
  (3131آذرماه  62و  62تهران،  ) برنامۀ سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران
 3131ذر ماه آ 62 ،چهارشنبه: روزاول  

 / سالن آفتابمسایوان شمجموعۀ / صبح

 پذیرش 0388 – 03:8

 تالوت قرآن مجید 03:8 – 03:5

 دکتر امیرهوشنگ مهریار، خانیکیهادی دکتر  ،توسلی غالمعباس فرهنگ ارشاد، دکتردکتر استقرار هیات رئیسه: / افتتاحیه 

0355 – 03:5 
0388 – 0355 
03:5 – 0388 

 
03:8 – 03:5 
0355 – 03:8 

:8388 – 0355 

 / رئیس انجمن جامعه شناسی ایران دکتر سید محمد امین قانعی رادخیر مقدم/ 
 احمدنیادکتر شیرین / همایشگزارش دبیر علمی 

/ معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه دکتر غالمعلی فرجادی /ی ایراناقتصاد دستاوردهای مطالعات
 ریزی

 / قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدردکتر علیرضا جزینی پژوهش به منظور اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر/
 دکتر عبدالحسین نیک گهر روش در پژوهش های اجتماعی و فرهنگی/نکاتی در باب کاربرد 

 دکتر مقصود فراستخواه / اجتماعی و فرهنگی در آموزش عالی پژوهش های

 پذیرایی 8388: – 83:8:

 دکتر محمد میرزایی، فیوضاتابراهیم دکتر  دکتر پویا عالءالدینی،، ت رئیسه: دکتر جالل الدین رفیع فرهیااستقرار 

:33:8 – :83:8 
 

 (آفتاب  ای پژوهش اجتماعی و فرهنگی )سالنچشم اندازه
 دکتر ناصر تکمیل همایونوضعیت پژوهش در جامعه شناسی تاریخی ایران/ 

 کاشیمحمدجواد غالمرضا دکتر  رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در پژوهش سیاسی/
 پیرانپرویز دکتر پژوهش های جامعه محور و مشارکتی/ 

 کتبی دکتر مرتضی پژوهش در روانشناسی اجتماعی ایران/ضرورت 

 (اشراقشهروندی )سالن پنل آینده پژوهی 
 ابوالفضل رفیع دکتر مدیر پنل:

 سهیل سلیمیان، دکتر غالمرضا کریمی،آقای ابوالفضل رفیع،  محمدصادق ذاکری، دکتردکتر دکتر محمد حسینی مقدم،  اعضای پنل:
 دکتر محمدرحیم عیوضی

 (به تحقیقات آموزش و پرورش )سالن آسماننگاهی تازه پنل 
 دکتر محمد رضاییمدیر پنل: 

 محمود محمدی ، آقایخانم زهرا حیدریدکتر نوراله پاشا، خانم سپیده اکبر پوران، خانم فاطمه تشویق، اعضای پنل: 

 هارانماز و ن 33:8: – 5388:

 ()پل گیشا تهراندانشکده علوم اجتماعی دانشگاه / بعد از ظهر

 )سالن شریعتی( پنل بهزیستی، دیده بانی آسیب های اجتماعی و برنامه ششم توسعه 5388: – 53:8:
 دکتر حبیب هللا مسعودی فرید مدیر پنل:

 دکتر مهرداد احترامی، دکتر مجید رضازاده، دکتر حبیب هللا مسعودی فرید اعضای پنل:

 )سالن مطهری(زیون و هویت یپنل فضای مجازی، تلو
 دکتر هادی خانیکی مدیر پنل:

دکتر حمید عبداللهیان، دکتر نوراله پاشا، دکتر محمود خانم محبوبه سربی، دکتر هادی خانیکی، دکتر منصور رحمانی،  اعضای پنل:
 نادری، دکتر شراره مهدی زاده

 اکباتان)سالن انجمن جامعه شناسی ایران(پنل مساله مگا استورها و حقوق شهروندی؛ مورد مگامال در شهرک 
 دکتر ایمانی جاجرمی مدیر پنل:

 دکتر محمد ایرانمنش، دکتر ایمانی جاجرمی، دکتر خدیجه رضایی، آقای هوشنگ هموطن ،دکتر شیرین احمدنیا اعضای پنل:

 / نمایش کلیپپذیرایی 53:8: – 0388:

 )سالن شریعتی( کردن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان هاپنل نگاهی علمی به موضوع اجتماعی  0388: – 73:8:
 آقای حمید صرامی مدیر پنل:

 آقای سید حسن موسوی چلک، آقای حمید صرامی، دکتر علی هاشمی اعضای پنل:

 (مطهریسالن پنل پژوهش های جمعیتی و نقش آن در سیاستگذاری ها در ایران )
 دکتر محمد میرزایی مدیر پنل:

  ، آقای علی نوریدکتر رسول صادقی، دکتر محمدجالل عباسی شوازی، دکتر مجید کوششی، دکتر محمود مشفق پنل: اعضای

 سالن انجمن جامعه شناسی ایران() مطالعات انسان شناختی در ایران: چالش ها و چشم اندازها پنل 
 دکتر مهرداد عربستانیمدیر پنل: 

کتر سمیه کریمی، دکتر مهرداد عربستانی، دکتر امیر ملکی، دکتر حسین میرزایی، دکتر ایزدی جیران، داصغر دکتر اعضای پنل: 
 نهال نفیسی

 30 چهارشنبه روز عصر و ) بزرگراه جالل آل احمد، ابتدای کردستان( شمس ایوانمجموعه  محل در آذر 37 پنجشنبه روز و آذر 30 چهارشنبه روز صبح همایش مکان3

 .شود می برگزار )پل گیشا( تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده محل در آذر

 

 

 

                                                           
  ..چیدمان اسامی، بر اساس ترتیب الفبایی است 



 

3131آذر ماه  62 : پنجشنبه،روز دوم 
 صبح/ مجموعه ایوان شمس

 پذیرش 0388 – 03:5

 تالوت قرآن مجید  03:5 – 03:8

 فردکتر سعید معید دکتر حسین راغفر، دکتر سوسن باستانی،  دکتر حسین ابراهیم آبادی،ت رئیسه: استقرار هیا

 (آفتابچشم اندازهای پژوهش اجتماعی و فرهنگی )سالن  03:8 – 03:8
 پور جالیی حمیدرضا دکتر/ فرهنگی و اجتماعی پژوهش در نظریه کاربرد

 دکتر محمد توکل نگاهی به مسائل و چالش های پژوهش اجتماعی در ایران/
 دکتر سارا شریعتی پژوهش های دینی و جامعه/

 دکتر عباس کاظمیرویکرد سیاستی در پژوهش فرهنگی / 

 (آفتابپنل مدیریت و سیاست گذاری های  کالن طرح های ملی )سالن  03:8 – 8355:
 دکتر محمدرضا جوادی یگانهمدیر پنل: 

 دکتر مجید وحیدآبادی، دکتر ابراهیم حاجیانی، دکتر محسن گودرزی، دکتر محمد اسحاقی، دکتر مجید توسلی رکناعضای پنل: 

 (اشراق)سالن  پنل مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم، آموزش و اجتماع
 صمیم رضا دکتر :پنل مدیر

 کاظمی باسع دکتر رضا صمیم، دکتر حسینی، نجاتی محمود سید دکتر قاراخانی، معصومه دکتر فالحتی، لیال دکتر آبادی، ابراهیم حسین دکتر :پنل اعضای

 (کنفرانس/ طبقه پنجم سالن) نوجوانان و کودکان مشارکت و حضور تجربه سنتی، های پژوهش از عزیمت پنل
 آزاده اعظم منصوره دکتر: پنل مدیر 

 موسوی مرضیه دکتر کرمانی، علیرضا آقای رضوی، زند سیامک دکتر سیدآبادی، راصغ علیآقای : پنل اعضای

 پذیرایی 8355: – 388::

