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گنج سی ساله
 سی سال تالش فرهنگی در راستای شناساندن ویژگی های گوناگون کرمان و گذر از فراز و فرودهای
اگر فردوسی »بسی رنج را »گنج سی ساله« نام نهادیم.  انجامید که آن   بسیار به گردآمدن گنجی 
 برده در این سال سی« اما »بسی گنج بردم در  ا ین سال سی« باشد تا این کمترین خدمت مورد

   قبول مردم سرافراز دیار کریمان قرار گیرد.
 به همین بهانه برنامه هایی تحت عنوان »جشنواره گنج سی ساله« در نیمه اول اردیبهشت ماه

سال 98 در کرمان و تهران به شرح زیر برگزار خواهد شد: 

نمایشگاه »کرمان را باید دید« 
تهران، تهران/دانشگاه  مقیم  های  کرمانی  نشست  با  همراه   98 ماه  اردیبهشت  پنجم  تا      دوم 
 خیابان انقالب، خیابان 16 آذر شماره 16،  روبروی درب غربی دانشگاه تهران، باشگاه دانشجویان

دانشگاه تهران(ب

همایش علمی کرمان شناسی )گنج سی ساله(  
 هفتم اردیبهشت ماه 98/ ارائه سخنرانی استادان برجسته ی کشوری کرمان پژوه، همراه با پنل های

تخصصی شهرستان ها /دانشگاه شهید باهنر کرمان. 

جشن های محلی شهرستان ها 
 هشتم تا سیزدهم اردیبهشت ماه 98/نمایشگاه توانمندی های 23 شهرستان استان کرمان در

و مفاخر  نکوداشت  های  برنامه  ویژه  با  همراه  کرمان  شهر  ریاضیات  پارک  و  مؤیدی  یخدان   محل 
فرهیختگان هر شهرستان و اجرای برنامه های هنری. 

محورهای همایش
 تاریخ: تاریخ نگاری محلی استان کرمان و نسخه شناسی/تاریخ اجتماعی استان کرمان/جغرافیای

تاریخی کرمان/بخش ویژه ناگفته های تاریخ کرمان. 
ادبیات:  نسخه شناسی ادبیات کرمان /مکتب ادبی کرمان. 

 گردشگری: فرصت ها، تهدیدها و راهکارهای جذب گردشگران/تحلیل وضعیت خدمات دهی به
 گردشگران خارجی/اهمیت و جایگاه هفت اثر ثبت شده استان کرمان در یونسکو/جایگاه و وضعیت

کویر لوت در توسعه گردشگری، صنایع دستی و کار آفرینی/توسعه بوم گردی. 

آخرین مهلت دریافت مقاالت: 20 فروردین 98
منتشر همایش  مقاالت  مجموعه  در  و  گردد  می  صادر  پذیرش  گواهی  شده  تأیید  مقاالت   برای 

خواهند شد. 
 عالقه مندان برای کسب اطالع بیشتر درباره نحوه ارسال مقاله به نشانی سایت مرکز کرمان شناسی

مراجعه نمایند. 

رونمایی از سردیس چهره های برجسته علمی و فرهنگی


