
  

 1401اسفند  7 یکشنبه
 9 - 12آیین گشایش     

 تالوت قرآن و پخش سرود جمهوری اسالمی

 )آقای دکتر جبرئیل نوکنده( خوش آمدگویی رییس موزه ملی ایران

 شناسیگردهمایی ساالنه باستانبیستمین  دبیر علمیو  شناسیارائه گزارش رییس پژوهشکده باستان
 (خانم دکتر لیال خسروی)

 1400شناسی در سال های باستانگزارش تصویری از فعالیت

 (دکتر مصیب امیریرییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری )آقای 

 (علی دارابیمیراث فرهنگی )آقای دکتر  محترم معاونقائم مقام وزیر و 

 اهلل ضرغامی(سیدعزت آقای دکتر دستی )راث فرهنگی، گردشگری و صنایعمی محترموزیر 

  1400 شناسی در سالهای باستان های پژوهشآیین گشایش نمایشگاه یافته
 
 

 پذیرایی  12 -13:30
 

 نشست نخست 
 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

 13:30 ـ 13:50
 پرسش و پاسخ

13:55- 13:50 

، غار هوتو ینگارهیکمربند و ال ،غار هوتوشناسی  باستانهای  کاوش
 مازندران

 حسن فاضلی نشلی

  13: 55ـ  14:15
 پرسش و پاسخ

14:20- 14:15 

 فاصل مخروط در حد یسنگ نهیدوران پار یاندازهاچشم ییشناسا یبررس
 ، سمنانیوانکیجاجرود و ا یهاافکنه 

 میالد هاشمی

 14:20ـ  14:40
 پرسش و پاسخ

14:45- 14:40 
 اکبر عابدی، مهناز شریفی ایجان غربیب، آذرتپه دالما یشناس کاوش باستان

15:05- 14:45  
 پرسش و پاسخ

15:10- 15:05 
 کرمان ر،یبردس سیتل ابل یکاوش بازنگر

 نصیر اسکندری
 حسین عزیزی خرانقی محمد

 

 پذیرایی 15:10ـ  15:30

 



 

 1401اسفند  7 یکشنبه

 
 نشست دوم

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت

  15: 30 ـ 16:10
 پرسش و پاسخ

16:15- 16:10 

سد گِلوَرد نکا،  ی هیگورستان وِلِم بهشهر در حاش یبخش کاوش نجات
 مازندران

 نژادرحمت عباس

  16: 15ـ  16 : 35
 پرسش و پاسخ

16:40- 16:35 
 بیگیسجاد علی هکرمانشا کوزران،( تپهقباق) تپهدر قواخ شناسیفصل نخست کاوش باستان

17:00- 16:40   
 پرسش و پاسخ

17:05- 17:00 
 مازندران ،ده تپه کِال ارفه یشناس کاوش باستان

 عراقی مهدی عابدینی
 نژادعبدالرضا مهاجری

17:25 – 17:05 
 پرسش و پاسخ

17:30- 17:25 

 یدر تَل آجر یائیتالیـ ا یرانیمشترک ا یشناس باستان  کاوش ازدهمیفصل 
 پارسه، فارس

 علیرضا عسکری چاوردی
 یریفرانچسکو کال ری یپ

 
 

 

 

 

 

 پایان روز اول

   

 



 

 1401اسفند  8 دوشنبه

  سومنشست 
 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت
9:00ـ  9:20  

 پرسش و پاسخ
9:25- 9:20  

یخراسان شمال روان،یش یدر تپه ارگ نادر یشناس کاوش باستان  
مقدم  ییجواد عال  

اکبر وحدتی علی  

9: 25ـ   9:45  
 پرسش و پاسخ

50 :9- 9:45  
مازندران ،آباد فرح یشهر باستان یکاوش حمام صفو  محمد آرمان ارشادی 

9:50ـ  10:10  
 پرسش و پاسخ

10:15- 10:10  
یبجنورد، خراسان شمال  زادهمعصوم  محوطه یشناس فصل دوم کاوش باستان  زهرا لرزاده 

10:15ـ   10:35   
پاسخپرسش و   

10:40- 10:35  
شرقی جانیاوجان، آذربا یخیقلعه شهر تار یشناس فصل چهارم کاوش باستان  رحیم والیتی 

 

