
 

  

 
 

         شناسی ایرانانجمن جامعه
 

 
 

 اجتماعی ایران همایش روز ملی علوم هشتمین

 1400آذر   18و  17  
 

 دبیرخاهن دائمی روز ملی علوم اجتماعی 

 

 همایش روز ملی علوم اجتماعی    هشتمین برنامه 

 ( ی گذار است ی و س  ی در جامعه مدن   ی علوم اجتماع   یو جامعه، کارکردها   ی علوم اجتماع ) 

 1400ماه  آذر   17شنبه  چهار روز اول:  

 ساعت  

17-19 

 حسین صدیقی غالم   داشت یادافتتاحیه همایش و گرامی 

 جاللوند، دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی مجری: انسیه  

https://b2n.ir/isapef لینک نشست:   

 تالوت قران کریم / سرود ملی  -

 شناسی ایران رئیس انجمن جامعهعضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و زاده، حسین سراج سید -

 ران یا  یعلوم اجتماع یروز مل یمی دا رخانه یل دب ئومسو  عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان اسداله نقدی،  -

 تهران دانشگاه  شناسی اجتماعیروانمرتضی کتبی، استاد  -

 شناسی دانشگاه تهران ، استاد جامعهطلبژاله شادی -

 و تهران  نستونیپر ا،یکلمب ا، یلوان یپنس یهاشگاهشناسی دان احمد اشرف، استاد جامعه -

 ساعت  

19-20:30 

 

 ی اخالق در علوم و فناور   ی ران یانجمن ا   -  ی ورز است ی علم، اخالق و س   - یق ی صد  ن ی حس غالم دکتر  استاد  

 انجمن اخالق در علوم و فناوری    دبیر ، استاد دانشگاه تهران و  تقی شامخی مدیر نشست:  

 n.ir/isapef2https://b لینک نشست: 

 تهران  دانشگاه علوم سیاسی  یی، استادالهه کول  شناسی و نیازهای جامعه ایرانی؛دکتر صدیقی، جامعه -

 ن دانشگاه تهرا علوم سیاسی استاد ی،بیحب یقل نجف حسین صدیقی؛ غالمیادی از دکتر  -

 1400آذرماه    18شنبه  روز دوم : پنج 

 ساعت  

9-11 

 ب اندیشکده تدبیر آ   -علوم اجتماعی و مسئله آب در ایران  

 ی منابع آب و انرژ   یو معاون مرکز امور اجتماع   ران ی آب ا  ر ی تدب   شکده ی اند  ی راهبرد  ی عضو شورا   ،  مدیر نشست: محمد ارشدی 

 n.ir/isapef2https://b لینک نشست: 
 

 مدرس    تیدانشگاه ترب  یعلم اتیعضو ه ی،باقر ی علی؛ علوم اجتماع چهیمسأله آب از در   -

  شهید باهنر کرمان   دانشگاه   ی علم  ات یعضو ه  ی، زندرضو  امک یسینی؛  سرزم  ی اندازچشم  مساله آب،   مدار ومردم  ی ناسشجامعه -

 شناسی ایران و عضو هیات مدیره انجمن جامعه

 ی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران فرزاد غالم ؛رانیو مسئله آب در ا  یاجتماع  یهارسانه  -
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         شناسی ایرانانجمن جامعه
 

 
 

 اجتماعی ایران همایش روز ملی علوم هشتمین

 1400آذر   18و  17  
 

 دبیرخاهن دائمی روز ملی علوم اجتماعی 

 ساعت  

9-11 

 انجمن مدکاران اجتماعی ایران   –گری  مددکاری اجتماعی و میانجی 

 رانیا   یانجمن مددکاران اجتماع   رهی مد  اتی عضو ه ،  ی زدان ی  ی عل عباس مدیر نشست:  

 http://b2n.ir/isapef2 لینک نشست: 

 ران ی ا یانجمن مددکاران اجتماع  رهیمد  ات یعضو هعلی یزدانی، ی؛ عباساجتماع  یدر مددکار یگریانجیسطوح م -

عضو یی؛ منصور فتحی،  روابط فرازناشو   یدارا  ن یدر زوج  یگریانجیم  کردیبا رو  یمددکاران اجتماع  یامداخالت حرفه  تیاهم -

 یی دانشگاه عالمه طباطبا  یعلم اتیه

 ی مددکار   کینیکل  ر یمد ی؛ رضا ببری،  با تمرکز بر مشکالت برخاسته از اختاللت جنس  یدر اختالفات خانوادگ  یرگ یانجیم -

