برنامه چهارمین همایش ملی «پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران»
انجمن جامعه شناسی ایران

پنجم ،ششم و هفتم دی ماه  -1396در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
روز اول :سه شنبه  5دی ماه 1396
14 – 14:15

پذیرش
تالوت قرآن

14:15 – 15:30

افتتاحیه
سالن شماره 1
(مطهری)
15.30 – 16

خیر مقدم دکتر سید حسین سراج زاده (رئیس انجمن جامعهشناسی ایران)
گزارش دکتر شیرین احمدنیا (دبیر علمی همایش)
خیر مقدم دکتر حسین سلیمی (رئیس دانشگاه عالمهطباطبائی)
سخنرانی دکتر معصومه ابتکار (معاون زنان و خانواده ریاستجمهوری)
سخنرانی دکتر ایرج حریرچی (قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور)
سخنرانی دکتر حبیباهلل طاهرخانی (معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس شرکت عمران شهرهای جدید)
پذیرایی
سالن شماره ( 1مطهری) :مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مدیر نشست :دکتر مصطفی مهرآیین
عنوان نشست :علم ،فناوری و جامعه
محمدامین قانعیراد :مدیریتهای پژوهشی در عرصه علم و جامعه
مصطفی مهرآیین :بررسی امکان ارتباط علم و جامعه :یک تحلیل پدیدارشناختی
کیوان الستی :تکنولوژی ،اخالق و تمایز علوم انسانی و علوم طبیعی
زهرا محمدی :تحول میان نسلی در زندگی علمی استادان دانشگاه
حسین شیخ رضائی :از آن خودسازی علم :رویکردی در سنجش میزان نفوذ علم در جامعه
سالن شماره  :3انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مدیر نشست :دکتر مهدی منتظر قائم
عنوان نشست :عدالت و رسانه

16 – 18
نشست های موازی

عبداهلل گیویان :تبعیض گفتمانی و پوشش رسانهای
عبداهلل بیچرانلو :رویکرد تلویزیون ایران به عدالت رسانهای
مهدی منتظرقائم :بازنمایی مسائل اجتماعی در مستندهای تلویزیونی
هادی خانیکی :پوشش رسانهای حاشیه و بسط احساس نابرابری اجتماعی
تژا میرفخرایی
سالن شماره  :4مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
مدیر نشست :دکتر محمد آقاسی
عنوان نشست :فرهنگ سیاسی و رفتار انتخاباتی مردم ایران
سعید پورعلی :شبکههای اجتماعی مجازی و آگاهیهای سیاسی؛ جزیرهای شدن و چندپارگی افکار عمومی در شبکههای
اجتماعی موبایلی
مهدی رفیعی بهابادی :داللت های روش شناختی نظرسنجی های انتخاباتی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
محمد عاملی :رفتار شناسی انتخاباتی ایرانیان ؛با تاکید بر استان های قومیتی
محمد آقاسی :مطالعه کنش انتخاباتی مردم ایران  ،بر اساس منطق یابی اجتماعی نظرسنجی های انتخاباتی
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سالن شماره  :5جامعه و جوانان
مدیر نشست :خانم دکتر فاطمه جواهری
سید محسن بنی جمالی :جوانان و طبقه در مسئله انتساب معنا
زینب عابدی :ادراک و تجربه جوانان از نابرابری فرصتهای اجتماعی
مرجان زرندی :تحلیل مصادیق و شرایط زمینهساز مفهوم تعهد در روابط زوجین
مهدی معینی :بررسی میزان شیوع و هم وقوعی رفتارهای پرخطر جوانان شهر شیراز
محمد علی زکی :تلفن همراه جوانان و جامعه در ایران ( تحلیل ثانویه کلیه مقاالت مجالت علمی پژوهشی طی سال های 1385
تا )1396
مهناز پورهاشمی :طالق و دالیل اجتماعی مؤثر بر آن (فراتحلیل پایان نامه های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال
 1350تا )1390
سالن شماره  :6دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
مدیر نشست :دکتر محمد سعید ذکائی
عنوان پنل :مطالعات فرهنگی و مسئله نابرابری
ابوتراب طال بی :فهم و تبیین نابرابری در ایران :در آمدی انتقادی به تجربه مطالعات فرهنگی
محمود شهابی :مطالعات فرهنگی و مساله نا برابری
نهال نفیسی :نابرابری در عصر بحرانهای زیستمحیطی :چند دریچه از انسانشناسی و مطالعات فرهنگی
محمد سعید ذکائی :مطالعات فرهنگی و نابرابریهای اجتماعی
آرمین امیر :خودشرقشناسی گفتمان حاکم بر متون عامه پسند خلقیات ایرانی از دهه 13۷0
اسماعیل عالیزاد :منطق مسالهیابی در پارادایمهای قشربندی و نابرابری اجتماعی

