
 

  

 
 

 اجتماعی ایرانپنجمین همایش روز ملی علوم                    شناسی ایرانانجمن جامعه

 3131آذر  31و   31  
 

 برنامه پنجمین همایش روز ملی علوم اجتماعی )مسائل و چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران(

 3117ماه آذر 31روز اول: سه شنبه 
 پذیرش (8–  31/8)

31/31 – 31/8 

 تاالر ابوریحان

 4)طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 (ادبیات

 افتتاحیه همایش و گرامی داشت یاد دکتر غالمحسین صدیقی و دکتر سید محمد امین قانعی راد

 تالوت قران کریم / سرود ملی

 خوارزمییس دانشگاه ئدکتر عزیزاله حبیبی، ررانی سخن

 و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران زاده، دبیر علمی همایشحسین سراجسیددکتر سخنرانی 

 تهراندانشگاه  ،جامعه شناسیپیش کسوت ، استاد باقر ساروخانیدکتر سخنرانی 

 صدیقیحسین دکتر سخنرانی 

 دانشگاه شهید بهشتی ،جامعه شناسیپیش کسوت دکتر فرامرز رفیع پور، استاد سخنرانی 

 رادقانعی امینمحمدسید دکتر استاد شادروان یادبود کلیپ

 قانعی راد(دکتر )مسائل و چالش های آموزش علوم اجتماعی از منظر  ، دانشگاه یزدسخنرانی دکتر ابوالفضل مرشدی

 پذیرایی 31/31 – 11/31

11/31 –11/31 

 تاالر ابوریحان

 4)طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 (ادبیات

 جامعه شناسی ایرانانجمن   – مسائل و چالش های آموزش جامعه شناسی در ایران

 مدیر نشست: دکتر سوسن باستانی

 ، دانشگاه؟؛ دکتر مسعود گلچینپژوهش علوم اجتماعی : راهنما یا مانع اندیشه و عمل در آموزش وتقسیمات پارادایمی

 خوارزمی

 ، دانشگاه تربیت مدرس؛ دکتر علیرضا شجاعی زندتحول علوم انسانیدر دفاع از 

 ، دانشگاه تهرانر؛ دکتر سید ضیا هاشمیجامعه معاص التهای دانشگاهی از تحوأملی بر جاماندگی آموزشت

دکتر سارا شریعتی،  ؛بخشی اجتماعی موزش جامعه شناسی و رهائیآدر نسبت  است؟ خش، آگاهی بیآموزشچه 

 دانشگاه تهران

، دکتر حسین میرزایی آموزش در آموزش عالی ایران: تاملی در نسبت آموزش و پژوهش علوم اجتماعی،« ماکروسفالی»

 دانشگاه تهران

 نماز و ناهار 34-31:11

31:41 - 34 

 تاالر ابوریحان

 4)طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 (ادبیات

 

 دانشرای عالی و دانشگاه تربیت معلم سابق(دارالمعلمین، علوم اجتماعی در دانشگاه خوارزمی )

 مدیر نشست:  دکتر فاطمه جواهری

    دانشگاه خوارزمیسخنرانی دکتر سیدحسین سراج زاده، مدیر گروه جامعه شناسی 

         کلیپ معرفی دانشگاه خوارزمی

 علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی سخنرانی دکتر سیدحسن حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و اولین مدیر گروه 

      گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمیکلیپ معرفی 

)دانشگاه خوارزمی  شناسی و دانش آموخته دانشسرای عالیسخنرانی دکتر داور شیخاوندی، استاد پیش کسوت جامعه 

 امروز(

 دانش آموخته دانشسرای عالی، دانشگاه فردوسی مشهد و شناسیاستاد پیش کسوت جامعه پیام دکتر هما زنجانی زاده، 

 )دانشگاه خوارزمی امروز(

پژوهشگر و مولف کتاب  ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه عضو هیات علمی

  دانشگاه خوارزمی ایران از دارالمعلمین عنوان علوم اجتماعی در با ، تاریخ دانشگاه خوارزمی

 پذیرایی 31-31:41



 

  

 
 

 اجتماعی ایرانپنجمین همایش روز ملی علوم                    شناسی ایرانانجمن جامعه

 3131آذر  31و   31  

 

38-31 

 سالن کنفرانس 

 1 )طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 (ادبیات

  ایران شناسی انسانانجمن  – سائل و چالش های آموزش انسان شناسی در ایرانم

 مهرداد عربستانیمدیر نشست: دکتر 

 ، دانشگاه خوارزمیچند نکته قابل توجه در باره برنامه درسی آموزش انسان شناسی در ایران؛ دکتر علیرضا قبادی

    ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علومهویتی؛ دکتر جبار رحمانی مرزهای و دانشگاهی طوایف

 ، دانشگاه تهراندانشجویان انسان شناسی برای چه کاری تربیت می شوند؟ ؛ دکتر مهرداد عربستانی

ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ، پحاشیه ای شدن یادگیری و یاددهی در علوم اجتماعی ایران؛ دکتر نعمت اله فاضلی

 فرهنگی

38-31 

  تاالر ابوریحان

 4)طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 (ادبیات

 سائل و چالش های آموزش علوم اجتماعیم

 آقای حسام حسین زاده، اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی

 ، دانشگاه خوارزمیی: دکتر حمزه نوذریشناسجامعه ی( و حرفهیستی)چ یتو ابهام در هو یشناسآموزش جامعه

 ، دانشگاه خوارزمیای؛ سیاستگذاری فرهنگی: محمد رنجبررشتههای میانهای حوزهچالش

 ، دانشگاه تربیت مدرس: مهسا اسداله نژاد انتقادی نقشه نگاری   :جامعه شناسی گفتار کردن   مکانمند

، فرهنگی شناسیجامعه دکترای دانشجوی، سازی: سهیل تواناسازی و تجاریاسالمیشناسی در سیطرۀ آموزش جامعه

 علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده

 3117آذرماه  34: چهار شنبه دوم روز 

31/31 –  31/8 

 تاالر ابوریحان

 4)طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 (ادبیات

ایرانی مطالعات فرهنگی و انجمن  – مسائل و چالش های آموزش مطالعات فرهنگی و ارتباطات در ایران

 ارتباطات

 دکتر هادی خانیکیمدیر نشست: 

 دکتر محمد مهدی فرقانی، دانشگاه عالمه طباطباییهای آموزش ارتباطات در ایران؛ کاستی

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی؛ دکتر سعید ذکایی افق آیندهچرخش مطالعات فرهنگی در ایران: دستاوردها و 

، پژوهشکده مطالعات ؛ دکتر عباس کاظمیدانش مطالعات فرهنگی در دانشگاه علم و فرهنگ تجربه آموزش و بازآرایی

 فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم ، علیرضا کتابدار، دانشجوی نگاری ایرانقـش آموزش  دانشـگاهی در روزنامهن

 تحقیقات

 پذیرایی 31/31 – 11/31

11/31 –11/31 

 تاالر ابوریحان

 4)طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 (ادبیات

رفاه اجتماعی ایران و انجمن انجمن  – مسائل و چالش های آموزش رفاه و مددکاری اجتماعی در ایران

 مدکاران اجتماعی ایران

 دکتر رضا صفری شالی مدیر نشست:

 ، دکتر علی اکبر تاج مزینانی، دانشگاه عالمه طباطباییرانیدر ا یاجتماع یگذار استیآموزش س یها ستهیمولفه ها و با

 ، دانشگاه خوارزمیدکتر کرم  حبیب پور های ایران؛رفاه اجتماعی در دانشگاهگفتمانی آموزش سیاست و بی

 های آموزش حرفه مددکاری اجتماعی در ایران؛ دکتر رمضانعلی قادری چالش

، دانشگاه ایران؛ دکتر رضا صفری شالی در فقدان سیاستگذاری جامع درآموزش و سنجش برخورداری از رفاه اجتماعی

 خوارزمی

 ، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایرانآموزش مددکاری اجتماعی در ایران و چالش آن؛ دکتر سید حسن موسوی چلک

 ، دکتر غالمرضا غفاری، دانشگاه تهران.رانیدر ا یاجتماع استیدر آموزش س یبود نگاه منظومه ان



 

  

 
 

 اجتماعی ایرانپنجمین همایش روز ملی علوم                    شناسی ایرانانجمن جامعه

 3131آذر  31و   31  

11/31 –11/31 

 سالن کنفرانس 

 1)طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 (ادبیات

جامعه شناسی آموزش و انجمن  – مسائل و چالش های آموزش علوم اجتماعی در دبیرستان های ایران

 پرورش

 ن زارعژمدیر نشست: دکتر بی

 ، دانشگاه خوارزمیدکتر بیژن زارع ؛ارزیابی وضعیت ساختار اجتماعی آموزش در کتاب های علوم اجتماعی دوره دبیرستان