 مهرآذر و مشاور خانواده  یاجتماع

 ساعت  

11-13 

 ی ایران شناس ت ی انجمن جمع   – یاجتماع   ی گذار است ی و س   ت ی جمع 

 ی ایران شناس ت ی انجمن جمع ، استاد دانشگاه تهران و رئیس  مدیر نشست: محمد میرزایی 

 n.ir/isapef2https://b لینک نشست: 

ی، احمد  ارییعل؛  دار خانوادهدوست  یکردهایمنتخب جهان و ضرورت اتخاذ رو   یو کشورها  رانیدر ا  یتیجمع  یهااستیس -

 شیراز   دانشگاه ی علم اتیعضو ه

عضو   ،نصرآباد  ی رازق  یب یب   هی حجو    ی شواز  ی محمدجالل عباس؛  هااستیموانع و س  ها،نهی: زمرانی در ا  ن یپائ   ی چالش بارور -

 کشور   تیجمع یجامع و تخصص  تیر یمؤسسه مطالعات و مد  هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی

 دانشگاه  ی علم  ات یعضو ه،  ندوشنیعباس عسکر  و   یفاطمه تراب   ی؛استی ها و الزامات س: ضرورترانی ازدواج و خانواده در ا -

 یزد  دانشگاه یعلم ات یعضو هتهران و 

و رئیس موسسه   دانشگاه تهران  ی علم  اتیعضو هی،  رسول صادق  ؛ رانی در ا  یاستسی  فرصت  پنجره  عنوان به  یتیپنجره جمع -

 تحقیقات جمعیت کشور 

 ساعت  

11-12:30 

 انجمن رفاه اجتماعی ایران – ی با تمرکز بر عدالت اجتماع   ی و رفاه اجتماع   است یس 

 رئیس انجمن رفاه اجتماعی ایران و  ی  دانشگاه خوارزم   یعلم   اتی عضو ه ،  شالیمدیر نشست: رضا صفری 

 http://b2n.ir/isapef2 لینک نشست: 

انجمن رفاه   سیرئ و    شالی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمیی؛ رضا صفریو حقوق شهروند  یعدالت اجتماع  فی باز تعر -

 ران یا  یاجتماع

پژوهشگر و مترجم حوزه ،  دنژایابوذر قاسمها؛  شناختی و ناکارآمدی در کاربستهای هستیعدالت توزیعی در ایران: چالش -

 ی. رفاه اجتماع

 ساعت  

13-14 
 نماز و ناهار 

 ساعت  

16  –  14 

 انجمن علوم سیاسی ایران   –  رانی ا  ی و مسائل عموم   یاس ی علوم س 

 ران ی ا  ی اس ی انجمن علوم س  ی عموم   یگذار است ی س  ی علم   ته ی کم   ر ی دب ،  عطارزادهبهزاد    مدیر نشست: 

 n.ir/isapef2https://b لینک نشست: 

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ی، احمد د یحم؛ رانی مسئله ا شدن ی اهی و حاش یاسیعلوم س یچرخش نظر -

 فردوسی مشهد   دانشگاه یعلم أت یعضو هی، لیمحسن خل؛ شر مرسان ست، ین  د یتو ام ر یرا به خ ما -

 عالمه طباطبایی  دانشگاه   یعلم أت یعضو هی، ابوالفضل دلور؛ امروز رانیدر ا  یو عرصه عموم یاسیس علوم -

 کاشی، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی رضا محمدجواد غالم ی؛و فلسفه عمل است یس -

 تهران  دانشگاه یعلم أتیعضو ه، دیوح دی ج؛ ممعاصر ایرانبر وضع دولت در   عمومیگذاری علم سیاست ایضاح  -
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         شناسی ایرانانجمن جامعه
 

 
 

 اجتماعی ایران همایش روز ملی علوم هشتمین

 1400آذر   18و  17  
 

 دبیرخاهن دائمی روز ملی علوم اجتماعی 

 ساعت  

16  –  14 

 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات   – رانی در ا  ی علم ارتباطات و مطالعات فرهنگ   ت ی وضع 
 ، عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم مدیر نشست: عباس کاظمی 

 http://b2n.ir/isapef2 لینک نشست: 

فرهنگ - توان  یمطالعات  برا  ی هاو  اکنون  ی تازه  رضا   ؛فهم  جهان یی،  محمد  اسالم  مطالعات  مرکز  گوته    ی پژوهشگر  دانشگاه 
 فرانکفورت 

