
۰۲٨١ژانویه  ٨١جمعه   
 

 ها نویسی و تقسیم اتاقنام  ٤١,۰۰
 

 شام ٤١,۰۰

 

 گویی و گشایش سمینارآمدخوش  ٤١,۰۰

 
 

  شعرخوانی  ٤١,٣۰

 مانا آقایی 
 

 

 نقد فمینیستی دیالوگ”  ۰۰،۰۰

 “بین زنان  ایرانی در تبعید 

 :گردمیز 

 میهن روستا 

 پروین شهبازی 

 منیره کاظمی 

 مهشید پگاهی 

 میترا تهامی 

 ناهید نصرت 

۰۲٨١ژانویه  ٨١شنبه   
 

 صبحانه  ٧,۰۰-١,١۵
 

 نویسی نام  ١,۰۰-١,١۵

 

 رابطه زبان با اندیشه و جنسیت  ١,۰۰-١,١۵

   سرور صاحبی  

 پرسش و پاسخ ١,١۵-٤۰,٣۰
 

 از آن خود   میدانی اتاقی از آن خود تا  از ٤۰,٣۰-٤٤,٤۵

 نیلوفر شیدمهر   

 پرسش و پاسخ  ٤٤,٤۵-٤۰,۰۰

 

 ناهار ٤۰,۰۰-٤٣,۰۰

 

   زبان و خشونت   ٤٤,٤۵-۰۰,۰۰

 منیره  برادران و شورا مکرمی  

 پرسش و پاسخ  ٤۵,۰۰-٤١,۰۰

 

 تنفس ٤١,۰۰-٤١,٣۰

 

 های کاریگروه ٤١,٣۰-٤١,٣۰

 

 شام ٤١,٣۰-٤١,١۵

 

 برنامه هنری ٤۵,۲۰-١۵,۲۰

   (  سنتور)شریفه شاهزیدی   

 ( رقص)طاهره اصغری   

 (                ویلونسل)و مونیکا هرمن   

 جشن زنان                   

۰۲٨١ژانویه  ۰۲یکشنبه   
 

 

 صبحانه  ٧,۰۰-١,١۵
 

 نویسی نام  ١,۰۰-١,١۵
 

 

 اش با زبان زنانشعر سپید و رابطه   ١,۰۰- ٤۰,٣۰

 الهه علیزاده   

 مشعل  حریر ،خوانیکتاب 

 محبوبه مقصودی   ،هنر و زن 

 

 پرسش و پاسخ  ٤۰,٣۰-٤٤,٤۵

 

 پیشنهادات و انتقادات ٤٤,٤۵-٤۰,٣۰

 

 ناهار ٤۰,٣۰-٤٣,۰۰
 

 
 به امید دیدار در سمینار بعدی



 قدرت -اندیشه -زبان -جنسیت

 رابطه اندیشه و زبان

 زبان و قدرت

 زبان، هنر و ادبیات

Bahn: Vom Hbf. U-Bahn Linien 3 und 7 

Richtung: Wettbergen, 

Haltstelle: Fischerhof / Fachhochschule 

(Über Lodemannweg, Lodemannbrücke und 

Ferdinand-Wilhelm-Frick-Weg) 
 

Oder Linie 100 ab Kröpcke 

Richtung: August-Holweg-Platz 

Haltstelle: Sporthalle 

 شرکت در سمیناری  هزینه

 یورو ٤۰روز چمعه 

 یورو   ۰۵روز شنبه 

 یورو   ٤۰روز یکشنبه 

 یورو    ١۵سه روز بدون محل خواب 

 یورو    ١۵سه روز با محل خواب 

 دسامبر ۰۰آخرین مهلت ثبت نام با محل خواب 

 

 شماره حساب 

Frauen Tribunal e.V: 

Konto Nr.: 8258 677 200 

BLZ: 251 900 01 

Hannoversche Volksbank eG 

Stichwort: Frauenseminar Hannover 2013 

Jugendherberger Hannover 

Ferdinand-Wilhelm-Frick-Weg 1 

30169 Hannover 

E-Mail: frauenseminar2013@yahoo.de  

 محل برگزاری سمینار

 آدرس پستی

c/o Frauen Tribunal e.V. 
Zur Bettfedernfabrik 3 
30451 Hannover 

 آدرس پست الکترونیکی

Frauen Tribunal e.V. 

BIC:VOHADE2HXXX 

IBAN: DF31 2519 0001 8258 6772 00 

Verwendungszweck:  

Frauenseminar Hannover 2013 

 برای پرداخت از اروپا

Haltstelle 
Jugend- 

herberger 

S
ta

m
m

e
st

ra
ß
e
 

R
ic

kl
in

g
e
r 
S

ta
d
tw

e
g
 

Lodemannweg Lodemannweg 

F
e
rd

in
a
n
d
-W

ilh
e
lm

-F
ri
ck

-W
e
g
  

S
ta

m
m

e
st

ra
ß
e
 

۰۲٨١ژانویه   ۰۲تا  ٨١  

 هانوفر

ی سمینار سراسری ساالنه  

 گرای جنسو هم -های زنان و زنان دگر تشکل

 ایرانی در آلمان

mailto:frauenseminar2013@yahoo.de