ناسی در نظام آموزش متوسطه ، نقد و بررسی آموزش جامعه شاجتماعیجامعه شناسی یا الگوی اسالمی شناخت جهان 

 ، دانشگاه خوارزمیالدین قادری ؛ دکتر صالحایران

ارزیابی نحوه پرداختن به تقویت هوش اجتماعی و هیجانی به عنوان نظامی بنیادین جهت مراقبت از دانش اموزان و 

د دانشگاه آزاد واح،؛ دکتر ابوطالب سعادتیبزرگساالن در برابر آسیب های اجتماعی در کتاب علوم اجتماعی متوسطه اول

  علوم تحقیقات

، دانشجوی دکتری عیسی عابدینیمتوسطه؛  اول دوره اجتماعی مطالعات کتب در شهروندی حقوق های مؤلفه بررسی

 انشگاه خوارزمیداستگذاری یس

 نماز و ناهار 34-31:11

31 – 34 

 تاالر ابوریحان

 4)طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 (ادبیات

 علوم سیاسی ایرانانجمن  – مسائل و چالش های آموزش علوم سیاسی در ایران

 نبوی دکتر سید عبداالمیرمدیر نشست: 

 دانشگاه عالمه طباطبایی؛ دکتر محمد جواد غالمرضا کاشی، علوم سیاسی آینده

 انقالب چهارم صنعتی؛ آموزش آزاد و سیال  علوم سیاسی؛ دکتر کیومرث اشتریان، دانشگاه تهران

 دانشگاه عالمه طباطباییتر از علم سیاست؛ دکتر احمد گل محمدی، دیوار کوتاه

 ده روابط، دکتر سید علی محمودی، دانشکنون درسی رشتۀ علوم سیاسی در ایرانقد و ارزیابی روش های آموزشی و مت

 بین الملل وزارت امور خارجه

های فلسفی؛ دکتر رضا نجف زاده، عضو امر سیاسی، تاریخ و ادیبان  ُمورخ: آموزش علوم سیاسی در غیاب آموزش بنیان

 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 جمعیت شناسی ایرانانجمن  – شناسی در ایرانمسائل و چالش های آموزش جمعیت 

 دکتر محمد جالل عباسی نشست: مدیر

31 – 34 

 سالن کنفرانس

 1)طبقه

ساختمان 

دانشکده 

 ادبیات(

 ، دانشگاه تهرانمحمد میرزایی ؛ دکتر اریخچه و سیرتکوینی جمعیت شناسی در ایرانت

 ،محمد جالل عباسی ؛ دکتر های آیندهآموزش و پژوهش جمعیت شناسی و سیاستهای جمعیتی: وضعیت و جهت گیری

 دانشگاه تهران

موسسه مطالعات و مدیریت ، دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد  ؛ ساختی آموزش و پژوهش در جمعیت شناسیالزامات زیر 

  دانشگاه خوارزمی  ،دکتر زینب کاوه فیروزو  جامع و تخصصی جمعیت کشور

اه ، دانشگرسول صادقی، دکتر دستجردی؛  حمیدرضا ربیعیشناسیهای فضائی در جمعیتضرورت آموزش مفاهیم و روش

 تهران

 دانشگاه یزد، ی؛ دکتر  عباس عسکری ندوشنارشتهمیان هاییو همکار یشناستیجمعرویکردهای جدید 

 پذیرایی 31:11-31

38-11/31 

 تاالر ابوریحان

 اختتامیهنشست 

 دکتر سیدحسین سراج زاده نشست: مدیر

 سول رسولی پور، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمیرسخنرانی دکتر 

 ،دکتر هادی خانیکیحسام حسین زاده،  ،دکتر فاطمه جواهری ،: دکتر سوسن باستانینشست هامدیران جمع بندی 

  بوین دکتر سید عبداالمیر ،مهرداد عربستانیدکتر  ،دکتر محمد جالل عباسی ،دکتر رضا صفری شالی ،ن زارعژدکتر بی

 .هارمچبقه ساختمان دانشکده ادبیات، طدانشگاه خوارزمی، کوچه طبرسی، تهران، خیابان مفتح، بین خیابان سمیه و انقالب، محل برگزاری: 

 .(ایستگاه دروازه دولت) سینبی آرتی خط آزادی امام حاتوبوبوس  – (ایستگاه دروازه دولت) مترودسترسی حمل و نقل عمومی: 


