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Symposium «Environment Alpine Regions» 
کوهستانی" های زیستگاهسمپوزیوم "  

 
Cultural, botanical, ethnological and touristic aspects of alpine life in Austria and in Iran 

کوهستانی در اتریش و ایران های زیستگاه گردشگری و های فرهنگی، بومی جنبه  
 

The Austrian Cultural Forum and the Shahid Beheshti University supported by I.R. Iran Mountaineering & Sport Climbing 
Federation, DMC and Arianna Art Gallery invite to a symposium, which explores the sensitive interaction of cultural, 
botanical, ethnological and touristic aspects of an increasingly threatened environment.  
 

دی ام سی و گالری هنر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران،  انجمن فرهنگی اتریش و دانشگاه شهید بهشتی با حمایت
شناسی و گردشگری در زیستگاهی که بطور فزاینده در معرض  ی، گیاههای فرهنگ یمابین جنبهفمتقابل  تأثیرنمایند که  آریانا به سمپوزیومی دعوت می

 نماید.  بررسی میرا  نابودی قرار دارد

 
Sunday, 22nd October 2017, 8:30 a.m. 

صبح 8:30، ساعت 1396مهر  30یکشنبه،   
Schedule: 

 8:30 am: Opening words by Dr. Seyed Hassan SADOUGH, President of Shahid Beheshti University; Dr. Faezeh 
BEHZADNEJAD, Director General of the International Department of Iran Cultural Heritage, Handcraft and 
Tourism Organization (ICHTO) and Dr. Stefan SCHOLZ, Ambassador of the Republic of Austria in Iran 
 

 9:30 am: Workshops-Panels and Discussions 
 

1. Workshop:  Botany I, “Grazing –how plants and vegetation react”  
Key note speakers: Dr. Ernst Vitek, Natural History Museum Vienna; Dr. Jalil Noroozi, Vienna University;  
 
2. Workshop: Botany II “Herbs – Denominations, Traditional Medicine, Ethnobotany, Links to Legends 
and Histories” 
Key note speakers: Bodo Hell, Writer; Dr. Farzad Nadjafi, Botanist from the Shahid Beheshti University 
 
3. Workshop: “Literature and Tourism”  
Key note speakers: Peter Gruber, Writer; Mr. Arash Noor Aghaee, Expert on Ecotourism; Houman Jokar, 
Expert on Eco-Tourism; Sam Rajabi, Ecologist from the University of Victoria, New Zealand 
 
4. Workshop: “Agricultural History and Ethnology” 
Key note speakers: Andrea Nießner, Writer; Dr. Khadijeh Katrin Razavi, Ethnologist 

 

 11:30 – 12:30 pm: Concluding statements with presentation of the results of each workshop   
 
Moderation: Prof. Dr. Alireza Ghassempour, Director of Medicinal Plants and Drugs Research Institute at Shahid 
Beheshti University  
 

 12:30 am: Lunch 
 

 روند برنامه: 
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 8:30 الملببل سببازمان میببراگ فرهنگی،صببنای  دسببتی و  صبببح: افتتاحیببه توسببط ریاسببت دانشببگاه دکتببر سببید حسببن صببدون، مببدیر کببل امببور بین
 گردشگری، خانم دکتر فائزه بهزادنژاد و سفیر جمهوری اتریش در جمهوری اسالمی ایران دکتر اشتفان شولتس

 9:30 گفتگوها ها و صبح: کارگروه 
 العمل گیاهان و پوشش گیاهی"  عکس -چرا" 1شناسی  کارگروه: گیاه .1

 ویندکتر جلیل نوروزی از دانشگاه  ؛سخنرانان: دکتر ِارنست ویتک از موزه تاریخ طبیعی وین

 
 تاریخ" و ها افسانه ارتباط با شناسی گیاه سنتی، طب گذاری، نام - گیاهان علفی " 2شناسی  کارگروه: گیاه .2

 دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر فرزاد نجفی ؛نویسنده، سخنرانان: بودو هل
 

 کارگروه: "ادبیات و گردشگری" .3
 ؛متخصص اکوتوریسم، هومن جوکار ، متخصص اکوتوریسم؛آقای آرش نورآقایی؛ نویسنده، سخنرانان: پیتر گروبر

 نیوزیلند شناسی حفاظتی از دانشگاه ویکوریا در  کارشناس ارشد بوم، سام رجبی
 

 شناسی" تاریخ کشاورزی و قوم کارگروه: " .4
 شناس ، قومدکتر خدیجه کاترین رضوی ؛نویسنده، سخنرانان: آندرآ نیسنر

 

 11:45  ها :  اختتامیه با ارائه نتایج کارگروه12:15الی 
 پور، ریاست پژوهشکده گیاهان ومواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی  دکتر علیرضا قاسم

 12:30 صرف نهار : 
 

Venue: Shahid Beheshti University, Medicinal Plants and Drugs Research 
Institute  

 بهشتی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی شهید محل برگزاری: دانشگاه
 

Adresse/ آدرس 
Shahid Beheshti University/ دانشگاه شهید بهشتی 

Chamran Hgw., Yaman St., Shahriari Sq., Daneshjoo Blvd., Yasaman Sq., Shahid Beheshti University, Medicinal Plants and 
Drug Research Institute  

 ، میدان یاسمن، دانشگله شهید بهشتی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروییلوار دانشجوب میدان شهید شهریاری، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،

 

Please register till 19th October, 12 a.m. / از طریق ظهر 12مهر، ساعت  27تا تاریخ  رزرو  

reza.gharib@bmeia.gv.at  

 

When you register please select a workshop!/!به هنگام ثبت نام، کارگروه مورد نظر را اعالم بفرمایید 
 

1. Workshop:  Botany I, “Grazing –how plants and vegetation react”,  
2. Workshop: Botany II “Herbs – Denominations, Traditional Medicine, Links to Legends and Histories” 
3. Workshop: “Literature and Tourism”  
4. Workshop: “Agricultural History and Ethnology” 

 
 العمل گیاهان و پوشش گیاهی" عکس -چرا" 1شناسی  کارگروه: گیاه .1

 تاریخ" و ها افسانه ارتباط با سنتی، طب گذاری، نام - علفی  گیاهان " 2شناسی  کارگروه: گیاه .2

 کارگروه: "ادبیات و گردشگری" .3

 شناسی" تاریخ کشاورزی و قوم کارگروه: " .4
 
 

www.austria-iran.com   www.bmeia.gv.at/teherankf  www.facebook.com/OKFTeheran 
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