
 

 

 

 :محل برگزاری سمینار

 خانه جوانان شهر فرانکفورت

  Haus der Jugend 

Deutschherrnufer 12, 

 60594 Frankfurt am Main  

+49 69 61001515 

 

 

به ایستگاه اتوبوس ها که در از راه آهن مرکزی  :مسیر

خط سوار. سمت راست در اصلی راه آهن قرار دارد بروید

 .ویدبش  Mühlbergبه سمت  64 اتوبوس شماره

بعد از عبور از رود ماین در ایستگاه  

Frankensteiner Platz  04نزدیک به . پیاده شوید 

متر به عقب برگردید تا به خانه جوانان در خیابان کرانه 

 .رود ماین برسید

 

 

 

 

 

 :هزینه سمینار 

 

 یورو ٨۵: سه روز با اقامت و غذا

 رویو ٣۵: سه روز با غذا و بدون جاى خواب

 یورو ٠4: شنبه ورودی و غذاروز 

 یورو ٠4هر روز : جمعه و یکشنبه با ورودی و غذا

 :آدرس تماس ما

frauenseminar2014@gmail.com 

 گروه برگزار کنندۀ سمینار

 

 :با پشتیبانی 

 (شبکه)شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی 

 و جمعی از زنان فعال فرانکفورت

 

 

 

 اشداین سمینار ویژه زنان می ب

 

 

 

 

 ادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زناند

 

 های زنان و ی تشکل سراسری ساالنهسمینار 

 گرای ایرانی در آلمانجنسزنان دگر و هم

 

 فرانکفورت

 ٠4٠6ژانویه  ٠4تا  ٠6

 

 



 

 

 

 ادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زناند

 

 

 های زنان و ی تشکل سراسری ساالنهسمینار 

 گرای ایرانی در آلمانجنسو همزنان دگر 

 

 

 

 

 

 ٠4٠6ژانویه  ٠6جمعه 

 ثبت نام و تقسیم اتاقها    ٠۵ساعت 

   صرف شام    ٠٨ساعت 

 مد و معرفی برنامه آخوش  ٠1ساعت 

 فرازهایی از تاریخ        دقیقه ٠۵و  ٠1ساعت 

  دادخواهی زنان                   

 گروه برگزارکننده سمینار: اجرا    

  (امریکا)الهه امانی    ٠4ساعت 

 حقوق شهروندی و زنان    

   پرسش و پاسخ  دقیقه 64و  ٠4ساعت 

 

 

 

 

 

 

 ٠4٠6ژانویه  ٠۵شنبه 

 

   (لمانآ)پژاره حیدری  دقیقه ٠4و  1ساعت 

 تجربه فاشیسم و دادخواهی    

   پرسش و پاسخ  دقیقه ۵4و 1ساعت  

 

 (لمانآ) پرستو فروهر  قهدقی ٣4و٠4ساعت 

 بازخوانی تالش برای دادخواهی   

 از منظر ۷۷ های سیاسی آذر قتل              

 های زنانه ها و تجربه تبعیض                                   

   پرسش و پاسخ  دقیقه ٠4و ٠٠ساعت 

 

 استراحت و صرف نهار  ٠6تا  ٠٠ساعت 

   

 (لمانآ)پروین ثقفی  ٠6ساعت 

 دادخواهی و مقاومت   

   پرسش و پاسخ  دقیقه 64و ٠6ساعت 

 

  صرف چای و شیرینی   دقیقه ٣4و ٠۵ساعت 

 

 شادی صدر   ٠4ساعت 

 نقش ایرانیان تبعیدی در آینده     

 جنبش دادخواهی                      

   پرسش و پاسخ  دقیقه 64و  ٠4ساعت 

 

 استراحت  دقیقه ٠4و  ٠۷ساعت 

 

  برنامه هنری و جشن  ٠4ساعت 

 مینا خانی: رقص    

 گلرخ جهانگیری :آواز    

 

 

 

 ادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زناند

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠4٠6ژانویه  ٠4یکشنبه 

 

 فضایی برای شرکت کنندگان دقیقه ٣4و  1ساعت 

 ارزیابی و بحث جمعی پیرامون    

 وحه در سمینارموضوعات مطر                                   

   استراحت    ٠٠ساعت 

 انتخاب موضوع سمینار بعدی و   دقیقه ٣4و  ٠٠ساعت 

 شهر میزبان                           

 جمعبندی و اختتام سمینار دقیقه ٣4و  ٠٠ساعت 

 صرف نهار دقیقه ٣4و  ٠٣ساعت 

 

 


