پنجمین همایش روز ملی علوماجتماعی ایران

انجمن جامعهشناسی ایران

 31و  31آذر 3131
برنامه پنجمین همایش روز ملی علوم اجتماعی (مسائل و چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران)

روز اول :سه شنبه  31آذرماه 3117
()8– 8/31

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

8/31 – 31/31
تاالر ابوریحان
(طبقه4
ساختمان
دانشکده
ادبیات)

31/31 – 31/11

تالوت قران کریم  /سرود ملی
سخنرانی دکتر عزیزاله حبیبی ،رئیس دانشگاه خوارزمی
سخنرانی دکتر سیدحسین سراجزاده ،دبیر علمی همایش و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران
سخنرانی دکتر باقر ساروخانی ،استاد پیش کسوت جامعه شناسی ،دانشگاه تهران
سخنرانی دکتر حسین صدیقی
سخنرانی دکتر فرامرز رفیع پور ،استاد پیش کسوت جامعه شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی
کلیپ یادبود شادروان استاد دکتر سیدمحمدامین قانعیراد
سخنرانی دکتر ابوالفضل مرشدی ،دانشگاه یزد (مسائل و چالش های آموزش علوم اجتماعی از منظر دکتر قانعی راد)
پذیرایی
مسائل و چالش های آموزش جامعه شناسی در ایران – انجمن جامعه شناسی ایران

31/11– 31/11
تاالر ابوریحان
(طبقه4
ساختمان
دانشکده
ادبیات)

31:11-34

مدیر نشست :دکتر سوسن باستانی
تقسیمات پارادایمی :راهنما یا مانع اندیشه و عمل در آموزش و پژوهش علوم اجتماعی؟؛ دکتر مسعود گلچین ،دانشگاه
خوارزمی
در دفاع از تحول علوم انسانی؛ دکتر علیرضا شجاعی زند ،دانشگاه تربیت مدرس
تأملی بر جاماندگی آموزشهای دانشگاهی از تحوالت جامعه معاصر؛ دکتر سید ضیا هاشمی ،دانشگاه تهران
چه آموزشی ،آگاهی بخش است؟ در نسبت آموزش جامعه شناسی و رهائی بخشی اجتماعی؛ دکتر سارا شریعتی،
دانشگاه تهران
«ماکروسفالی» آموزش در آموزش عالی ایران :تاملی در نسبت آموزش و پژوهش علوم اجتماعی ،دکتر حسین میرزایی،
دانشگاه تهران
نماز و ناهار
علوم اجتماعی در دانشگاه خوارزمی (دارالمعلمین ،دانشرای عالی و دانشگاه تربیت معلم سابق)
مدیر نشست :دکتر فاطمه جواهری

34 - 31:41
تاالر ابوریحان
(طبقه4
ساختمان
دانشکده
ادبیات)

31:41-31

سخنرانی دکتر سیدحسین سراج زاده ،مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
کلیپ معرفی دانشگاه خوارزمی
سخنرانی دکتر سیدحسن حسینی ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران و اولین مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی
کلیپ معرفی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
سخنرانی دکتر داور شیخاوندی ،استاد پیش کسوت جامعه شناسی و دانش آموخته دانشسرای عالی (دانشگاه خوارزمی
امروز)
پیام دکتر هما زنجانی زاده ،استاد پیش کسوت جامعه شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد و دانش آموخته دانشسرای عالی
(دانشگاه خوارزمی امروز)
سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،پژوهشگر و مولف کتاب
تاریخ دانشگاه خوارزمی ،با عنوان علوم اجتماعی در ایران از دارالمعلمین دانشگاه خوارزمی
پذیرایی

انجمن جامعهشناسی ایران

پنجمین همایش روز ملی علوماجتماعی ایران
 31و  31آذر 3131
مسائل و چالش های آموزش انسان شناسی در ایران – انجمن انسان شناسی ایران

31-38
سالن کنفرانس
(طبقه 1
ساختمان
دانشکده
ادبیات)