روز دوم :چهارشنبه  6دی ماه 1396
صبح
8 – 8:30

8:30 – 10
برنامه عمومی
سالن اصلی شماره 1
(سالن مطهری)

10 – 10:30

پذیرش
تالوت قران

سخنرانیهای کلیدی:
دکتر محمد امین قانعی راد :پژوهش دانشگاهی و سیاست :تورم صورتهای فنی به جای بنای محتوای مفهومی
دکتر مقصود فراستخواه :جامعهی ایرانی ،سیاست و عدالت
دکتر سارا شریعتی :دین و نابرابریهای اجتماعی
دکتر مونیکا ولراب زار ،استاد دانشگاه الیپزیگ آلمان :تمایزات و تفکیکها :دین و دیگریش در رویکرد جهانی
پذیرایی

10:30 – 12:30
نشست های همزمان

سالن شماره ( 1مطهری)
مدیر نشست :دکتر سیامک زند رضوی
عنوان نشست :زلزله کرمانشاه ،شهروندان و مدیریت بحران
مهدی زارع :شصت سال بعد از زلزله فارسینج و  14سال بعد از زلزله بم ،وضع ریسک و تابآوریها چگونه است؟
نعمتاهلل فاضلی :زلزله ،فرهنگ و حافظه در ایران امروز
فاضل الیاسی :فرصتها و چالشهای یک جامعهشناس در میدان (تجربه زیسته فاضل الیاسی در زلزله کرمانشاه)
محمد ایرانمنش :کارآفرینی و بحث اقتصاد پس از زلزله
فریبرز لرستانی :بحران زلزله و الگوی پیشنهادی در مواجهه با آن
مهراب شریفی سده :هالل احمر و مدیریت بحران
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علی اصغر سعیدی :زلزله و نظام سیاستگذاری در ایران
سیامک زندرضوی :مدیریت بحران برپایه ظرفیتهای اجتماعات محلی
سالن شماره ( 2ارشاد) :نشست مشترک گروه ارتباطات سالمت و محیط زیست انجمن ایرانی مطالعات
فرهنگی و ارتباطات و انجمن احیای ارزشها
مدیر نشست :دکتر هادی خانیکی
عنوان نشست :ابعاد اجتماعی فرهنگی ایدز
عاطفه آقایی :تحلیل گفتمان نمایش بیماری اچ آی وی /ایدز در سریال تلویزیونی «پریا»
خسرو منصوریان و عاطفه عظیمی :مطالعه روند تغییرات عوامل جامعه شناختی مرتبط با شیوع اچ.آی.وی /ایدز در طی دورهی
ده ساله ی  1396-1386در ایران
مرضیه پورتسوجی :تاثیر ویژگی های جمعیتی و اجتماعی بر الگوهای رفتاری مبتالیان به اچ آی وی  /ایدز (در مرکز مشاوره
بیماری های رفتاری شماره یک واقع در بیمارستان امام خمینی (ره))
فاطمه صالحی شهرابی و
مؤثر بر آن

حسین یحییزاده :بررسی میزان خشونت خانگی علیه زنان مبتال به بیماری اچ.آی.وی/.ایدز و عوامل

