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 «اردیبهشت 9، دوشنبهروز  برنامه»

 (وگوسالن گفتمراسم افتتاحیه؛ )
 اجرایی هگزارش کمیت هارائ 10/9 -9

 «فرانکفورت گوته ، پژوهشگر دانشگاهمحمد رضایی»سخنرانی  30/9 -10/9
 

 «آرمان ذاکری »پنل:  گردانندۀ/  (شناسی ایرانسالن انجمن جامعه)؛ «کالس درس» دوشنبه: پنل یکم

 ارائهعنوان  دهندهارائه زمان

 کالسیک خوانی در علوم اجتماعی شهاب الدین شهسوارزاده 15/10 -10

 وضعیت اخالق علمی در دانشگاه مطالعه ادراک دانشجویان از مهشید شهیدی 30/10 -15/10

 شاگردی(-زیسته از تحقیر اجتماعی در روابط استاد ۀ)با تاکید بر تجرب

 مورد خاص کالس درس -گو؛ فقر و امتناعو  گفت صابریرضا  45/10 -30/10

 بحث و گفتگو                                            12 -45/10
 

 «زادهدی آقاجاناه»پنل:  گردانندۀ/  (وگوسالن گفت)؛ «و میدان دانشگاهی علوم اجتماعی: »دوشنبه دومپنل 

 ارائهعنوان  دهندهارائه زمان

 فرهنگی بر الگوی مشارکتبه سوی دانشگاه مشارکتی: تحلیلِ کالن سهراب رضوانی 15/10 -10

 ی پنداشت و واقعیتفاصله: دانشکده علوم اجتماعی عالمه طباطبایی معصومه کاهه، حنانه ابوالحسنی 30/10 -15/10

 آفریناخالقیات در اجتماع علم پیام افشاردوست کرمانی 45/10 -30/10

بحث و گفتگو                                        12 -45/10  
 

 «نرگس ایمانی »پنل:  گردانندۀ/  (وگوسالن گفت؛ )«هنر و جامعه: »دوشنبه پنل سوم

 ارائهعنوان  دهندهارائه زمان

 و بایسنقری های دموتهای شاهنامهجامعه و سوگواری: بررسی نمودهای سوگواری در نگاره زلیخا ایمانی مرنی 15/13 -13

 دربارۀ جدایی نادر از سیمین علی اصغر نظری 30/13 -15/13

 سورن مصطفائی 45/13 -30/13

 
 اجتماعیتالقی ادبیات و علوم

 (1333 – 1345های آغازین در ایران )نگارینگاهی به تک

 57انقالب تولد منتقد ادبی و نقش آن بر تحوالت اجتماعی منتهی به  سیامک مهاجری 14 -45/13

 زدن است...مغز ما در حال زنگ عباس کلهر 15/14 – 14
 زدهشناسی فیلم مغزهای کوچک زنگنشانه

 سوزیسازی و جریانجریان محمد خلیلیان 30/14 -15/14
 شهر و مدیریت شهری ۀتهران در آیینهنر  ۀصحن

بحث و گفتگو                                        30/15 -30/14  
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 «اردیبهشت  9، دوشنبه روز برنامه ۀادام»

 «نمسلم قماشلویا»پنل:  گردانندۀ/  (شناسی ایرانسالن انجمن جامعه؛ )«دانشجو: زندگی روزمره و سبک زندگی: »دوشنبه پنل چهارم

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان

آوخ چه کرد با ما این جان روزگار؟ دانشگاه یا  نازیال دلیرنیا 15/13 -13  

 ام از موبایلتجربه مهسا صباغی خامنه 30/13 -15/13
 من و موبایلم با هم بزرگ شدیم...

