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 گردهمایی ساالهن باستان شناسی اریان   نوزدهمین
 

 و موزه ملی ایران و گردشگری ، پژوهشگاه میراث فرهنگیپژوهشکده باستان شناسی

symposium-annual-https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/19th 

 7/12/1400افتتاحیه 
 

 9 - 12آیین گشایش     

 تالوت قرآن و پخش سرود جمهوری اسالمی

 دکتر جبرئیل نوکنده()جناب آقای  رییس موزه ملی ایران

 (محمد مرتضاییجناب آقای دکتر ) رییس پژوهشکده باستان شناسی

 1399گزارش تصویری از فعالیت های باستان شناسی در سال 

 (مصیب امیریدکتر جناب آقای وهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری )رییس پژ

 (علی دارابیردشگری )جناب آقای دکتر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گمیراث فرهنگی معاون 

 (ضرغامی مهندس عزت اهلل جناب آقای)راث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می وزیر
 

  اولنشست  :روز اول

 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

00:13 ـ 20:13  
 شوایشهرستان پ ان،یتپه چالتاس یشناسمشترک باستانهیات کاوش 

 تهران
 سوزان پوالک ،یحصار یمرتض

13: 25ـ  45:13  پاول لوریه، مهرداد ملکزاده در نارین قلعه میبد پژوهشهای باستان شناختی ایران و روسیه 

 گرگان، محله سرچشمه، استرآباد یخیکاوش شهر تار 13:50ـ  14:10
 لیمحمد اسماع ،ییاله رضا بیحب

 جلودار یلیاسمع

14:35- 14:15 
باز کوه گاوبست، شهرستان  یهااشکت آهو و محوطه شناسایی یبررس

 هرمزگان، بستک
 فریدون بیگلری

 

 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/19th-annual-symposium
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 1400اسفند  7
 منشست دو :روز اول

 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

 15: 00ـ 15:20
 سی لیالنقلی تپهنگاری اهللالیه

 اکبر عابدی آذربایجان شرقی

 15: 25ـ  15:  45
 محوطه ریوی دشت سملقان کاوشفصل هشتمین 

 خراسان شمالی
 تومالسکیجواد جعفری، یودیت محمد 

16:10- 15:50 
 بجنورد  ،محوطه معصوم زادهکاوش 

 خراسان شمالی
 زهرا لرزاده

16:35 – 16:15 
 یو جغتا نیجو یهاشهرستان شناسایی یبررس

 یخراسان رضو
 آزیتا میرزایی

 

 نشست سوم :روز اول

 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

00:71ـ  20:71  
 محوطه رم رمه، دشت مهران ینگارهیال

 ایالم
 حجت دارابی

17: 25ـ  45:71  
  یچکاوش تپه کوزه

 زنجان
 ابوالفضل عالی

50:17ـ  10:18  
کاشان ،پاقَپّان ینیرزمیکاوش مجموعه دستکند ز  

 اصفهان
 علی مولودی آرانی

15:81 ـ 35:81  
 چادگان ۀمنطق رود، ندهیزا زیآبر ۀباالدست حوض شناسایی یبررس

 اصفهان

 یشجاع یعل ،یعلو یعیبابک رف
یاصفهان  
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1400اسفند  8 یکشنبه   
 نشست اول  :روز دوم  

  
 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

 10:00ـ  10:20
 دشت نکا، توق تپه یمحوطه نوسنگ

 مازندران 
 رحمت عباس نژاد سرستی

 10: 25ـ  10:45
 شهرستان بابل ،گورستان شهنه پشته یفصل کاوش باستان شناس یندوم

 مازندران
 فاضلی نشلیحسن 

 10:50ـ  11:10
 پارسه یدر تل آجر یائیتالیا ،یرانیمشترک ا یشناسباستان یهافصل کاوش یندهم

 فارس  
 علیرضا عسکری چاوردی

 11:15ـ   11:35
 هرمز رهیدرخت جز _چند یانیم یسنگنهیمحوطه پار شناسایی یبررس

 هرمزگان
 سپهر زارعی

 

 روز دوم: نشست دوم 
 

 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

00:13 ـ 20:13  
 

 دیوسنگ جدگردآشوان در عصر مس یشناسکاوش باستانفصل  نیدوم
 آذربایجان غربی

 مهناز شریفی

13: 25ـ  45:13  
 

 بن سنگ اریفصل کاوش محوطه ل نیششم
 گیالن

 ولی جهانی

50:13ـ  10:14  
 سرپل ذهاب ،انزل ژهیمن جیزبنای کاوش 

 کرمانشاه
 فرزاد مافی

35:14- 15:14  
 

 محسن کریمی مرکزی فراهان استان فردقان، آتشکده کاوش نخست فصل
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  1400اسفند  8 یکشنبه