هادی خانیکی :ارتباطات سالمت و مساله اجتماعی انگ
سالن شماره  :3جامعه شناسی کودکی
مدیر نشست :دکتر مینا اعظم آزاده
الناز فالحی و منصوره اعظم آزاده :کودک و حق به شهر
الهه جهادی نائینی :امکان تحقق حقوق کودک  :بررسی موانع و راهکارها
مریم قاضی نژاد و زهرا روحی پور :کودکان و نوجوانان ،شبکه های اجتماعی و چالشهای سبک زندگی
پیام روشنفکر :کودکان و نابرابری در جامعه ی ایران؛ تحلیلی اجمالی از وضعیت در یک دهه ی اخیر
عقیل عزتی گرگری :کودکانی که فراموش میشوند :بررسی انتقادی شیوههای شناسایی کودکان هدف در برنامههای حمایتی
دولتی و غیر دولتی
سالن شماره  :4جامعه شناسی اخالق
مدیر نشست :دکتر غالمرضا مقدم
فریبرز بیات :بحران اخالقی (پژوهشی در بین شهروندان تهرانی)
رضا رستمی خزائی :تک ساحتی بودن نظام اخالقی سازمان شهرداری تهران (مقایسهی تطبیقی منشوراخالقی شهرداری تهران،
راچستر آمریکا و استانبول ترکیه)
زینب محمودآبادی :عنوان مقاله«:بی تفاوتیِ زیرزمینی» تحلیل اجتماعی اخالق در مترو شهر تهران
غالمرضا مقدم :مروری انتقادی بر مطالعات انجام شده در حوزه اخالق اجتماعی در ایران
شهال خلقی :تعارض در هنجارهای اخالق علمی دانشجویان ی
سالن شماره :5
مدیر نشست :دکتر سید جواد میری
عنوان نشست :فرهنگ و جامعه
سید جواد میری :شریعتی و بازشناسی هویت ایرانی
سمیه فعلی :مطالعه فرهنگ خرید و احساس تمایز در میان شهروندان جوان همدانی
مجید حیدری چروده ،حمیدرضا همت آبادی ،و مجید دانایی سیج :کژکارکردهای اصالحات نوین ساختاری در نظام آموزش و
پرورش از لحاظ تشدید خشونت در مدارس
توفیق محمدی :بررسی وضعیت سرمایه فرهنگی –اقتصادی خانوادگی و سبک زندگی دانشجویان هنرهای سنتی
محم د امین سبط النبی :نقش و جایگاه سنجش تغییرات دینداری در سیاستگذاری امر دینی در ایران
کیهان صفری :تحلیل جامعهشناختی تناقضهای دینی جوانان در جامعه با رویکرد زمینه محور
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سالن شماره  :6موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
مدیر نشست :دکتر ولی اله رستمعلی زاده
عنوان نشست :نابرابری ها و مهاجرت های منطقه ای در ایران
رسول صادقی :نابرابریهای منطقهای و مهاجرتهای داخلی در ایران
ولیاهلل رستمعلیزاده :ماندگاری یا تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی در ایران؛
بازنمودی از نابرابریهای توسعهای
سراج الدین محمودیانی :مهاجرت به استان تهران به مثابه راهبردی فردی – خانوادگی جهت مقابله با نابرابریها
سعیده شهبازین :تاثیر مهاجرت داخلی بر بازتوزیع جمعیت کشور ،با تاکید بر بازسازی جمعیت شهرستان های کشور طی دوره
13۷5-1395
مهدی نیکعهد :پژوهشی در جایگاه گزارههای فرهنگی – اجتماعی زندگی روزمره افراد در سیاستگذاری پیرامون حجم خانوار
12:30 – 14

نماز و ناهار

روز دوم :چهارشنبه  6دی ماه 1396
بعدازظهر
سالن شماره( 1مطهری) :جامعه شناسی دین
مدیر نشست :دکتر سید محمود نجاتی حسینی
علیرضا شجاعی زند :مسئلهیابی جامعهشناسی دین در ایران
مهدی سلیمانیه :روایت زندگی حوزویان :سُنّت یا نُدرَت؟