مدیر نشست :دکتر مهرداد عربستانی
چند نکته قابل توجه در باره برنامه درسی آموزش انسان شناسی در ایران؛ دکتر علیرضا قبادی ،دانشگاه خوارزمی
طوایف دانشگاهی و مرزهای هویتی؛ دکتر جبار رحمانی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم
دانشجویان انسان شناسی برای چه کاری تربیت می شوند؟ ؛ دکتر مهرداد عربستانی ،دانشگاه تهران
حاشیه ای شدن یادگیری و یاددهی در علوم اجتماعی ایران؛ دکتر نعمت اله فاضلی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی

31-38

مسائل و چالش های آموزش علوم اجتماعی

تاالر ابوریحان

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

(طبقه4

آموزش جامعهشناسی و ابهام در هویت (چیستی) و حرفهی جامعهشناسی :دکتر حمزه نوذری ،دانشگاه خوارزمی

ساختمان

چالشهای حوزههای میانرشتهای؛ سیاستگذاری فرهنگی :محمد رنجبر ،دانشگاه خوارزمی

دانشکده

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

ادبیات)

آموزش جامعهشناسی در سیطرۀ اسالمیسازی و تجاریسازی :سهیل توانا ،دانشجوی دکترای جامعهشناسی فرهنگی،
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

روز دوم  :چهار شنبه  34آذرماه 3117
مسائل و چالش های آموزش مطالعات فرهنگی و ارتباطات در ایران – انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و
ارتباطات

8/31 – 31/31
تاالر ابوریحان
(طبقه4
ساختمان
دانشکده
ادبیات)

31/31 – 31/11

مدیر نشست :دکتر هادی خانیکی
کاستیهای آموزش ارتباطات در ایران؛ دکتر محمد مهدی فرقانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
چرخش مطالعات فرهنگی در ایران :دستاوردها و افق آینده ؛ دکتر سعید ذکایی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
تجربه آموزش و بازآرایی دانش مطالعات فرهنگی در دانشگاه علم و فرهنگ؛ دکتر عباس کاظمی ،پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
نقـش آموزش دانشـگاهی در روزنامهنگاری ایران ،علیرضا کتابدار ،دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات
پذیرایی
مسائل و چالش های آموزش رفاه و مددکاری اجتماعی در ایران – انجمن رفاه اجتماعی ایران و انجمن
مدکاران اجتماعی ایران

31/11– 31/11
تاالر ابوریحان
(طبقه4
ساختمان
دانشکده
ادبیات)

مدیر نشست :دکتر رضا صفری شالی
مولفه ها و بایسته های آموزش سیاست گذاری اجتماعی در ایران ،دکتر علی اکبر تاج مزینانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
بیگفتمانی آموزش سیاست و رفاه اجتماعی در دانشگاههای ایران؛ دکتر کرم حبیب پور ،دانشگاه خوارزمی
چالش های آموزش حرفه مددکاری اجتماعی در ایران؛ دکتر رمضانعلی قادری
فقدان سیاستگذاری جامع درآموزش و سنجش برخورداری از رفاه اجتماعی در ایران؛ دکتر رضا صفری شالی ،دانشگاه
خوارزمی
آموزش مددکاری اجتماعی در ایران و چالش آن؛ دکتر سید حسن موسوی چلک ،رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
نبود نگاه منظومه ای در آموزش سیاست اجتماعی در ایران ،دکتر غالمرضا غفاری ،دانشگاه تهران.

انجمن جامعهشناسی ایران

پنجمین همایش روز ملی علوماجتماعی ایران
 31و  31آذر 3131

مسائل و چالش های آموزش علوم اجتماعی در دبیرستان های ایران – انجمن جامعه شناسی آموزش و
پرورش
31/11– 31/11
سالن کنفرانس
(طبقه1
ساختمان
دانشکده
ادبیات)