 دانشگاه تهران گروه ارتباطات  یعلم ات یعضو هی، قاسماحسان شاه ،رانیدر ا  یارتباط یهاپژوهش -

مطالعات    ی ران ی انجمن ا سی رئ   ، ییدانشگاه عالمه طباطبا گروه ارتباطات    استادی،  کیخان   ی هاد  ، رانیعلم ارتباطات در ا   ت یوضع -
 و ارتباطات  یفرهنگ

 ساعت  

16-18 

 ران یمطالعات صلح ا   یانجمن علم   -   و صلح  ی علوم اجتماع 
 ، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ار یشه ی نشست: ماندانا ت   ر ی دب مدیر نشست:  

 n.ir/isapef2https://b لینک نشست: 

و مطالعات   ی پژوهشگاه علوم انسان   استاد اله فاضلی،  ؛ نعمتآن؟  ی ایاح  ا ی است    یو اجتماع  یشدن، مرگ علوم انسان   ی مجاز -
 یفرهنگ

ی؛ محمد منصورنژاد، عضو هیأت مدیره و حوزه عموم  یاستیس  ؛ یانتقاد  ؛ یا: حرفهافتیو صلح در قالب چهار ره  ی علوم اجتماع -
 انجمن علمی مطالعات صلح ایران 

 ی، رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران مقصود یمجتب ، ناصلح  اتیدر چنبره ادب  ی دانش مطالعات قوم -

 ساعت  

16-18 

 ران ی ا   ی علوم اجتماع   یی دانشجو   ی علم   ی ها انجمن   اتحادیه   -   ران ی در ا   یی دانشجو   ی گر کنش   و   ی علوم اجتماع   ت ی در باب وضع   ی تامألت 
 ران یا  ی علوم اجتماع   یی دانشجو  یعلم   یها انجمن   یهاتحاد، دبیر  ی فاطم   نی رشاه ی م مدیر نشست:  

 http://b2n.ir/isapef2 لینک نشست: 

 گر علوم اجتماعی جواهری، پژوهشعلوم اجتماعی در مقام تولید آگاهی: بازاندیشی در عقالنیت ابزاری؛ ئاسو   -

 ای در کار است؟؛ پارسا حبیبی، دبیر سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی کشورعلوم اجتماعی مرده است؛ آیا تولد دوباره -

مرکزی ها در فضای دانشگاهی ایران؛ آرزوسادات هاشمی، عضو شورای  عدالتی اجتماعی در علوم اجتماعی؛ توزیع فرصتبی -
 های علمی دانشجویی علوم اجتماعی ایران اتحادیه انجمن

های علمی دانشجویی گریِ تشکیالتی؛ میرشاهین فاطمی، دبیر اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی؛ پایانِ کنشزوالِ انجمن -
 علوم اجتماعی ایران 

 شگاه تهران رضا غفاری، عضو هیأت علمی دان های علمی دانشجویی؛ غالمگری انجمنکنش -

 ساعت  

18-20 

 نشست اختتامیه 
 شناسی ایران انجمن جامعه   –ی گذار است ی و س   ی در جامعه مدن   ی علوم اجتماع   ی و جامعه، کارکردها   ی علوم اجتماع 

 نشست: سیدحسین سراج زاده، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی   مدیر

 n.ir/isapef2https://b لینک نشست: 

معنا - اجتماع  یکاربرد  یدر  علوم  هی،  اجالل  زیپروی؛  کردن  عال  یعلم  ئتیعضو  مد  یموسسه  پژوهش  و  و   تی ری آموزش 
 ران یا یشناس انجمن جامعهو بازرس  یزی ربرنامه

 ی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتیمحمد فاضلی؛ : الزامات قرن پانزدهم هجررانیدر ا ی شناسجامعه -

رو - رفتن  هوا  یراه  در  جامعه  ۀ دربار  یجُستار  ؛یتوفان   یبند  گروه   ،یلیخل  لیاسمع  ؛ یآنوم  طشرای   در  شناسانهکنشِ  عضو 
 .یو اجتماع یموسسه مطالعات فرهنگ یو همکار پژوهش ی شناسعلم و معرفت انجمن جامعه ی شناسجامعه

، خواه مقصود فراست؛ 1300سده   یط رانی ا  یکنش اصحاب علوم اجتماع ی: با تأمل در هشت الگویعلوم اجتماع یبرنامه قو -
 ی آموزش عال یزیر موسسه پژوهش و برنامه استاد
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