16-14
نشستهای همزمان

حسین زاده فرمی و ضیا هاشمی :روحانیت وگروههای مرجع جوانان شهر قم
حسین بستان :مقابله با عرفیشدن در ایران  -با تأکید بر خانواده
جبار رحمانی :علم و سبک های جدید دینداری
حسن محدثی و شعبان علی بهرام پور :سنخشناسی هیأتهای عزاداری در ایران
سالن شماره ( 2ارشاد) :موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
مدیر نشست :دکتر اعظم آهنگر
عنوان نشست :پژوهش های توسعه شهری
اعظم آهنگر سله بنی :سرای محالت راهی به سوی توسعه پایدار شهری
صالحالدین قادری :توسعه اجتماع محلی (محله محور) از ایده تا عمل :نمونه موردی توسعه اجتماع محلی در شهر تهران
حسین ایمانی جاجرمی :مسئله سکونت و بازتولید نابرابری اجتماعی  :مطالعه تجربه زیست در مسکن مهر شهر جدید صدرا
مح مد مبارکی :مطالعه تطبیقی رابطه احساس محرومیت نسبی بزهکاران در بین دانش اموزان مقطع متوسطه شهرهای خرمآباد و
یزد
فهیمه حسین زاده :ظهور فرودستی شهری
ندا سالمیان :اقتصاد سیاسی فضا و بازتولید نابرابریهای اجتماعی در تهران پس از جنگ
سالن شماره  :3پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر نشست :دکتر فروزنده جعفرزاده پور
عنوان نشست :سبک زندگی
غالمرضا اسکندریان :بررسی و ترسیم وضعیت الگوهای مصرف فرهنگی در کشور
حسین حیدری :بررسی تاثیر جهانی شدن بر نگرش افراد به فرزندآوری و آموزش فرزندان
رضا عسگری مقدم :بررسی تجربی رابطهی میان «دینداری» و «سبک زندگی» شهروندان تهرانی
مهرزاد فراهتی :رابطه بین سبک زندگی و سالمت معنوی با باورهای غیر منطقی در دانشجویان
تهمینه شاوردی :زندگی روزمره و شبکه های اجتماعی مجازی در میان زنان
سالن شماره  :4انجمن جمعیت شناسی ایران
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مدیر نشست :دکتر محمد میرزایی
عنوان نشست :مسائل نوظهور جمعیتی
بهرام صلواتی :تحلیل عوامل رانشی-کششی مهاجرت جوانان تحصیلکرده ایرانی
فریده خلج آبادی فراهانی :نقش اینترنت و فضای مجازی در شکل گیری رفتارهای جنسی قبل از ازدواج در نوجوانان
ملیحه علی ماندگاری :مروری بر وضعیت طالق در ایران
فرزام پوراصغر سنگاچین :تحوالت جمعیت و محدودیت های محیط زیست در ایران
عادل عبدالهی :تاثیر احساس ناامنی اقتصادی برروی تعداد فرزندان ایدهآل :مطالعه موردی در تهران
سالن شماره  :5سازمان بهزیستی کشور
مدیر نشست :دکتر حبیباهلل مسعودی فرید  ،معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی
عنوان نشست :مسائل اجتماعی در ایران
رضا صفریشالی :تحلیل جامعهشناختی فرآیند خودکشی در استانهای ایران در سالهای  90تا 94
شهره مجمع :کیفیت زندگی مادران دارای فرزند  0تا  ۷سال حین یا پس از طالق (مطالعه کیفی شهر تهران)
کامیل احمدی :طنین سکوت :در باب ازدواج زود هنگام کودکان در ایران
مهدیه محمد تقیزاده :فرصتها و چالش های جهانی شدن در مواجهه با حقوق و مسائل زنان در ایران
احمد جعفری :بررسی رابطه نابرابریهای اجتماعی اقتصادی با مسائل اجتماعی در طول دهه  85تا 95
قدرت مرادی ثانی :بررسی تفاوت روند میزان باروری شهری و روستایی استانهای کشور در قبل و بعد از سطح جانشینی
سالن شماره  :6جامعه شناسی احساسات
مدیر نشست :دکتر فرح ترکمان
مریم اسکافی نوغانی :نقش ویژگی های ساختاری شبکه بر احساس صمیمیت بین زوجین متأهل شهر مشهد
محمدرضا حسنی :هویت و قشربندی احساسات
سید علی محمد رضوی (آذربخش) :پدیدارشناسی احساسات مجازی در فضای سایبر
زهره عزیز آبادی :جامعه شناسی احساسات ،دستاوردها و محدودیت ها
الهه گرگوندی :بررسی تاثیر احساسات منفی ناشی از فشار اجتماعی در بروز انحرافات اجتماعی
(مورد مطالعه :نوجوانان و جوانان مرتکب به جرائم اجتماعی در منطقه  16تهران)
فرح ترکمان :مدیریت احساس ،تجربه زیسته زنان شاغل در خانواده (زنان شاغل شهر زاهدان)
16 – 16:30

