
 

 

 های مفهومی و نظری درباره جامعه ایرانچهارمین همایش کنکاش

 (8922خرداد ماه  82و  82)سه شنبه و چهارشنبه 

 شناسی ایرانومی انجمن جامعهمجمع عم جلسة و

 خرداد( 9۳شنبه )پنج

 شناسی ایرانبرگزار کننده: انجمن جامعه

 

 

 

 خرداد 82شنبه سههای روز نشست

 2:9۳تا 2:۳۳پذیرش 

 سالن ابن خلدون

 8۳:۳۳تا 2:9۳

 افتتاحیه 

 

 تالوت قرآن

 )رئیس انجمن جامعه شناسی ایران( زادهسید حسین سراجخیر مقدم 

 )رئیس دانشکده علوم اجتماعی( فردسید مهدی اعتمادیخیر مقدم 

 همایش()دبیر علمی  محمد جواد زاهدی مازندرانیگزارش 

 (ستاد دانشگاه تهرانا) باقر ساروخانیسخنرانی 

 (مدرس عالی مطالعات اجتماعی پاریس) فرهاد خسروخاور سخنرانی

 8۳:9۳ تا 8۳:۳۳پذیرایی  

 سالن ابن خلدون

 88:9۳تا8۳:9۳
 یادبود دکتر قانعی راد

 (استاد دانشگاه تهران) محمد توکل

 (ی اجتماعی وزارت علومهیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگ) جبار رحمانی

 (نگارشناس و روزنامهجامعه) مجید یونسیان

 (شناس و مدیرعامل خبرگزاری پاناجامعه) یمریم جمشید

  84:۳۳تا 88:9۳هار و نماز ان



 شنبه سه

 سالن شریعتی

 86:۳۳تا 84:۳۳

 طورات خانواده در ایران معاصرت
 تقی آزاد ارمکی مدیر نشست:

 خانواده و امکان نظریه پردازی در جامعه شناسیتقی آزاد ارمکی: 
 شناسی فرهنگیی سیال؛ رویکردی نظری و مفهومی در جامعهخانواده خزاعی: گیتی

 تحوالت نسلی خانواده معاصر ایرانیانسیه زواره: 

تحلیل تماتیک فضای مفهومی خانواده معاصر در بین کنشگران سمیرا شاه اسماعیلی: 

 )شهروندان( تهرانی

 ر جهان معاصرخانواده و تغییرات گفتمانی آن دحسین شریفی ساعی: محمد

 شنبه سه

 سالن مطهری

 86:۳۳تا 84:۳۳

 هاها و سنجشدین درمواجهه با پویایی: روایت

 الدینمحمدباقر تاج مدیر نشست:

شناختی به مسأله دین در روایت رسالت ادیان در دیدگاه شریعتی: نگاهی جامعهسید جواد میری: 

 شریعتی

ن زندگی اجتماعی: کاربردهای مفهوم آیین برای فهم شدزدگی تا آیینیاز آیینجبار رحمانی: 

 های جامعه ایران امروز(تحوالت و پویایی

 دین شادمانه، محملی برای امید اجتماعیالدین: محمدباقرتاج 

زدایی از غرب در جریان روشنفکری پهلوی گرایی دینی و بیگانهپارادوکس خویشتننرگس سوری:  

 پسااستعمارگرا خوانش ایرانی توسعه  -دوم

 شناسی در سنجش دینداریارزی روانشناسی و جامعههمطالبان:  محمّدرضا

 شنبه سه

 سالن انجمن

 جامعه شناسی ایران 

 86:۳۳تا 84:۳۳

 نابرابری و همبستگی اجتماعی

 منصوره اعظم آزاده مدیر نشست:

 «برابری در بین جواناناحساس نا»های انجام شده درباره فراتحلیل پژوهش پور:زهره امیدی

 ایهای توسعه منطقهفراتحلیل نابرابری در برنامه مهسا تیزچنگ:

  05ن ایی ساکن شهر مطالعه موردی مهاجران روستاحساس نابرابری در بین مهاجرا فاطمه زندی:

 سال اخیر ساکن شهر اراک

 عدالت آموزشی در جامعه طبقاتی نسرین ظریف:

نابرابری طبقاتی در  بین پرستاران در مقایسه با پزشکان با نگاه به طرح  احساس فاطمه غالمی:

 تحول سالمت

 86:9۳تا 86:۳۳ پذیرایی

 



 شنبه سه

 سالن شریعتی

 82:9۳تا 86:9۳ 

 گرایی شیعی؟ین در جامعه ایران: در مسیر همبستگی اجتماعی یا خاصد

 مدیر نشست: سارا شریعتی

 گرایی؟سیر همبستگی اجتماعی یا هویتروحانیت شیعه: در م آرمان ذاکری:

 نهاد روحانیت و مواجهه با تضاد هنجاری کمال رضوی:

شده در تقویم رسمی و غیررسمی در های مذهبی ثبتروند تحول مناسبت زهره سروشفر:

 های پس از انقالب: ایجاد شکاف یا همبستگی؟سال

تقریب مذاهب »سبت افول جریان بررسی ن«: تقریب»یبِ همبستگیِ تخر مهدی سلیمانیه:

ایرانی از منظر  هبی ضد همبستگی در روحانیت شیعیِگرایی مذو تقویت هویت« اسالمی

 اجتماعی

 رشد؛ افزایش همبستگی یا اقداماتی فردگرایانه؟جمعی روبه مناسک ریحانه صارمی:

 شنبه سه

 سالن مطهری

 82:9۳تا 86:9۳

 مسئولیت اجتماعی دانشگاه
 محمد سعید ذکایی ست:مدیر نش

 کارهای تولید و توزیع انواع سرمایه در میدان]های[ علوم اجتماعی ایرانسازو :مهدی امیدی

 ای و مشاهیر دانشگاهی در ایرانفرهنگ رسانه سعید ذکایی:محمد

 و توسعه پایدار« مسئولیت اجتماعی دانشگاه» حسین میرزایی:

 در دانشگاه «هامسئولیت اجتماعی شرکت»ی از گوبردارنگاهی انتقادی به ال نهال نفیسی: 

 شنبه سه

سالن انجمن جامعه 

 شناسی ایران

 82:9۳تا 86:9۳

 همبستگی اجتماعی در شرایط نابرابری فراگیر

 آرش نصر اصفهانی مدیر نشست:

 داری و امکان همبستگی اجتماعیسرمایه یاشار دارالشفا:

 گرایی و بحران همبستگی اهای تجاری، مصرفتوسعه فض زین العابدین سفرچی:

 زاهای نابرابریهای ساختاری و سیاستافزای نابرابریهم رابطه پرویز صداقت:

 توسعه نامتوازن، اسکان غیررسمی و امتناع همبستگی اعتراضی آرش نصر اصفهانی:

 

 

 

 

 



 خرداد 82های روز چهارشنبه نشست

  چهارشنبه

 سالن ابن خلدون

 8۳:۳۳تا  2:9۳

 

 نگرش مورخان به تضاد و همبستگی اجتماعی در جامعه معاصر ایرانی
 صیامیان گرجی زهیر :مدیر نشست

تضاد شهر و روستا در جامعه ایرانی و تاثیرات سیاسی آن در دوره  :امیر احمدزاده

 پسامشروطه

: از دوگانگی هویتی در تاریخ گفتار هویت ملی در جامعه معاصر ایرانی :رضا بیگدلو

 همبستگی تا تضاد اجتماعی

رویکرد تاریخی به محیط زیست به مثابه موضوعی برای تضاد و : پناهمهدی رفعتی

 همبستگی اجتماعی در جامعه ایرانی. 

زمان خیالی: مفهومی برای تبیین وضعیت تضاد و همبستگی  :زهیر صیامیان گرجی

  اجتماعی در تاریخ تجربه تجدد جامعه ایرانی

اجتماعی در  مسکن به مثابه موضعی برای همبستگی و تضاد :دجواد عبداللهیمحم

 جامعه ایرانی: تهران پس از اصالحات ارضی

  8۳:9۳تا 8۳:۳۳پذیرایی 

  چهارشنبه

 سالن ابن خلدون

 88:9۳تا 8۳:9۳    

 علوم ارتباطات و تحوالت مفهومی 

 مدیر نشست: هادی خانیکی

 ایروابط رسانه هفت مانع ارتباطی در حسین افخمی:

 های گفتمانی ارتباطات در ایرانای و چرخشتحوالت فناورانه رسانه هادی خانیکی:

 نگاری در خدمت توسعههای جدید روزنامهژانر مهدی فرقانی:محمد

در پنج دهه گذشته: یک « ارتباطات توسعه»تحوالت مفهومی در حوزه  عباس قنبری:

 سنجیفراتحلیل از نوع علم

  ارشنبهچه

 سالن شریعتی

 88:9۳تا 8۳:9۳

 هاها و قرائتدین در مواجهه با وفاق و تضاد: روایت
 سید محمود نجاتی حسینی مدیر نشست:

 نسبت دین و خشونت در ایرانِ پسا انقالبی محمدرضا پویافر: 