 
 نشست سوم  :روز دوم

 

 سخنران سخنرانی عنوان ساعت

 15: 00ـ 15:20

 
 شهر نیمشک ،محوطه قره بوالق یکاوش نجات بخش

 لیاردب
 حمید خانعلی

 15: 25ـ  15:  45
 

 3و  1بالچاک  یهامحوطه یبخشکاوش نجات
 آذربایجان غربی

 یگانهسپیده جمشیدی 

16:10- 15:50 
 

 رانشهریو ۀمحوط یشناسفصل مطالعات باستان یندوم
 خراسان شمالی

 روکو رانته، یکیلباف خان ثمیم

16:35 – 16:15 
 

 شهرستان فهرج  شناسیباستان شناسایی یبررس
 کرمان

 شهرام زارع

 

 روز دوم: نشست چهارم

 
 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

00:71ـ  20:71  
 لیچغازنب یرونیو حصار ب 3، 2 ۀشمار های کاخ ۀمجموعکاوش 

 خوزستان

 یمهد ،مهرنوش زاده دباغ
 پور یعال

17: 25ـ  45:71  
 دگانید یفصل نخست کاوش سد هخامنش

 فارس
 کرمی رضاحمید

50:17ـ  10:18  
 شیرین قصر سومار، خانۀ¬نفت محدودۀ شناسی¬باستان شناسایی و بررسی

 کرمانشاه
 وندمحسن زینی

15:81 ـ 35:81  
 سد هرات یشناسباستان ییشناسا یبررس

 فارس
 مرتضی خانی پور
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1400اسفند  9 دوشنبه  
نشست اول :روز سوم 

سخنرانعنوان سخنرانیساعت

10:00ـ  10:20
شهیشهرستان سرب ،مود یفصل کاوش محوطه گبر یندوم

یخراسان جنوب 
محمد فرجامی

10: 25 ـ 10:45
ارومیه جامع مسجد شرقی ضلع کاوش

 آذربایجان غربی
حامید نورسی

10:50ـ  11:10
شهرستان راور یبخش مرکز ییشناسا یبررس

 کرمان
یحشمدار راور ریام

11:15 ـ 11:35
دشتک به زابل یراهخط لوله انتقال گاز از سه ریمس شناسایی یبررس

 بلوچستان و سیستان
انیسعادت یمجتب

نشست دوم :روز سوم
سخنرانسخنرانی عنوانساعت

13:00 ـ 13:20
نهاوند سهیمعبد الئود یابیمنظور مکانبه یزنفصل گمانه نیپنجم  

همدان   
محسن جانجان

13: 25ـ  13:45
منظور شناسایی شواهد بیشتری از شناختی دشت سیستان به های باستان بررسی

 تمدن خراسان بزرگ
شیرازی روح اله 

13:50ـ  14:10
شهرستان فردوس یسنگنهیپار یهامحوطه ییشناسا یبررس

 خراسان جنوبی 
کهنه فرود ییصدرا یعل

14:35- 14:15
یتاالب گاوخون یجنوب یهادشت یشناختباستان ییشناسا یبررس

اصفهان
یلیاسرجبرئی

و لیال کیخا
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 نشست سوم  :روز سوم
 ایرشتهتاریخی و علوم میان -اشیاء فرهنگی

 سخنران   عنوان سخنرانی ساعت

 15: 00ـ 15:20
مجموعه آجرهای لعابدار بوکان، استردادی از کشور سوئیس در  پژوهشی بر

 موزه ملی ایران

 یوسف حسن زاده
 جان کرتیس

 شراره فرخ نیا پژوهشی بر سازمان تولید سفال روایتی نو از گورستان قیطریه: 15: 25ـ  15:  45

 رضا زاهدی آثار تاریخی، فرهنگی و هنریپژوهشی در عنوان جعل و تقلب در  15:50 -16:10

 مژگان خانمرادی پژوهشی بر گچبری های مخزن منفی یک موزه ملی ایران 16:15 – 16:35

 

 

 

 

 اختتامیه

 شناسی ایرانه پایانی نوزدهمین گردهمایی ساالنه باستانیبیان
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