16:30 – 18:30

پذیرایی
سالن شماره ( 1مطهری) :گروه فلسفه علوم اجتماعی
مدیر نشست :دکتر مالک شجاعی جشوقانی

نشست های همزمان
سید محمد تقی موحد ابطحی :فلسفه علوم اجتماعی و برنامههای توسعه
سید محمود نجاتی حسینی :فلسفه علوم اجتماعی و مساله نسبت علم و دین  -با تامل بر مقتضیات بومی
محمد علی مرادی :موانع فلسفی -معرفتی توسعه اجتماعی در ایران
مالک شجاعی جشوقانی :نقدی فلسفی بر جایگاه علوم انسانی در برنامه های توسعه جمهوری اسالمی ایران
محمد ساالر کسرایی :هفتاد سال برنامه ریزی ،ناکامی در تالش برای توسعه
ابوالفضل مرشدی :تاملی نظری بر رابطه علوم اجتماعی و فلسفه علوم اجتماعی در ایران
سالن شماره ( 2ارشاد) :جامعه شناسی تاریخی
مدیر نشست :دکترآتنا غالم نیارمی
کرامتاهلل راسخ :هویت عمومی شهروندی و سنتی بازتابی
مهدی تدینی :بولشویسم یهودی
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کاوه فرهادی :چون و چرایی پدیدارشناسانه در ساخت مب انی نظری کارآفرینی یاریگرانه(مشارکتی) در ایران با تاکید بر توسعه
پایدار
آیتاله میرزایی :ناسیونالیسم و هویت ملی در ایران
شروین وکیلی :قدرت در شبستان
حمید احمدی :ملیت در برابر چالشهای فروملی و فراملی
سالن شماره 3
مدیر نشست :دکتر محمد رضا کالهی
عنوان نشست :دین و جامعه
محمدرضا پویافر :تجربه دینی زیارت در دو سپهر ایرانی و عراقی
محمدباقر تاج الدین :چالش های دین داری در جهان مدرن
مسعود زمانی مقدم :نابسندگی جامعهشناسی در مطالعۀ ایمان وجودی
کمال رضوی :نقد و بررسی پژوهشهای جامعهشناختی موسسات حوزی ـ دانشگاهی
مطالعهی موردی موسسات «آموزشی و پژوهشی امام خمینی» و «شیعهشناسی» قم در حوزهی جامعهشناسی تشیع
رضا بستان (نجفی)  :ظرفیت رسانۀ ملّی برای مقابله با روند عرفیشدن در ایران
محمد رضا کالهی :دینداری و اخالق
سالن شماره  :4انجمن علوم سیاسی
مدیر نشست :دکتر علی مرشدیزاد
عنوان نشست :علم  ،سیاست ،پژوهش اجتماعی
قدیر نصری :نابرابری  :مفهومی سیاسی  ،نه متافیزیک و نه الهیاتی
جواد حیدری :هفت عاملِ بزرگ علتِ شادکامی /تلخکامی در تحقیقاتِ جدید
غالمرضا حداد :جامعه شناسی فرهنگی ،سیاست و رسانه (نمونه پژوهی مقایسهای جو لوله کش و میرزا آقا)
حسین کرمانی :جامعه ،کاربر و رسانه اجتماعی:تحلیل دالیل استفاده کاربران ایرانی از تلگرام و عوامل موثر بر آن
سالن شماره  :5کارگاه انجمن روانشناسی
مدیر کارگاه  :دکتر حسن عماری
عنوان کارگاه :رویکردهای نوین در نگاه روانشناسانه به جامعه شهری
سالن شماره  :6نشست مشترک انجمن مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور
مدیر نشست :دکتر سید حسن موسوی چلک
معصومه وهابی :نقش مددکاران اجتماعی در افزایش ارتباط زنان با سیستم بانکی
سلمان قادری :خدمات و الگوهای اثربخش مددکاری اجتماعی به افراد بیخانمان
عزت وحیدیان :بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر سالمندآزاری
غالمعلی قربانی :بی خانمانی در ایران ،چالشها و چشم اندازهای آینده
نادر مطیع حقشناس  :بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت روانی سالمندان با تاکید بر سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف شهر
تهران :کاربرد مدل چند سطحی

