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برگزارمیکنند:

انجمن تاریخ شفاهی ایرانودانشگاه اصفهان

دوازدهمين همایش تاریخ شفاهی ایران
سلسله نشستها و همایشهای انجمن تاریخ شفاهی ایران باا همراهای ندااهاای لف لاو ته سا ه ت انسا ه اسات
جریانهای اصلی شفاهینگاری کش ر را لعرفی و برجس ه سازا .همایش اوازاهم این انجمن با یااری ندااهاا و
ارگانهای لف لو با اندکی ایرکرا ،برآن است تا وجه ایگری از روایت افاع لقاد

را با ی د ار آی اه الا ر

اااری لطرح سازا .این عرصه لیت اند به راههابی لسهرهای ل عی ار روشش اسای و لطاععاام لهادانی تااریخ
شفاهی ل جر ش ا ،گ ای که خ ا لبحث ه ز لکش ف نب اد و نهاز به بازانگااری ل مرکا و تفصصای بهشا ری
اارا .الهد است ار همایش تاهشرو ب ا ان زله اه و زوایاای ایگاری از تا وهشهاای تااریخ شافاهی را ت سا
ت وهشگران عالقهل د گش ا .تهشبه ی لیش ا ن هجه این همایش همان د ایگر همایشهای تهشهن ل جر به ت عهاد
ل نِ اثرگذاری ار عرصه تاریخ شفاهی ایران گراا .از اینرو از هماه اسا ااان و لحققاان گرالای عرصاه تااریخ
شفاهی ایران اع م لیش ا که ن ایح تحقهقام خا ا را ار ایان فرصات اراهاه کاراد و بار اای تا وهشهاای
تاریفی کش ر بهاف ای د.

عنوان همایش :تاریخ شفاهی صنعت ،مهندسی و پشتيبانی دفاع مقدس
محورهاي همایش:
 .1ال ر اااری و ان ظالی
 .2اع ام و تدارکام
 .3ص عت ؛ اب کارام و اخ راعام

 .4لس دسازی و آرشه های اااری
 .5واحدهای اخ صاصی لرتب با افاع لقد

ار ااارام

 .6ایگر ل ض عام لرتب
اطالعات تکميلی:
ا تاریخ برگ اری 1398 /04/ 25 :
ا لدلت ارسال چکهدد1398 /03/ 16 :

ا لدلت ارسال اصل لقاعه1398 /04/ 15 :

ا لکان :اانشگاد اصفدان ،اانشکدد اابهام و عل م انسانی
اااااا لقاااااا م ار فایااااال ورا و ترجهحاااااا باااااا قلااااام  Lotusو باااااه تسااااات اعک رونهااااا

:

 Iranian.oha@gmail.comارسال ش ند

مشارکتکنندگان و حاميان نشست:
ارتش جمد ری اساللی ایران گرود 44ت تفانه اصفدان؛ ب هاا شدهد و الا ر ایثاارگران اسا ان اصافدان؛
سازلان اس اا و ک ابفانه للی ایران؛ لرک تدوین کارناله عملهاتی عشکر 14الام حسهن؛ ب هاا حفظ آثاار
و نشر ارزشدای افاع لقد

اس ان اصافدان؛ لؤسساه روایات همهشاه هاای ه ا ز؛ حا زد ه اری اسا ان

اصفدان؛ ااارد کل لهراث فره گی ص ایع اس ی و گراشگری اس ان اصفدان؛ سپاد صاحب اع لان(عج)؛
عشکر 8نجو اشرف؛ شرکت سدالی ذوب آهن اصفدان؛ شرکت ف ا لبارکه اصفدان؛ کاان ن سا گر
سازان بیسا گر اصافدان (جدااا ساازندگی)؛ لا زد و لرکا اسا اا لجلا
ک ابفانهها ل زدها و لرک اس اا آس ان قد

شا رای اسااللی؛ ساازلان

رض ی؛ انجمن تاریخ لحلی ایرانهان؛ اانشگاد اصفدان.

