
 

 

،های مستقل زنان سمینار سراسری تشکل  

گرای ایرانی جنس زنان دگر و هم   

 0282ژانویه  02تا  81

 

 ها و همبستگی زنان چالش
 

 

 

 آدرس محل سمینار

 

Jugendherberge Berlin – Am Wannsee 

 

Badeweg 1 

D – 14129 Berlin 

 

Tel : 0049- 30 – 8032035 

Fax :0049 –30 -  8035908 

 

E-Mail:jh-wannsee@Jugendherberge.de 

 

 

 
 

 

 

توانید از برای رسیدن به محل سمینار می  

Hauptbahnhof     تا ایستگاهFriedrichstr  بروید و از

حرکت و در ایستگاه  Wannseeبه سمت  S1با آنجا 

Nikolassee دپیاده شوی 
 

 

 

 

 :ی شرکت در سمینار هزینه
 

 یورو 82        فیورو    با تخفی 81      جمعه  روز
 

 یورو 02        یورو    با تخفیف 02   روز شنبه     
 

 یورو 82      با تخفیف     یورو 81  شنبه   یکروز 

 

 یورو 02      ه روز بدون محل خواب        س
 

 یورو 09                  با غذا و محل خواب سه روز

 

را به حساب لطفا برای شرکت در سمینار  هزینه نام نویسی 

 :زیر واریز کنید

Mahnoush Faryabi 
 Postbank 
 Kontonummer: 0802162122 
IBAN: DE 49 1001 0010 0802 1621 22 

Verwendungszweck :  
Frauen Seminar Berlin 2019 

 

کنید لطفا نام  دیگری ثبت نام میشخص  اگر به جای 

 .شرکت کننده را نیز قید کنید

در سمینار هستید ایل به شرکت از شما عزیزانی که م

 0282 ژانویه82هزینه ثبت نام را حتما تا کنیم  خواهش می

 .واریز نمائید

 

 

 

 



 

 

 

 

 ژانویه 81جمعه 
 

   00،99ـ     03،79            نام نویسی              

 و چای و قهوه          

 

   79،03ـ  79،00                   و استراحت شام 

 

 

   00 ،79                               ایش  برنامهگش 

                                 
    

 در علوم اعصاب تیتفکرات قالبی جنسی  

 

      09،99ـ 00،99                          دبنفشه صیا       

          

  افشاگری خشونت جنسی، همبستگی 

 هایش فمینیستی و چالش      

 معرفی کارگاه پیچک    

 

   برنامه هنری 

 
        دقایقی همراه با هنرمند شهرمان 

                    میهاش بنی  شریفه           

 

 

 

 

 

 

 

 ژانویه 82شنبه 
 

   79،3  ـ 0 ،99         صبحانه و ثبت نام روزانه               

                                           
   های   نئولیبرالیسم و نقش آن در رشد جریان 

        نژادپرستی اخیر        

  0 ، 99ـ 79،09                   مهوش صالحی        

 

  زیستی ـ   های محیط شجنب 

 اجتماعی عدالت تالش برای        

 09.79ـ  00.99                     اعظم بهرامی       

 

   00.99ـ  07.99                              نهار 

 

   گرایی در مذهب و سیاست و رشد نقش اسالم 

 اختالفات در جنبش برابری طلبی زنان        

 

  04.99ـ  00.79                          الهه امانی       
  
  00.79ـ  01.99                        چای و قهوه 

    

  01،99ـ  00،99        کاریهای  کارگاه و گروه   

  
  00،99ـ 00،79                    شام و استراحت              

                

    09،99                                         برنامه هنری 

                         

    موسیقی اصیل ایرانی                         

   دی جی ایپک دیسکو و 

 

 

 

 

 

ژانویه 02یکشنبه   
 

 3.79ـ  0،99      ها صبحانه و تحویل کلید اتاق                                               

 

  پیچک ، کارگاهگزارش 

 های کاری  گزارش گروه      

 0،79ـ  00،79                و میز گرد سخنرانان      

  

  00،79                       برگزاریگزارش کمیته   

 

 نهار و خداحافظی 

 
 

 

 

 