روز سوم :پنجشنبه  7دی ماه 1396
صبح
8 – 8:30

پذیرش

6

8:30 – 10

برنامه عمومی
سالن شماره 1
(مطهری)

تالوت قران
گزارش دبیر محور ویژه همایش :دکتر سمیه توحیدلو
سخنرانی:
دکتر احمد میدری (معاون وزیر کار)  :تامین حداقل درآمد در ایران
دکتر حجت اهلل میرزایی (معاون شهردار تهران) :نابرابری های اقتصادی اجتماعی شهر تهران و چارچوبی برای کاهش
نابرابری
دکتر حسین راغفر :اقتصاد سیاسی فقر و نابرابری در ایران
دکتر فرشاد مومنی :اقتصاد سیاسی برخورد سهل انگارانه با نابرابری های اقتصادی اجتماعی

10 – 10:30

پذیرایی
سالن اصلی شماره ( 1مطهری) :تحقیقات ملی
مدیر نشست :دکتر علیاکبر تاج مزینانی
داود سوری :ارزیابی سیاستهای فقرزدایی در دهۀ اخیر ( )94-1384براساس شاخص فقر چندبعدی

10:30 – 12:30
نشست های همزمان

محمدرضا واعظ مهدوی :عدالت در شهر
غالمرضا غفاری :پنداشت از عدالت در جامعه ایران بر مبنای داده های پیمایش های ملی
سید حسین سراج زاده :پیمایش ملی نگرشها و رفتار دانشجویان
مهندس عباس عبدی :پژوهش اجتماعی در زمینه جرم در ایران
مهدی رضایی  :رویکرد اجتماعی به سالمت و معرفی طرح ملی توسعه همه جانبه رشد و تکامل کودکان
سالن شماره ( 2ارشاد) :گروه روش شناسی
مدیر نشست :دکتر بهاره آروین
محمد فاضلی :تغییر رویکرد در پژوهشهای اجتماعی سیاستگذار
علی کشفی :از بحران عینیت در بوروکراسی نهاد علم تا میدانهای بی بنیاد مذاکره در تصمیمگیری؛ به سوی خوانشی مجدد از
کالسیکها
یاسر باقری :روش پژوهش کاربردی در سیاستگذاری اجتماعی
بهاره آروین :طرح مساله در پژوهشهای سیاستگذار
مجید حیدری چروده :تاملی درباره مسئله اجتماعی در تحقیقات جامعهشناحتی
رضا امیدی :سیاستگذاری اجتماعی به مثابه پروژه سیاسی
نوذر امین صارمی :کاربرد روش مشاهده در مطالعات آسیب شناختی
سالن شماره  :3سیاستهای آموزشی
مدیر نشست :دکتر زاهدی مازندرانی
حسام سالمت :شیوههای بدیل گردش دانش در ایران معاصر :مطالعهی موردیِ تجاربِ آلترناتیو
نفیسه آزاد :نقش آموزش در تعدیل نابرابریهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت در میان دختران نوجوان آسیب دیده
محسن جعفری مقدم :آسیبشناسی سیاست های آموزش عالی در نسبت با بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی
بهنام لطفی خاچکی :نابرابری در برخورداری از امکانات آموزشی و تأثیر آن بر بازتولید طبقاتی در نظام دانشگاهی
نهال ریاضی :علم و جامعه:گرایشهای علمی پژوهشگران و نیاز جامعه به پژوهش اجتماعی
