
 1320م شهریور سوهفتاد و هفتمین سالگرد اشغال ایران و کارنامه و زمانه رضا شاه و 

 پژوهشکده اسناد، آرشیو ملی ایران -1397سوم شهریور 

 

 و افتتاحیهملی قرآن، سرود  -09.45 -09.30

 اعالم برنامه و افتتاح همایش -10.00 -09.45

 

 پهلوی حکومت رضا شاهها و شکل گیری  شهپیدایش و سازماندهی: واکاوی ری -پنل نخست

 سوزی( سازی تا نهاد )عصر پهلوی اول: از نهاد الدین آشنا حسام -10.20 -10.00

 (؟خارجی یا دالیل داخلی: عوامل پهلوی )روی کار آمدن رضا شاه –صادق زیباکالم  -10.20-10.40

نقش ارزیابی تقدیر مشرق یا عزم پهلوی؟: ، 1299کودتای سوم اسفند ) مجید تفرشی -11.00 -10.40

 (پهلوی خان/ رضا شاهآمدن رضا های خارجی در بر تاثیر قدرتبررسی و  المللی ای و بین تحوالت منطقه

 (ا شاهبورژوازی کمپرادور و سلطنت رض) پورصفر)کامران( علی  -11.20 -11.00

 استراحت و پذیرایی -11.35 -11.20

 

 حکومت پهلوی اول پنل دوم: تاریخ نگاری و سیاست خارجی دوران بیست ساله

 افتتاح پنل دوم -11.40 -11.35

پهلوی و نگاری عصر  در تاریخ "پهلوی بررسی عملکرد رضا شاه") علی محمد طرفداری -12.00 -11.40

 (اسالمی انقالب

لستان تا های انگ از وعدهشیخ خزعل، ای  قدرت منطقهفراز و فرود ) محمد رضا بهزادی -12.20 -12.00

 (خانپادشاهی رضا استقرار 

 (ش 1317 -1312: مناسبات تجاری ایران و آلمان هیتلری) فرهاد عبداللهی -12.40 -12.20

رضا شاه، با تاکید بر حکومت دوران ایران در سیاست خارجی ) محمد علی بهمنی قاجار -13.00 -12.40

 (روابط با همسایگان

 نماز، ناهار و استراحت -14.00 -13.00
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 فرهنگی و اجتماعی های تعلیم و تربیت و سیاست -پنل سوم

 سومافتتاح پنل  -14.05 -14.00

 (1320 -1300های مطلب مطلبی )توسعه مدارس نوین در غرب ایران در سال -14.25 -14.5

 (1304آموزش عالی، قبل و بعد از آموزش نخبگان در نظام   )مقایسه امید اخوی -14.45 -14.25

 (شناسی تمرکززدایی فرهنگی  وسازی اجتماعی: آسیبشاه و نرضا ) رضا مختاری اصفهانی -15.05 -14.45

 (هویت ملی و نظام آموزشی دوره رضا شاه) رحیم نیکبخت -15.25 -15.05

 استراحت و پذیرایی -15.40 -15.25

 

 دوران بیست ساله های اقتصادی و ارضی پنل چهارم: سیاست

 چهارمافتتاح پنل  -15.45 -15.40

رضا شاه و سلطنت در دوره امالک شخصی اندازی به  روند دست) محسن پورفوالدچی -16.05 -15.45

 (و خاندان فقیه نصیری و دیوساالر تبعات آن: مطالعه موردی مالکان مازندرانی

 )اداره امالک اختصاصی رضا شاه( مصطفی نوری -16.25 -16.05

 منصور مزین(نوشته سرلشکر  رضا شاه در خاطرات دستدوران ) پور یمرتضی رسول -16.45 -16.25

 ساله و تاثیر آن در سقوط رضا شاه(دوران بیست های اقتصادی  )سیاست سعید لیالز -17.05 -16.45

 استراحت و پذیرایی -17.20 -17.05

 

 پنل پایانی: جنگ جهانی دوم، اشغال، سقوط و مسئولیت حاکمان

 افتتاح پنل -17.20-17.25

های ماموران دیپلماتیک ایران در خارج از کشور، درباره  گزارش) رضا آذری شهرضایی -17.45 -17.25

 (ایراننظامی اشغال و  1320در آستانه شهریور تحوالت مرزهای شمالی، 

 مسئولیت رضا شاه؟(یا  غفلت و خیانت اطرافیان: 1320)اشغال ایران و شهریور  کاوه بیات -18.05 -17.45

 های پنج گانه با حضور تعدادی از سخنرانان پنلهمایش،  میزگرد پایانی -18.50 -18.05

 و اختتامیه همایشجلسات جمع بندی  -19.00 -18.50
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