مدیر نشست :دکتر بیژن زارع
ارزیابی وضعیت ساختار اجتماعی آموزش در کتاب های علوم اجتماعی دوره دبیرستان؛ دکتر بیژن زارع ،دانشگاه خوارزمی
جامعه شناسی یا الگوی اسالمی شناخت جهان اجتماعی ،نقد و بررسی آموزش جامعه شناسی در نظام آموزش متوسطه
ایران؛ دکتر صالح الدین قادری ،دانشگاه خوارزمی
ارزیابی نحوه پرداختن به تقویت هوش اجتماعی و هیجانی به عنوان نظامی بنیادین جهت مراقبت از دانش اموزان و
بزرگساالن در برابر آسیب های اجتماعی در کتاب علوم اجتماعی متوسطه اول؛ دکتر ابوطالب سعادتی،دانشگاه آزاد واحد
علوم تحقیقات
بررسی مؤلفه های حقوق شهروندی در کتب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه؛ عیسی عابدینی ،دانشجوی دکتری
سیاستگذاری دانشگاه خوارزمی

31:11-34

نماز و ناهار
مسائل و چالش های آموزش علوم سیاسی در ایران – انجمن علوم سیاسی ایران
مدیر نشست :دکتر سید عبداالمیر نبوی

34 – 31
تاالر ابوریحان
(طبقه4

علوم سیاسی آینده؛ دکتر محمد جواد غالمرضا کاشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
انقالب چهارم صنعتی؛ آموزش آزاد و سیال علوم سیاسی؛ دکتر کیومرث اشتریان ،دانشگاه تهران
دیوار کوتاهتر از علم سیاست؛ دکتر احمد گل محمدی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

ساختمان

نقد و ارزیابی روش های آموزشی و متون درسی رشتۀ علوم سیاسی در ایران ،دکتر سید علی محمودی ،دانشکده روابط
بین الملل وزارت امور خارجه

ادبیات)

امر سیاسی ،تاریخ و ادیبان مُورخ :آموزش علوم سیاسی در غیاب آموزش بنیانهای فلسفی؛ دکتر رضا نجف زاده ،عضو
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده

مسائل و چالش های آموزش جمعیت شناسی در ایران – انجمن جمعیت شناسی ایران
مدیر نشست :دکتر محمد جالل عباسی
تاریخچه و سیرتکوینی جمعیت شناسی در ایران؛ دکتر محمد میرزایی ،دانشگاه تهران
34 – 31
سالن کنفرانس
(طبقه1
ساختمان
دانشکده
ادبیات)
31-31:11

آموزش و پژوهش جمعیت شناسی و سیاستهای جمعیتی :وضعیت و جهت گیریهای آینده؛ دکتر محمد جالل عباسی،
دانشگاه تهران
الزامات زیر ساختی آموزش و پژوهش در جمعیت شناسی؛ دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد  ،موسسه مطالعات و مدیریت
جامع و تخصصی جمعیت کشور و دکتر زینب کاوه فیروز ،دانشگاه خوارزمی
ضرورت آموزش مفاهیم و روشهای فضائی در جمعیتشناسی؛ حمیدرضا ربیعیدستجردی ،دکتر رسول صادقی ،دانشگاه
تهران
رویکردهای جدید جمعیتشناسی و همکاریهای میانرشتهای؛ دکتر عباس عسکری ندوشن ،دانشگاه یزد
پذیرایی
نشست اختتامیه

31/11-38
تاالر ابوریحان

مدیر نشست :دکتر سیدحسین سراج زاده
سخنرانی دکتر رسول رسولی پور ،رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
جمع بندی مدیران نشست ها :دکتر سوسن باستانی ،دکتر فاطمه جواهری ،حسام حسین زاده ،دکتر هادی خانیکی،
دکتر بیژن زارع ،دکتر رضا صفری شالی ،دکتر محمد جالل عباسی ،دکتر مهرداد عربستانی ،دکتر سید عبداالمیر نبوی

محل برگزاری :تهران ،خیابان مفتح ،بین خیابان سمیه و انقالب ،کوچه طبرسی ،دانشگاه خوارزمی ،ساختمان دانشکده ادبیات ،طبقه چهارم.
دسترسی حمل و نقل عمومی :مترو (ایستگاه دروازه دولت) – اتوبوبوس بی آرتی خط آزادی امام حسین (ایستگاه دروازه دولت).