کرم حبیبپور گتابی :محرومیت نسبی خوابگاهی در بین دانشجویان دختر در ایران
سالن شماره  :4جامعه شناسی روستایی و عشایر
مدیر نشست :دکتر مصطفی ازکیا
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شهرام فرضی :تحلیل الگوهای پارادایمی سیاست تولیدمحور صنعت نفت و پیامدهای آن بر اجتماع محلی همجوار پروژهها .مورد
مطالعه :ساکنان حوزۀ میدان نفتی دارخوین
موسی عنبری :مرگ روستا !؟ تاملی بر گونه های اجتماعی تغییر در جامعه روستایی ایران
سامان یوسفوند :گفتمانهای مداخلهای توسعه در اجتماعات محلی
سهیال علیرضا نژاد :فرآیند توسعه و تحول در نقشها و هویت زنان روستایی :مطالعهای در روستاهای رامه ،گوهردان و کوهزر
مصطفی ازکیا و یونس اکبری :پژوهشی در رابطه با قشربندی اجتماعی در مناطق روستایی غرب کارون
محسن ابراهیمپور :مسائل جامعه روستایی ایران و آن روی سکه
سالن شماره  :5مسائل اجتماعی و نابرابری
مدیر نشست :دکتر میرطاهر موسوی
مجید فوالدیان :سیاستگذاری اجتماعی واحساس انزوای اجتماعی در جامعه ایران
(سنجش و مقایسه میزان پیام دهای انزوای اجتماعی در میان دو گروه توده و نخبه جامعه در دوران سازندگی ،اصالحات و عدالت
و مهرورزی)
علی نوری :تبیین جامعه شناختی نابرابری تحرک اجتماعی (شغلی) مورد مطالعه :جوانان شهر تهران
اصغر احمدی :دولت ها آفریدگاران نابرابری
بهروز آقازاده :رهیافتی تفسیرگرایانه بر دیالکتیکِ سه عنصری در تبیین نابرابری های اجتماعی در ایران
فهیمه بهرامی :فقر و نابرابری اجتماعی با تکیه بر آثار پیر بوردیو
زهرا حمیدی سوها :نگاهی نوین به حل مسئله روسپیگری با استفاده از ظرفیتهای فقه فرامذهبی
سالن شماره  :6نابرابریهای اجتماعی
مدیر نشست :دکتر پرویز اجاللی
پرویز اجاللی :تحلیل طبقاتی نابرابری :از ایدئولوژی گرایی تا واقع گرایی عملگرا
میثم اهرابیان صدر :انحصار ایجاد مالکیت زمین در دست دولت و توسعهی نابرابر فضای شهری؛ مطالعهی موردی :تهران ،بین
سالهای  1320تا 1340
نسیم نظری :تأثیر سیاستهای کالن آموزشی (اسناد باالدستی) بر تبعیض آموزشی و اجتماعی
سپیده ثقفیان :بوروکراسی فقر -ناتوانی نهادهای درگیر در مناطق محروم شهر تهران  -مطالعه موردی محله دروازه غار
کارگاه تحلیل شبکه های اجتماعی (آشنایی با تئوری و نرم افزار) در محل سایت کامپیوتر:

12:30-10:30

مدیر کارگاه خانم دکتر سوسن باستانی
خانم مژگان بهشتی زواره – دانشجوی دانشگاه الزهرا
12:30 – 14

نماز و ناهار

روز سوم پنج شنبه  7:دی ماه 1396
بعدازظهر
سالن شماره  (1مطهری) :موسسه پرسش
مدیر نشست :بابک اوجاقی

