

جناب آقای دکتر  علی جعفریان

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه رشت

جناب آقای دکتر  امیدعلی اسماعیلیپور

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه جیرفت

جناب آقای دکتر  حسین ریاحی مدوار

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه  ولی عصر رفسنجان
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جناب آقای دکتر   محمد دلنواز

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه خوارزمی

جناب آقای دکتر  داود حسین پور

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه عالمه طباطبائی

جناب آقای دکتر   سیف الله سعدالدین

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان

جناب آقای دکتر  محمد فرخ زاد

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه گلستان

جناب آقای دکتر  حجّت االسالم و المسلمین محمد علی قمی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه اهل بیت

جناب آقای دکتر  علی احسانی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه قم

جناب آقای دکتر  دکتر علی ختن لو

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه مالیر

سرکار خانم دکتر نیلوفر ملک

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر اصفهان

جناب آقای دکتر  هادی ربیعی 

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر تهران

سرکار خانم دکتر مینو قره بگلو

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه  هنر تبریز

جناب آقای دکتر جمیل زرگان

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع امام حسین(علیه السالم)

جناب آقای دکتر قهرمان خوش روی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز
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جناب آقای دکتر حسین حیدری کلهرودی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه تفرش

جناب آقای دکتر محمد ابراهیم سمیع

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه جهرم

جناب آقای دکتر مرتضی منتظر ظهوری

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج

جناب آقای دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی 

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری

جناب آقای دکتر هوشنگ خیری

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه دامغان

جناب آقای دکتر بهروز خسروپور

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه سلمان فارسی کازرون

سرکار خانم دکتر هاجر مریخ پور

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

جناب آقای دکتر شهریار بیژنی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهد

جناب آقای دکتر علی عجمی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

جناب آقای دکتر آبتین عبادی

مدیریت محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک

جناب آقای دکتر محمد مهدی زاده

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه مراغه

سرکار خانم دکتر مژگان افخمی گلی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه  نیشابور



شیراز، بولوار جام جم، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، طبقه پنجم، معاونت پژوهش و فناوری

شماره: ١٤٠١٣/١٠/١٦٩٠٩
تاریخ: ١٤٠١/٠٨/٢٨

پیوست: دارد

معاونت پژوهش
و فناوری

کد پستی: ٧٩١٤٦٨٤٣٣٤
تلفن: ٣٦٢٨٦٤٢٧-٠٧١
نمابر: ٣٦٢٨٦٤٢١-٠٧١

https://shirazu.ac.ir

جناب آقای دکتر مصطفی کرم پور

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان

جناب آقای دکتر محمدمهدی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه فسا

جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی آتانی

معاون محترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه گیالن

با سالم و احترام،
به اطالع می رساند، مرکز پژوهشی هویت ایرانیان دانشگاه شیراز با حمایت معاونت محترم 
پژوهشی این دانشگاه، درصدد برگزاری همایش بین المللی هویت ایرانیان در اردیبهشت سال 

۱۴۰۲ میباشد. 
این همایش بخشی از پروژه هویت ایرانیان دانشگاه شیراز است  که از چند سال پیش با برگزاری 
نشست های تخصصی در قالب کمیته های دوازده گانه در دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، 
علوم تربیتی، علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، هنر و معماری و الهیات 

و معارف اسالمی به طرح مساله هویت ایرانیان از منظر رشتههای مرتبط پرداخته است.
برگزاری کنگره های دوساالنه بین المللی، ملی و منطقه ای از برنامههای پروژه هویت ایرانیان 
در جهت پرداختن جدیتر و تخصصیتر به موضوع هویت می باشد. کلیه فعالیتهای پژوهشی 
صورت گرفته در فاصله  همایشها در قالب سخنرانی، نشست علمی، تدوین پایان نامه و رساله 
و تالیف مقاله و کتاب  و نیز طرحهای پژوهشی، و نیز مقاالت واصله برگزیده در فراخوان در 
همایشها عرضه میگردد، تا از خالل آن نخبگان و اندیشمندان هویت شناس به تبادل نظر 

بپردازند و به تدریج ادبیات پژوهشی قابل استناد برای محققان فراهم شود.
از اهداف همایش ها  تاکید بر نگاه یک پارچه به هویت ایرانیان (میراث ایران و میراث اسالم  
(از ایران باستان تا ایران معاصر) در جهت حفظ وحدت ملی و مواجهه با دستکاری حافظه 
تاریخی ایرانیان با بازسازی هویت دینی در ایران باستان و تبیین نقش  خرده هویتها  و فرهنگها 
و قومیتها و مناطق در شکل دهی هویت ملی و نیز فعال کردن اشتراکات هویتی مناطقی از 

جهان اسالم از مدخل میراث تاریخی و زبان و ادبیات فارسی می باشد.
با توجه به  ضرورت ارزیابی و بازنگری سیاست های هویتی در گام اول و چهل سال پس از 
انقالب، با نگاهی به آینده، عنوان کنگره اول : "هویت ایرانیان: مبانی، الگوها، سیاستها و ارزیابی" 

می باشد.
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 همچنین استخراج و معرفی مصادیق هویت در آیینه فرهنگ، ادب و هنر ایران  و  توجه به 
مساله هویت جوانان و تالش در جهت تقویت حس تعلق به هویت ملی و اسالمی و سیاست 

گزاری مناسب فرهنگی در این جهت از اهداف دیگر همایش می باشد.
پروژه هویت ایرانیان در مسیر تبیین این موضوع با توجه خاص به  واقعیت و ظرفیت هویت 
های محلی و بومی مناطق مختلف ایران ، در مسیر تبیین ظرفیت های محلی – ملی و تأکید 
بر کارکرد دوگانه این ظرفیتها ، پیشنهاد شکل گیری کمیته های محلی با محوریت دانشگاه 
های مختلف دارد. در این راستا با رایزنی با شورای فرهنگ عمومی استانها، می توان به جهت 

دهی و بهره گیری از ظرفیتهای نهادهای فرهنگ ساز در این مناطق پرداخت.
بدین منظور، پیرو اطالع رسانی معاون محترم پژوهشی دانشگاه شیراز در نشست معاونین 
محترم پژوهشی سراسر کشور، در صورت آمادگی جهت مشارکت در برگزاری همایش و پیش 
نشست ها، ظرفیت ها و آمادگی های آن دانشگاه را جهت ارتقای همایش از جمله در موارد 

زیراعالم فرمایید:

برگزاری  سخنرانی  و پیش نشست ها ی تخصصی  •
معرفی اساتید هویت پژوه جهت سفارش مقاله  •

مشارکت در داوری مقاالت همایش  •
انتشار مقاالت برگزیده همایش در نشریات پژوهشی مرتبط •

اطالع رسانی همایش در پایگاه اطالع رسانی  •
معرفی رابط (همراه با اعالم شماره تماس ایشان) جهت انجام هماهنگی های بعدی، به  •

ویژه برگزاری سخنرانی  و پیش نشست ها ی تخصصی
                                                                                       

جهت هماهنگی برای هر یک از امور فوق می توانید با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید:
071-36278687 

 09034439624
توفیقات روز افزون شما را از خداوند منان خواستارم.


