هزینه شرکت در سمینار

محل برگذاری سمینار

سه روز همراه با جای خواب و غذا
ثبت نام قبل از  ٢٠دسامبر

٨٥ €

ثبت نام بعد از  ٢١دسامبر

٩٠ €

آخرین مهلت ثبت نام با جای خواب اول ژانویه
٢٠١٥می باشد.
سه روز بدون جای خواب وبا نهار و شام

٤٥ €

روز شنبه با نهارو شام

٣٠ €

روز جمعه

٥€

شماره حساب بانکی
Iranische Bibliothek Stuttgart e.V.
IBAN.: DE 62 6009 0100 0572 8570 12
BIC : VOBADESS
Verwendungszweck: Frauenseminar 2015

شرکت در این سمینار فقط برای زنان آزاد می باشد.

Jugendherberge Stuttgart
Haußmannstr.27
70188 Stuttgart Tel.:+49 711/6647470
seminarezananealman@gmail.com

Vom Hauptbahnhof Stuttgart mit der Stadtbahn
Linie U15 Richtung Ruhbank/Heumaden bis zur
Haltestelle: Eugensplatzt, dann folgen Sie bitte
den Hinweisschilder der Jugendherberge. Ca.
300 Meter den Hügel hochlaufen, auf der linken
Seite ist die Jugendherberge.

ازایستگاه مرکزی راه آهن با تراموای خط ١٥ـ به
سمت  Ruhbank/Heumadenـ تا ایستگاه
 Eugensplatztبروید .بعد حدود ٣٠٠
مترعالمت  Jugendherbergeرا به سمت باالی تپه
تعفیب کنید .سمت چپ خیابان آسانسوردیده می شود.

سمینار ساالنه تشکلهای مستقل
زنان و زنان دگرـ وهم جنسگرای ایرانی در آلمان

آفرینش گفتمان فمینیستی
 ١٦تا  ١٨ژانویه ٢٠١٥
اشتوتگارت

برنامه ها
جمعه  ١٦ژانویه

بحث وگفتگو

 ١٤:١٥تا ١٥:١٥

یکشنبه  ١٨ژانویه

چای ،قهوه

 ١٥:١٥تا ١٥:٣٠

صبحانه وتحویل کلید اطاقها

شام واستراحت

 ١٧:٣٠تا ١٩:٣٠

گشایش سمینار و خوش آمد گویی

 ١٩:٣٠تا ٢٠:٠٠

گروههای کاری با حداکثر ١٥
شرکت کننده برای هر گروه:

 ١٥:٣٠تا ١٧:٣٠

گزارش گروههای کاری

رویكردي به گفتمان فمینیستي در
بستر دانشگاه ،سخنران :اعظم
بهرامی (ایتالیا)

 ٢٠:٠٠تا ٢٠:٤٥

بحث وگفتگو

 ٢٠:٤٥تا ٢١:٤٥

معرفی کتاب

 ٢٠:٤٥تا ٢١:٤٥

١ـ رویکردی به گفتمان فمینیستی
در بستر دانشگاه
٢ـ فمینیسم ومقابله با قدرت ـ
خشونت
٣ـ نقد پویا میز گرد بنیاد پژوهش
٤ـ گروه کاری پیشنویس توافقنامه
سمینار زنان
٥ـ توانمندی برای توانمندسازی
٦ـ بحث درباره باز کردن درهای
سمینار به روی جنسیتهای
گوناگون

نام نویسی وتقسیم اطاقها

١٣:٣٠

شنبه  ١٧ژانویه
صبحانه و ثبت نام روزانه
نقد پویا  ،بنیاد پژوهشهای زنان
ایران
میز گرد:
ـ شهین نوایی ( آلمان)
ـ جمیله ندایی ( فرانسه)
ـ هما مرادی ( آلمان)
ـ شادی امین ( آلمان)

 ٧:٠٠تا ٨:٣٠
 ٩:٠٠تا ١٠:٠٠

استراحت وشام
انتخاب موضوع ومحل
سمینارسال آینده

 ١٩:٠٠تا ٢٠:٠٠

بحث وگفتگو
نهار و استراحت

 ١١:٣٠تا ١٣:٣٠

فمینیسم ومقابله با قدرت ـ
خشونت
سخنران :مژده ارسی ( آلمان)

 ١٣:٣٠تا ١٤:١٥

ـ تاتر "خدایان و زنک ولنگار بی
خدا"  .کاری از خانم مرجان نقیه
وگروه تاتر زنان فارسی زبان در
آلمان
ـ آواز و موزیک با خانم مهرناز
صالحی از هلند

 ٩:٠٠تا ١١:٠٠
 ١١:٠٠تا ١٢:٠٠

نهار ،پایان سمینار

 ١٧:٣٠تا ١٩:٠٠

برنامه هنری شامل:
 ١٠:٠٠تا ١١:٣٠

نقد و ارزیابی سمینار
و عکس دسته جمعی

 ٧:٠٠تا ٨:٣٠

٢٠:٠٠

Gefördert durch die
Integrationsbeauftragten der
Landeshauptstadt Stuttgart

١٢:٠٠