14 - 16
نشستهای همزمان

سخنرانی مراد فرهادپور :علوم اجتماعی در بنبست
پرویز صداقت :اقتصاد سیاسی نابرابری درآمدی در ایران 1395-1368
عادل مشایخی :شرایط امکان نابرابری و برابری در ایران
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صالح نجفی :عدالت ،جباریت ،و برابری پیچیده
محمد مالجو :الگویی کالن برای تبیین میزان فزایندۀ نابرابری در ایران
سالن شماره ( 2ارشاد) :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مدیر نشست :دکترجبار رحمانی
عنوان نشست :مطالعات فرهنگی اجتماعی آموزش عالی در ایران
محمد حسینی مقدم :زمینههای فرهنگی جامعه و آیندۀ آموزش عالی در ایران
آمنه صدیقیان بیدگلی :مسایل اجتماعی زندگی دانشجویی
مهری طیبی نیا :دانشگاه و تحول ممنوعه سوژه زنانه در ایران
خدیجه کشاورز :نداشتن چشمانداز کار و بستهبودن بازار کار بر روی فارغالتحصیالن دختر دانشگاهها در ایران
سید محمود نجاتی حسینی :سنت وتجربه تاریخی تمدنی کالس درس درایران :بازخوانی یک تاریخ فرهنگی
سالن شماره  :3جامعه شناسی خانواده
مدیر نشست :دکتر عالیه شکربیگی
محمود مشفق :سطح ،روند و تعیین کننده های طالق در ایران طی نیم قرن اخیر
رضا مستمع  :مدلسازی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آنومی در خانواده شهری (مورد مطالعه گروههای قومیتی شهر تهران)
امید علی احمدی :تاثیر تحصیالت عالی زنان بر ابعاد مختلف زندگی خانواده ایرانی
فرزانه فرامرزی :عوامل اجتماعی موثر بر گسترش هم بالینی در شهر تهران
محمد رحیمی :بررسی جامعهشناختی رابطه شبکههای اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانوادهها
عالیه شکربیگی :خانواده :نظریه ها ،روش ها و اخالقیات
سالن شماره :4
مدیر نشست :دکتر ژاله شادیطلب
عنوان نشست :جنسیت و نابرابری
مهدی قاضی :با هم نگری خشونت خانگی علیه زنان از منظر جامعه شناسان -مرور نظام مند مجموعه مقاالت دومین همایش
ملی آسیب های اجتماعی در ایران توسط انجمن جامعه شناسی ایران  ،مجموعه مقاالت گزارش وضعیت اجتماعی کشور توسط
شورای اجتماعی وزارت کشور و مجموعه سیاست
لیال فالحتی :نقش سیاستگذاری بر کاهش نابرابریهای جنسیتی در آموزش عالی ایران
شکوفه اکبری :جامعهپذیری جنسی زنان
رحمت اهلل امیراحمدی :تبیین جامعه شناختی خشونت های خانگی علیه زنان در ایران
فاطمه مدیری :تقسیم کار خانگی  ،قدرت تصمیم گیری در خانواده و تعیین کنندههای آن
مریم اسکافی نوغانی :تمکین بانو از دیدگاه قانون مدنی و جامعه (ماده  1108و  1105ق.م)
سالن شماره :5
مدیر نشست :دکتر محمد عثمان حسین بر
عنوان نشست :قومیت و نابرابری
داریوش مبارکی :انقالب  135۷و وضعیت قشربندی اجتماعی در بلوچستان
سبحان رضایی :زمینه های واگرایی فرهنگی و خشونت سیاسی در میان اهالی سنی مذهب بلوچستان ،کردستان و منطقه
ترکمن صحرای ایران
نوریه انصارین :بررسی جامعه شناختی سیاستهای مدیریت قومی ایران در  200سال اخیر
شهاب دلیلی :نابرابری ساختاری و عدم شناسایی تنوع فرهنگی در ایران
سالن شماره  :6جامعه شناسی صلح
مدیر نشست :دکتر خلیل میرزایی
بهرام مستقیمی :تعامل صلح و حقوق شهروندی
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محمد صالح نقرهکار :پدیداری و پایداری صلح در پرتو تحقق پذیری حقوق شهروندی
بنیامین صادقی :بررسی جایگاه صلح در پیشبرد حقوق شهروندی با تاکید بر جنبه های اموزشی صلح
16 – 16:30

پذیرایی

16:30 – 18:30

سالن شماره ( 1مطهری) :مراسم اختتامیه

مجمع عمومی انجمن جامعه شناسی ایران :ارائه گزارش هیات مدیره انجمن (دکتر سیدحسین سراج زاده،
دکترحسین ایمانی جاجرمی و پیام روشنفکر)
مراسم اختتامیه:
سخنرانی دکتر انوشیروان محسنی بندپی ،معاون وزیر رفاه و رییس سازمان بهزیستی کشور
سخنرانی دکتر شیرین احمدنیا ،دبیر علمی همایش
سخنرانی دکتر سمیه توحیدلو ،دبیر محور ویژه
ارائه گزارش آقای علیمراد عناصری ،دبیر بخش عکس و اهدای جوایز برگزیدگان مسابقه عکاسی
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