 (آفتابالن )س آمار در پژوهش های اجتماعی و فرهنگیپنل نقش  388:: – 33:8:
 نوراللهی طه دکتر: پنل مدیر

 دکتر پور، نواب حمیدرضا دکتر ایرج فیضی، دکتر سعید معدنی، دکتر طاهری، قدرت دکتر زاهدیان، علیرضا دکتر رضایی، هللا نعمت دکتر: پنل اعضای

 نوابخش مهرداد

 (اشراقپنل تغییرات و تحوالت خانواده ) سالن 
 دکتر عالیه شکربیگیمدیر پنل: 

 مینا قریب، دکتر شهال کاظمی پور خانمفهیمه حسین زاده، دکتر عالیه شکربیگی،  پاک نیا، خانمشهریار  دکتر امید علی احمدی، آقایاعضای پنل: 

 (کنفرانس/ طبقه پنجمپنل مطالعات میان رشته ای علم، آموزش و اجتماع )سالن 
 دکتر رضا ماحوزیمدیر پنل: 

 دکتر رضا ماحوزی، دکتر رضا مهدی، دکتر سید عبداالمیر نبویدکتر محمد علی زکی، دکتر مرتضی بحرانی، دکتر محمدصادق زاهدی، اعضای پنل: 

 هارانماز و ن 33:8: – 5388:

 عصر /شمس ایوان مجموعه

 (آفتابسالن اجرا شده )پنل آسیب ها و چالش های طرح های ملی  5388: – 53:8:
 دکتر افسانه ادریسیمدیر پنل: 

 دکتر افسانه ادریسی، دکتر محمد سعید ذکایی، دکتر سید حسین سراج زاده، دکتر غالمرضا غفاری، دکتر سعید معیدفراعضای پنل: 

 (اشراقپنل زمینه های اجتماعی و فرهنگی در برنامه ریزی های بلند مدت در ایران)سالن 
 دکتر امیر ناظمیمدیر پنل: 

 دکتر امیر ناظمیآقای محمد علی پور، کتر سعید خزایی، ملیحه اسمعیلیان، دکتر محمد حسینی مقدم، د خانم مریم اردبیلی، خانماعضای پنل: 

 (آسمانسالن پنل جای خالی مشارکت علمی در فرایند تحول و ارتقاء علوم سیاسی ایران؛ نگاهی آینده پژوهانه)
 دکتر مجتبی مقصودیر پنل: مدی

 دکتر علی مرشدی زاد، دکتر مجتبی مقصودی، پردیس عامریخانم ثمره صفی خانی،  دکتر محمدجواد حق شناس، خانماعضای پنل: 

 پذیرایی/ نمایش کلیپ               53:8: – 0388:

 (آفتاب زنان )سالن پژوهش پنل 0388: – 73:8:
 زاهدی السادات شمس دکتر: پنل مدیر

 ونچی،صاب الدین شهاب دکتر زاهدی، السادات شمس دکتر دانش، پروانه دکتر جعفری، سمیه خانم خداکرمی، ناهید دکتر شهال اعزازی، دکتر: پنل اعضای

 فریدونی سمیه دکتر

 (اشراقپنل آینده پژوهی در جامعه ایران)سالن 
 آقای سید تقی کمالی مدیر پنل:

، دکتر حسین راغفر، خانم الهام فتحی، دکتر کاظم کاظمی، آقای سید تقی جواد افشار کهن، دکتر رها خرازی دکتر مهرداد احترامی، دکتر اعضای پنل:

 کمالی

 (آسمانسالن «)ارتباطات سالمت و محیط زیست» و « جامعه شناسی پزشکی» پنل آشنایی با عرصه ها و چالش های پژوهش در رشته های 
 دکتر شیرین احمدنیا مدیر پنل:

خانم  ،معصومه شفعتی، دکتر زهره کشاورز ی، خانم ملیکا خارقانی مقدم، خانمعاطفه آقائی، آقای حبیب راثی تهران دکتر شیرین احمدنیا، خانم اعضای پنل:

 بهاره همت پور

 

 

                                                           
  ..چیدمان اسامی، بر اساس ترتیب الفبایی است 