 کنونی وضعیت با انطباق دین و نهاد و عامه دین تقابل و تعاملسهرابی:  سمانه

 « کتاب کلثوم ننه» موردی مطالعه ،عامه یدیندار

 های نظری جامعه شناسی دین برای ایران داللت جریان مقصود فراستخواه:

 سازی قلمروی دینی تکفیر؛ سالحی برای انحصاریحسن محدثی: 

های از سنت«: پویایی -تضاد -وفاق»دین در رویارویی با سید محمود نجاتی حسینی: 

 شناسی دین تا االهیات فلسفی اجتماعی گفتگویی هابرماسیجامعه



 

  چهارشنبه

سالن انجمن 

 شناسی ایرانجامعه

 88:9۳تا 8۳:9۳

 ها و جامعه ایراننقش فلسفه در پیوند بین مفاهیم و نظریه
 مدیر نشست: شهناز صداقت زادگان

ضرورت سنجش بنیادین وضع علوم اجتماعی در ایران چونان تمهیدی  دک رجبی:مز

 جهت تحقق آن در آینده

 نقش فلسفه در مفهوم سازی و نظریه پردازی، مسئله فاصله  زادگان:شهناز صداقت

جامعه شناسی از مسائل اجتماعی ایران با بهره گیری از روش شناسی ماکس وبر و  عالمه 

 طباطبایی 

شناسی تحلیلی بر مسیر امکان و امتناع حرکت به سمت جامعه نام لطفی خاچکی:به

 بومی برای فهم مسائل اجتماعی ایران

 های اجتماعی ایرانهای فلسفی در پژوهشکاستی پگاه مصلح:

 84:۳۳تا 88:9۳ناهار و نماز 

  چهارشنبه

 سالن ابن خلدون

 86:۳۳تا 84:۳۳

 در باره جامعه ایرانل و الزامات نظریه پردازی ئمسا
 مدیر نشست: محمد جواد زاهدی

نمای معضله )عدم ( همبستگی و بحران در وضعیت روانی جامعه: آینه تمام محمد توکل:

 تضاد

 همبستگی اجتماعی ایران در تجربه دو رخداد ملی پور:حمیدرضا جالیی

 ر پادشاهی در ایرانتخرخر به منزله شیوه بقا در دوران متأخ محمدرضا جوادی یگانه:

 پردازی در جامعه شناسی ایرانموانع رشد نظریه جواد زاهدی:محمد

 7501سازی معتاد در ایران پس از انقالب های معرفتی اعتیاد و ابژهقالب مهناز علیزاده:

 چهارشنبه

 سالن شریعتی

 86:۳۳تا 84:۳۳

 

 پژوهشی تاریخی و نظری«: مفهوم کودکی»تأملی بر 
 نرگس ایمانی مرنی ست:مدیر نش

 مثابه سوژه: تبارشناسی سوژه کودک در ایران  کودک به نرگس ایمانی مرنی:

های ها در خاستگاه سینمای کودک ایران: تحلیل گفتمان فیلمگاهگره زاده:حسام حسین

 سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهۀ پنجاه شمسی

ر ایرانماتیک)مسئله مندی( و رهایی بخشی مطالعات کودکی دپروبل پیام روشنفکر:   

معاصر   

 کتاب مناسب و کودکی مطلوبمهدی یوسفی:  

 

 

 



  چهارشنبه

 سالن انجمن 

 جامعه شناسی

 86:۳۳تا 84:۳۳

ی همدالنه نظم اجتماعی در شناسی درمانی و توسعهکاربرد جامعه

 گریمطالبه پارادایم تفسیرگرایی: با نگاهی به گفتمان و جنبش
 مدیر نشست: حسین ابوالحسن تنهایی

رویکرد »شناسی درمانی در برابر مسائل اجتماعی ایران رسالت جامعه :ابوالحسن تنهایی ینحس

 «سوم

شناسی فرود به زمین و جامعه شناسی درمانی در مسائل کاربرد جامعه فر:السادات حسینیمریم

 اجتماعی سیستان و بلوچستان

روی نظام آموزش و پرورش در جریان های پیشواکاوی موانع و چالش پورآذر: ی سیدسید عل

 شناسی درمانیتوسعه با رویکرد جامعه

 گری اعضای خانواده بر اساس رویکرد همکنشی نمادیتحلیل دیالکتیکی کنش محمد شاپوری:

 ی ایران معاصرگری در تحوالت اجتماعنسبت فردیت و تکامل گفتمان مطالبه اختر شیری:

  چهارشنبه

 سالن مطهری

 86:۳۳تا 84:۳۳

 بررسی تجربی دوگانه تضاد و انسجام اجتماعی در جامعه ایران
 مدیر نشست: محمد عاملی

 ای در فضای مجازی ایرانیافکارعمومی شهروندان پایانه محمد آقاسی:

