همایش انسانشناسی جنسیت
دوشنبه  17اسفند 1394
ردیف

پنلها

1

ساعت

موضوع سخنرانی

9:30-9

افتتاحیه همایش
بدن در بستر مرگ بازشناسی نمودهای مادی مفهوم بدن در گورستان
مطالعهی موردی :گورستان مارلیک
(سید حسن موسوی ،امید مبارکی)

2

پنل اول

3

11-9:30

بدن در دوره پهلوی اول با رویكرد جامعه شناسی سیاسی بدن
(شراره عبدالحسین زاده)
و دگردیسی در ایماژهای بدن بازتولید بدن
تفاسیر معنایی ورزشكاران بدنساز نسبت در باب بدن

4

( فاضل الیاسی)
11:30-11

استراحت

6

بررسی سیاست های جنسیتی منعكس در گفتمان رسانهای گروه دولت اسالمی (داعش) در قبال زنان
(شیوا علینقیان)

7

پنل دوم

5

گفتمان نظام جنسیت شیعی :قدرت ،دانش ،لذت
(سبحان رضایی)

13-11:30

جنسینگی و معنویت :چشم اندازی تطبیقی

8

) مهرداد عربستانی(
14-13

نماز و ناهار
نمایشنامه خوانی

9

پنل سوم

10

تاثیر آموزش هدفمند جهت توانمندسازی زنان از طریق گروه های محلی و خانگی در هویت یابی زنانه
(نازنین کریمی ،نگین آرمیون)

16-14

بررسی جنسیت در زبان استفاده شده در رمان کلیدر
(مهدیس صادقی پویا)
بررسی نقش برنامه های رفاهی در دستیابی به عدالت اجتماعی برای زنان

11

(فرزانه جاللیفر)

همایش انسانشناسی جنسیت
سه شنبه  18اسفند 1394
ردیف

پنلها

ساعت

موضوع سخنرانی

13

چشماندازی بر دیدگاه زنان مبتال به اعتیاد جنسی
(مژگان مشتاق ،حسن رفیعی ،ژیال میرالشاری ،سید علی آذین)

14

پنل چهارم

12

لزوم تبیین تغییر ساختار سكچوالیتی در ایران
(راضیه معصومی)

15:30-14

پنهانكاری و سكسوالیته در میان زنان ایرانی
(مریم زیاری)

15

15:45-15:30

پنل پنجم

16

بكارت :مقوله ای فرهنگی ،دینی یا پزشكی
(مهری رباط جزی ،ابو علی ودادهیر)

16:45-15:45

17

17-16:45

استراحت
زنان ،نوشتن ،فرهنگ
جستاری در فمینیسم و مردمنگاری
(نهال نفیسی)
روایت شناسی و روش تاریخچه زندگی
روش شناسی مطالعات جنسی
(مهناز ابراهیم پور)
استراحت

18

تعریف دگرگونه زنان از تجربه تنانه شان
مطالعه موردی زنان  28تا  38سال
(مریم رحمانی تهرانی)

19

حق بر باروری
(آذین رضاییان)
پنل ششم

20

19-17

نگرشهای نقشهای جنسیتی در زندگی زناشویی :یک مطالعه ترکیبی در جامعه ایرانی
(ستاره همامی ،دکترعلی منتظری ،دکترحسن افتخار اردبیلی ،دکترعلیرضا نیكبخت نصرآبادی،
دکتریوسف کریمی ،دکترسحرناز نجات ،دکترمهدی مشكی)

21

نقش ساختار قدرت خانواده در تغییر جنسیت ذهنی زنان
(ام لیال شیرمحمدی ،دکتر سوسن باستانی)

22

اثربخشی آموزش تكنیکهای شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هشت مرحلهای کش بر عزت نفس
جنسی زنان
(الهام فرسادنیا ،آرزو ریحانی)