11:00-  10:40  پذیرایی 

 
  چهارمنشست 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت
11:00ـ  11:20  

 پرسش و پاسخ
11:25- 11:20  

، سیستان و بلوچستانفصل کاوش محوطه شهر سوخته نینوزدهم  سیدمنصور سید سجادی 

  11:25ـ  11:45
 پرسش و پاسخ

11:50- 11:45  
نیکوه تاکستان، قزو فصل دوم کاوش خله  فریبا سعیدی انارکی 

  11:50ـ  12:10
 پرسش و پاسخ

12:15- 12:10  
غربی جانیآذربا ،چپرآباد )تپه گَرگَرو( خیازتار شیمحوطه پ بخشی کاوش نجات پورحنان بحرانی   

  12:15ـ  12:35
 پرسش و پاسخ

12:40- 12:35  
غربی جانیتپه بروه، آذربا یشناس فصل دوم کاوش باستان  مهناز شریفی 

 

14:00- 12:40  پذیرایی 

 



 

 1401اسفند  8 دوشنبه

  پنجمنشست 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت
 14:00ـ 14:20 

 پرسش و پاسخ
14:25- 14:20 

 ی، خراسان شمالیویر یخیتار  محوطه یشناس باستان یها فصل نهم کاوش
 محمدجواد جعفری
 یودیت تومالسکی

 14: 25ـ  14:45
 پرسش و پاسخ

14:50- 14:45 
 یخراسان شمال رانشهر،یو  محوطه یشناس فصل سوم کاوش باستان

 خانیکی میثم لباف
 روکو رانته

 14:50ـ  15:10
 پرسش و پاسخ

15:15- 15:10 
 پور عطا حسن ، سمنانچال نیگورستان مرس یبخش فصل سوم کاوش نجات

 15:15ـ   15:35 
 پرسش و پاسخ

15:40- 15:35 
 محسن جاوری اصفهان ،گلیو  فصل دوم کاوش آتشکده

 
 

 

 پذیرایی 16-15:40

 
  ششمنشست 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت
 16:00ـ  16:20

 پرسش و پاسخ
16:25- 16:20 

 حسینعلی کاوش و بلوچستان ستانیس ستان،یدر تپه رستم س یشناس فصل کاوش باستان نیدوم

  16:25ـ  16:45
 پرسش و پاسخ

16:50- 16:45 
 پهلوانمصطفی ده ، قزوینتپه سگزآباد قره یفصل دهم کاوش آموزش

  16:50ـ  17:10
 پرسش و پاسخ

17:15- 17:10 
 اله شیرازی روح  رود، سیستان حوزه رام شناسی باستان های بررسی

  17:15ـ  17:35
 پرسش و پاسخ

17:40- 17:35 
 حسین عزیزی خرانقی محمد شناسی شهرستان خاتم، یزد بررسی باستان

 

 پایان روز دوم
 

 



 

 1401اسفند  9سه شنبه 

 نشست هفتم

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت
9:00ـ  9:20  

 پرسش و پاسخ
9:25- 9:20  

نگاری بندر تاریخی نجیرم، بوشهرزنی به منظور الیهگمانه  حسین توفیقیان 

9: 25ـ   9:45  
 پرسش و پاسخ

50 :9- 9:45  
کرمان رفت،یشهرستان ج یسنگ نهیپار یاستقرارها ییو شناسا یبررس روز سلمان انجم   

9:50ـ  10:10  
 پرسش و پاسخ

10:15- 10:10  

آتشگاه،   محوطه یو مستندنگار یشناخت باستان ریروشمند و فراگ یبررس
 اصفهان

 یاری اله یهاد

10:15ـ   10:35   
 پرسش و پاسخ

10:40- 10:35  

ذهاب،  سد هواسان شهرستان سرپل  در محدوده یشناس باستان یبررس
 کرمانشاه

خواه ناصر امینی  

 
 

11:00-  10:40  پذیرایی 

 
 نشست هشتم 

 سخنران عنوان سخنرانی ساعت
11:00ـ  11:20  

 پرسش و پاسخ
11:25- 11:20  

سنجی و میراث فرهنگییونی در باستانکاربردهای آنالیز با باریکه  گل داوود آقاعلی   

  11:25ـ  11:45
 پرسش و پاسخ

11:50- 11:45  

های باستانی با استفاده از آنالیزهای فیزیکی و بازسازی دیرینه محیط محوطه
 شیمیایی

بات درفشیخه  

  11:50ـ  12:10
 پرسش و پاسخ

12:15- 12:10  
بدون کاوشیابی آثار باستانی مدفون  مکان  کوروش محمدخانی 

  12:15ـ  12:35
 پرسش و پاسخ

12:40- 12:35  
شناسی میراث ناملموس در باستان  آتوسا مومنی 

 

 اختتامیه
 

 

 


