
      

 علمی و اجرائی برنامه 

 همایش   نخستین دوره از  

 "نقش ادیان در خروج از بحران جهانی زیست محیطی"

  16:30الی   8:30ساعت        23/09/1401

 اصفهان   –هتل عباسی  

 

 بخش اول: 

 ساعت ارائه کننده  موضوع ردیف 

o 7:30 های علمی و دینی  ورود مهمانان از هتل و  پذیریش مهمانان ویژه، شخصیت 

 8:40الی  8:30 سرود ملی و  پخش تالوتی از آیات کالم ا... مجید 1

 مجری برنامه سرکار خانم شهرکی  

 جناب آقای مهندس امین احمدی  گزارشی از روند برگزاری همایش و برنامه های آتی 2

 دبیر اجرائی همایش   
 8:55الی  8:45

 خوش آمدگویی   3

 استان اصفهان، قطب اندیشه دینی برای خروج از بحران محیط زیست 

 9:15الی  8:55 مدیرعالی استان اصفهان 

 ضرورت هم اندیشی در باب   4

 دین و طبیعت 

 شخصیت عالی دینی 

 استان اصفهان  

 9:30الی  9:15

 دین   5

 بحران محیط زیست راهگشای خروج از  

 سازمان حفاظت  

 محیط زیست کشور 

 9:45الی  9:30

 مدیرعالی   اصفهان شهر سبز با رویکرد دینی  6

 مدیریت شهری اصفهان 

 10:00الی  9:45

 جناب آقای دکتر محمدحسن امامی  زیست ضرورت تاریخی مواجهه ادیان با بحران محیط 

 رییس انجمن مدیریت سبز ایران 

 10:30الی  10:00

 10:45الی  10:30 پذیرایی و گفتگوهای کار گروهی   7

  



 بخش دوم: 

 تبیین رهیافت، نقش و جایگاه ادیان در خروج از بحران محیط زیست در جهان معاصر 

 طرح پرسش:  

 رابطه انسان و طبیعت در ادیان  •

 پیدایش طبیعت در ادیان  •

 نظریه سازی از رهیافت ادیان برای مواجهه با بحران محیط زیست   •

   چرائی و ضرورت نیاز انسان معاصر به ادیانپنل اول: 

 رییس پنل: جناب آقای دکتر مظفری  4

 اعضای حاضر در پنل: نمایندگان ادیان

 11:30الی11:00

 ادیان شرق و طبیعت فصل مشترک تمامی ادیان پنل دوم: 

 پنل: جناب آقای دکتر ضیاییرییس  5

 ادیان شرق اعضای حاضر در پنل: نمایندگان  

 12:00الی    11:30

 13:00الی    12:00 ناهار و نماز  6

 پنل سوم:  طبیعت از منظر دین زرتشت      

 رییس پنل: جناب آقای   7

 زرتشت اعضای حاضر در پنل: نمایندگان دین  

 13:30الی    13:00

 طبیعت از منظر دین مسیحیت پنل چهارم:     

 رییس پنل: جناب آقای   8

 مسیحیتاعضای حاضر در پنل: نمایندگان دین  

 14:00الی    13:30

 پنل پنجم:  طبیعت از منظر دین یهودیت

 رییس پنل: جناب آقای   9

 یهودیت  اعضای حاضر در پنل: نمایندگان دین 

 15:00الی    14:30

 ادیان در خروج بحران محیط زیستنقش    و نتیجه گیریپنل ششم: 

 جناب آقای دکتر تسخیریرییس پنل:  10

 : راسای پنل هااعضای حاضر در پنل

 15:30الی    15:00

 16:00 قرائت قطعنامه پایانی  

 


