
 

 
 

 

 ۱ایران زنان هاي پژوهش بنیاد کنفرانس نهمین و بیست برنامه

 »و جهان منطقهجنبش زنان ایران در  متحدان«
 
 
 

 ژوئن ۸جمعھ 
 
 
 

 ثبت نام :۹:۰۰ -۱۰:۰۰
 آمدگویی کمیتھ محلی افتتاح کنفرانس با خوش :۱۰:۰۰ -۱۰:۳۰
 معرفی ھنرمندان ھنرھای تجسمی  :۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
 ھای جدید زنان معرفی کتاب :۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
 ھا و دستاوردھای زنان ایرانی در سوئد گزارشی از فعالیت :۱۱:۳۰ -۱۲:۰۰

 
 ناھار :۱۳:۰۰-۱۲:۰۰

 
 )اوالف پالمھالمللی  مرکز بینمدیرکل ( Anna Sundström آنا سوندستروم :۱۳ - ۱۳:۱٥

 
ملی و  در عرصھبازنگری برداشت رایج از برابری جنسیتی در سوئد؛ میزگرد  :۱۳:۱٥ -۳۰:۱٤
 پرسش و پاسخ/ فراملی

 و سوروچی تاپاربیورکرت Anna-Klara Bratt ، آنا کالرا براتUlla Mannsاوال مانس  - 
Suruchi Thapar-Björkert .آنا لوندبری: گرداننده میزگرد Anna Lundberg 

 

 .احتمال تغییرات جزئی در برنامھ وجود دارد ۱
                                                            



 و قھوهصرف چای  -تنفس :۳۰:۱٤ -۰۰:۱٥
 

، و ایراندر  مفمینیسگذشتھ، حال و آینده  -)آمریکا( Janet Bauerژانت بائر  :۰۰:۱٥ -۱٥:٤٥
 پرسش و پاسخ/ متحدان ملی و فراملیتی

 
با حجاب تحلیل واکنش فعاالن حقوق زنان نسبت بھ مبارزه  -)ایرلند(ساغر غیاثی  :۱٥:٤٥ -۳۰:۱٦
 پرسش و پاسخ/ خیابان انقالبھای یواشکی تا دختران  از آزادی: اجباری

 
 تنفس :۳۰:۱٦ -۱٦:٤٥

 
 ھای زنان ایران بنیاد پژوھش ۲۰۱۸زنان برگزیده سال  مراسم :۱٦:٤٥ - ۱۷:۱٥

 
 شام :۱۷:۱٥ -۱۹:۰۰

 
 :برنامھ ھنری :۱۹:۰۰ -۲۱:۰۰
 آتنا فرخزادو  زھرا باقری شاد، ژیال مساعدشعرخوانی  :۱۹:۰۰ -۱۹:۳۰
و کنسرت گروه تلفیقی پریزاد بھ  ،خائف و فیروزه میراعلمیکنسرت افشین  :۱۹:۳۰ -۲۱:۰۰

 زاده سرپرستی پری عیسی
 
 

 ژوئن ۹شنبھ 
 ثبت نام :۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

 )آمریکا(یام بنیاد، گلناز امین پ :۱۰:۰۰-۱۰:۳۰
 

پرسش و / ھای اجتماعی و عدالت خواه جنبش زنان با دیگر جنبش ارتباطمیزگرد  :۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
 پاسخ

 مطالبات و تعامالت مشترک: بررسی ارتباط میان جنبش زنان و معلمان :)از ایرانسخنران ( -
 در جنبش زنان کجاست؟» مادران دادخواه«ھای  جایگاه حرکت :) آلمان(منیره برادران  -
  

 اھارن -۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
 

ھای جنبش زنان ایران با جنبش زنان کشورھای  ھا و تفاوت شباھت میزگرد: ۱۳:۰۰ - ۳۰:۱٤
 پرسش و پاسخ/ ھمسایھ

 جنبش زنان ایران از افغانستان تا کردستان عراق :)سخنران از ایران( -
  تبدیل محدودیت بھ فرصت: جنبش زنان ایران :)سخنران از ایران( -

 
 صرف چای و قھوه -تنفس: ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰

 
تواند کیستی متحدان  می ،آیا رویکرد فمینیسم فراملیتی -)ھلند(منصوره شجاعی : ۱۵:۰۰ -۱۵:۴۵

 پرسش و پاسخ/ جنبش زنان منطقھ را پاسخ دھد؟
 

 تنفس: ۱٥:٤٥ -۰۰:۱٦



 
ھمراھان استراتژیک جنبش زنان ایران در امارات، بحرین،  -)آمریکا(دنا دادبھ : ۰۰:۱٦ - ۱۷:۰۰

 پرسش و پاسخ/ خانگیاردن و ترکیھ در مبارزه با خشونت 
 

 استراحت و شام: ۱۹:۳۰-۱۷:۰۰
 

 :Södra Teaternبرنامھ موسیقی در  :۱۹:۳۰ -۲۱:۳۰
/ جاز و بلوز( Violet Greenکنسرت ، )سوئد/ خواننده(ارغوان  ،)سوریھ/ خواننده(یر ُشقَیر ُسھ

  )سوئد/ رقص سماع(رمضان و مھسا پور) سوئد
 
 

 ژوئن ۱۰یکشنبھ 
 

 نامثبت : ۹:۳۰-۱۰:۰۰
 

 پرسش و پاسخ/ فمینیسم و جنبش کوئیر میزگرد: ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰
سازی در زمینھ گسترش ارتباطات از طریق  مطالعھ پیوند جنبش کوئیر و جھانی) سوئد(مھناز قزلو -

 ھای حمایتی شبکھ
 بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمنیستی و جنبش دگرباشان ایران) انگلستان(زینب پیغمبرزاده  -
 

 ناھار: ۱۱:۳۰ - ۱۲:۳۰
 

 پرسش و پاسخ /سازماندھی جنبش زنان ایران میزگرد: ۱۲:۳۰ -۳۰:۱٤
 راھبردھای گسترش کارزارھای زنان در داخل و خارج ایران :)سخنران از ایران(- 
 ھا ھا و چالش فرصت: جنبش رھایی زن :)سوئد(لیال دانش  -
 

 صرف چای و قھوه -تنفس : ۱۵:۰۰-۱۴:۳
 

 و پایان کنفرانس ارزیابی :۰:۱۶:۰۰-۱٥
 

 :ھای مرتبط لینک
 

https://www.facebook.com/iwsf2018stockholm/posts 
http://stockholmian.com/news/persiska/2018/195.htm 

 
 
 
 
 
 

 