 تحلیل تعارضات هویتی در ایران امروز ابراهیم حاجیانی:

های شناختی تحوالت دینداری مردم ایران و تفاوتبررسی جامعه ی بهابادی:مهدی رفیع

 نسلی در میزان و نوع دینداری

مدیریت تضاد یا سرکوب اعتراضات؛ آینده اعتراضات اجتماعی در ایران از  محمد عاملی:

 7531دی ماه 

 خانواده؛ اضمحالل یا انسجام؟ حدیث میرزامحمدی:

 86:9۳تا 86:۳۳پذیرایی  

  چهارشنبه

 سالن ابن خلدون

 82:9۳تا 86:9۳

 پیامدهای اجتماعی سیالب های اخیر درایران دالیل و

 مدیر نشست: سیامک زندرضوی

 دخترقال و پلتبعات اجتماعی پسا سیل با تاکید بر سیل شهر آقفاضل الیاسی: 

یریت کاهش ریسک بررسی اهمیت نقش نهاد دانشگاه در اقدامات مربوط به مدنازمحمد اونق: 

 7531فروردین -7531بالیا با تاکید بر سیل استان گلستان در اسفند 

 فرسایش سرمایه اجتماعی در هنگامه بالیا و پیامدهای آن نی:مجتبی ترکارا

 زده استان لرستانتوصیف و تحلیل مشاهده میدانی از مناطق سیلمریم یارمحمد توسکی: 

 7531-7531های مدار و سیالبمردمشناسی جامعهسیامک زندرضوی: 

 سیل، تجربه و علم حسین ملتفت:



  چهارشنبه

 سالن شریعتی

 82:9۳تا 86:9۳

 شناسی جامعه دیدگاه از ایران مفهوم

 پرویز اجاللی مدیر نشست:

 شناسی جامعه دیدگاه از ایران مفهوم پرویز اجاللی:

نقدی بر فدرالیسم با تکیه در ایران )سیستم فدرالیسم و همبستگی اجتماعی  نادر پروین:

 ها(له قومیتبر مسأ

سازگاری و ناسازگاری هویتی در جامعه ایران: مطالعه هویت ملی و  عبدالطیف کاروانی:

 هویت قومی دانشجویان بلوچ

شدن نی؛ کوششی در توضیح فرآیند متجددشناسی و تجدد ایراجامعه رحیم محمدی:

 اجتماعی ایران

 تمدن ایرانی به مثابه یک نظام اجتماعی تکاملی کیلی:شروین و 

  چهارشنبه

سالن انجمن 

 شناسی ایرانجامعه

 82:9۳تا 86:9۳

 نقدِ علوم اجتماعی غیرانتقادی
 مدیر نشست: اسماعیل خلیلی

 ای و همبستگی اجتماعی در ایرانمستضاد ذهن ترجمه اسماعیل خلیلی:

 الب سفید و تبعات سوء آن برای انسجام ملیآموزش لیبرال در انق رضا ماحوزی:

زا در ایران با تاکید بر ضرورت در جستجوی علم اجتماعی درونابوالفضل مرشدی: 

 در سنت اندیشه اجتماعی« مفاهیم باردار»بازشناسی 

  چهارشنبه

 سالن مطهری

 82:9۳تا 86:9۳

 گفتگو در خانواده
 مدیر نشست: عالیه شکربیگی

 ای با روش نظریه مبناییهای معنایی حجاب و سکسوالیته: مطالعهداللت سوسن باستانی:

فقدان گفتگو؛ ناخودآگاه شیزوفرنیک خانواده ایرانی؛ تحلیلی بر  اسماعیل حسام مقدم:

 در بستر خانواده )مطالعه موردی: استان بوشهر(« گفتگو»ابژه غایب 

یابی مشارکتی دریک کارگاه مسألهواکاوی مسائل اجتماعی شهر تهران  عالیه شکربیگی:

 های گفتگو و ضد گفتگو در خانواده ایرانیگفتگو محور با تاکید بر مولفه

 شناسی گفتگو در خانواده همدانیمسأله اسداهلل نقدی:

 تأثیر استفاده از فضای مجازی بر اختالفات خانوادگی علی نوری:

 

 

 

 

 



 8922خرداد  9۳پنجشنبه 

 جامعه شناسی ایران مجمع عمومی انجمن

 سالن ابن خلدون

 مجمع عمومی فوق العاده برای اصالح و الحاق موادی از اساسنامه 8۳:۳۳تا 2:9۳

 جمع عمومی عادی برای ارائه گزارش عملکرد و انتخاب اعضای هیات مدیرهم 88:9۳تا 8۳:9۳

 


