بسم اهلل الرحمن الرحیم

ریز برنامه گردهمایی
جمعه  01اکتبر
قبل از ظهر:

اسکان در مرکزاسالمی و هتل

00:11-00:11

پذیرایی ناهار

02:01-00:11

نماز جمعه

02:01

افتتاحیه گردهمایی و آغاز رسمی قسمت فرهنگی

عنوان :

دین در آلمان

02:41 – 02:01

تالوت قرآن و معرفی برنامه

04:01 – 02:41

درک عمومی مردم آلمان از مسلمانان در جامعه و نقش رسانه ها در آن
Öffentliche Wahrnehmung/ Medienberichterstattung
über die Muslime in Deutschland

سخنران :شایان آرکیان
Shayan Arkian
ژورنالیست و مسئول وبسایت تحلیل-خبری " "IranAndersبزبان آلمانی
نویسنده تحلیل های سیاسی و اجتماعی در نشریات مختلف آلمان
فارغ التحصیل رشته های علوم سیاسی ،فلسفه و الهیات شیعی
از نویسندگان کتاب
“„Soziologie des religiösen Staates im Islam und Christentum
"جامعه شناسی دولتها در اسالم و مسیحیت "بزبان آلمانی
http://irananders.de/

04:44 – 04:04

وضعیت و جایگاه سیاسی مسلمانان در جامعه آلمان

Politiche Situation der Muslime in Deutschland

سخنران :بالل (اووه) ویلبرت
Bilal Uwe Wibert
عضو هیئت مدیره حزب سیاسی "اتحاد برای نوآری و عدالت" ()BIG Partei
رئیس هیئت مدیره حزب سیاسی ""Muslimisch Demokratische Union
نماینده حزب  MDUدر ایالت NRW
(از مارس  0102حزب  MDUدر  BIGادغام شده است)
بنیانگذار پلتفورم "آزادی علیه امپریالیسم"
کارشناس در زمینه سیاست های اقتصادی ،محیط زیست و امنیت ملی ،مطالعات فرهنگی
سخنران و مناظره کننده در زمینه سیاست های مختلف دولت آلمان
http://big-deutschland.de/

01:01 – 01:11

فرصت های تقابلی و تفاهمی بین ادیان در آلمان
Interreligiöser Dialog in Deutschland

سخنران :حجه االسالم دکتر ترابی
Hujjat ul-Islam Dr. Hamidreza Torabi
رییس آکادمی اسالمی هامبورگ ()IAD e.V.
بنیانگذار حوزه علوم اسالمی هامبورگ
بنابنگذار حوزه علوم اسالمی آیت اهلل بهجت در قم
سابقه تحصیالت حوزوی (سطح  )2و دانشگاهی (دکتری) در زمینه های  :حقوق ،منطق و فلسفه
اسالمی
http://www.islamische-akademie.de/ueberdieiad/leitung.html

01:04 – 01:01

استراحت

02:04 – 01:21

جهان بینی و دینداری در جامعه ی آلمانی
Weltanschauungen und Religiösität in Deutschland

سخنران :دکتر یاووز اوزگز
Dr. Yavuz Özoguz
بنیانگذار و مدیر هیئت مدیره گروه "راه اسالم" ()Islamischer Weg e. V
بنیانگذار و عضو هیئت مدیره وبسایت جامع مسلمان آلمان ""Muslim-Markt
مدیر علمی پروژه ی " " Enzyklopädie des Islam
استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی اجتماعی و فرهنگی در قالب گروههای کوچک بزرگ آلمانی
و بین المللی
http://www.muslim-markt.de/
http://eslam.de/

00:11 – 02:01

میزگرد تخصصی :جایگاه دین و کارکردهای آن در ارکان جامعه آلمان
Stellenwert/Situation der Religion in der Deutschen
Gesellschaft

مجری میزگرد :علی شکیر
با حضور  :دکتر یاووز اوزگز ،بالل ویلبرت ،شایان آرکیان
Ali Chaukair
وکیل حقوقی دادگستری
فارغ التحصیل حقوق عمومی
فعال فرهنگی اجتماعی
بناینگذار و از گردانندگان گروه " " Gemeinschaft der Mitteبرای ایجاد ارتباط بین
ادیان و گرایشهای مختلف
http://www.alichaukair.de/pers%C3%B6nliches/

شنبه  00اکتبر
0:01- 2:11

صبحانه در محل مرکز اسالمی

0:01

شروع رسمی قسمت علمی

عنوان :

تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعتی آلمان

0:11 – 0:01

معرفی برنامه و صحبت آغازین

01:11 – 0:11

تحقیق و توسعه در شرکتهای بزرگ آلمانی :مطالعه موردی شرکت
داروسازی Bayer Healthcare

* بزرگترین شرکت داروسازی آلمان و دهمین شرکت داروسازی در دنیا

سخنران :دکتر کرستین کرزیوس
Dr. Kerstin Crusius
Head of Global Media Relations and Scientific Communications bei Bayer
HealthCare Pharmaceuticals
Former: Head of Global R&D and Scientific Communications bei Bayer
HealthCare Pharmaceuticals
http://www.bayerpharma.com/en/press/media-contacts/index.php




01:04 – 01:11

استراحت

00:04 – 01:04

بین المللی سازی تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعتی
(تجربه کاری در شرکتهای مرسدس بنز و مایکروسافت آلمان)

The Internationalization of Research and Development

سخنران :سامان فارسیان

Saman Farsian
عضو هیئت مدیره شرکت مشاوره تحقیق و توسعه " "Dena tecconهامبورگ
سابقه کار در زمینه تحقیق و توسعه و بازاریابی در شرکتهای مرسدس بنز ،مایکروسافت
عضو هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه در شرکت بین الملی ایرانی ""Toos Fuse
http://denateccon.com/en/company/

00:11 – 00:04

ارتباط تئوری و چرخ تولید در شرکتهای آلمانی
سخنران :سید مجید وفایی
Seyed Madjid Vafaee

مسئول توسعه نرم افزاری و عضو بخش تحقیق و توسعه در شرکت اتوماسیون "
"Högemann
سابقه کاری بعنوان IT-Administrator
فارغ التحصیل رشته های مهندسی الکترونیک و فناوری اطالعات
http://www.hoegemann.de/en/

00:11 – 00:11

میزگرد :استفاده از تجربیات شرکتهای آلمانی برای بهبود وضعیت
تحقیق و توسعه در صنایع ایران
مجری :شهاب نوروزیان
با حضور  :سامان فارسیان و مجید وفایی
Shahab Norouzian

مسئول علمی اتحادیه انجمن های اسالمی
دانشجوی دکتری فیزیک -فوتونیک