 آگاهی زیست دانشجویی-تحول در الگوهای زمان سعید صفارحیدری 45/13 -30/13

،  فاطمه نامیان، طاها عشایری 14 -45/13
 ی قمصریقربانفاطمه 

 

)سنخ شناسی سبک زندگی دانشجویی( یسبک زندگکنکاشی پیرامون   

 فیروزه نوری نیک 15/14 – 14
 

بررسی رابطه میان انواع سرمایه اجتماعی، اقتصادی و دینداری با مصرف کاالهای فرهنگی )با 
 تاکید بر مصرف رسانه(

بحث و گفتگو                                        15/15 -15/14  
 

 «رضا امیدی»/ گردانندۀ پنل: ( 307طبقۀ سوم، کالس ؛ )«گذاری اجتماعیسیاست»دوشنبه: پنجم پنل 

 عنوان ارائه دهنده ارائه زمان

 در دانشگاه یگذاری اجتماعسیاستگفتمان فقدان  زارشیوا آقایی، علیرضا چمن 15/16 -16

15/16- 30/16  
 محمد خانی

 خانمانی و سیاست اجتماعی در وضعیت فاجعه:بی
شینی، نخانمانی در ایران در وضعیت فاجعه )مهاجرت و حاشیهگذاری بیبررسی تطبیقی سیاست

 جنگ، زلزله و سیل(

 گذاری در حوزه بی خانمانی در ایرانبررسی تحوالت سیاست مرتضی دیاری 45/16 -30/16

 عمل ۀتنگناهای دانش سیاست اجتماعی در عرص سعید هراسانی 17 -45/16

بحث و گفتگو                                        18 -17  
 

 «زادهحسام حسین»گردانندۀ پنل:  ( /وگوسالن گفت؛ )«ینظام آموزشآموزان بر تأمالت دانش»دوشنبه:  ششمپنل 

 عنوان ارائه دهنده ارائه زمان

 ضیتبع یکنکور در ترازو یهاهیبرابر: سهم چ،یه کی گروه نویسندگان 15/16 -16

 بحث و گفتگو 40/16 -15/16

 ( با حضور سازندگانینیحس سایستاره پنداشته و پر ،یدیکائ میاز نس یا)تجربه «وارید یرقص رو» لمیف شینما 15/17 -40/16

 بحث و گفتگو 18 -15/17
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiElOT1icvUAhXrJZoKHRkBCs8QFghFMAQ&url=https%3A%2F%2Fbamdadesaranjam.wordpress.com%2F2011%2F05%2F27%2F%25D8%25A2%25D9%2588%25D8%25AE-%25DA%2586%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%259F%2F&usg=AFQjCNE5ou4d2LCBMhzBHAHwRRSkW35wKA&sig2=rPLeuDn7NJJ566HosekgbQ
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 «اردیبهشت 10، شنبهبرنامه روز سه»

 «آرش حیدری »( / گردانندۀ پنل: 306طبقۀ سوم، کالس ؛ )«معرفتی -تامالت تاریخی: »شنبهسه یکمپنل 

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان

9- 15/9  حیات رب طبیعی محیط و جغرافیا تأثیرات پیرامون دورکیم و منتسکیو خلدون، ابن آرای بررسی نژاداسکندری علیرضا 
 اجتماعی

15/9- 30/9 زبانی؛ هایِوسوسه و نیچه صدر میثم اهرابیانِ   
 تاریخی و اجتماعی علومِ در پژوهش تکنیکِ یک بر درآمدی

30/9 – 45/9 زیستی در ایرانسیاست حافظه، همبستگی و هم محمدیعلی خان   
 مطالعۀ موردی تروماهای فرهنگی جنگ جهانی اول

45/9 – 10  روزمره زیست در قضایی یلحظه فهم و تربیت و اصالح کانون تبارشناسی علی خورسندنژاد 

10- 15/10  انقالب از پس هایسال در غیررسمی و رسمی هایتقویم: حافظه و تاریخ مجادله زهره سروش فر 

15/10- 30/10 معاصر ایران در سپاری خاک و مرگ مناسبات تاریخی شناسی جامعه مسعود قاسمی   
 (زهرا بهشت موردی مطالعه)

بحث و گفتگو                                        12– 30/10  
 

 «صادق پیوسته»( / گردانندۀ پنل: شناسی ایرانسالن انجمن جامعه؛ )«دانشگاه و روابط قدرت: »شنبه سه پنل دوم

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان

9- 15/9 ایران دانشگاهی فضای در تعامالت انواع تحلیل محسن سوهانیان حقیقی   

 بازی نظریه از استفاده با

15/9- 30/9  دانشجویی نهادهای و هافعالیت در اجتماعی طرد و فرهنگی بازتولید سهرابی سمانه 

30/9 – 45/9  دانشگاه در آموزشی عدالت و دانشجویان صنفی شورای امیـن علیمحمدی 

45/9 – 10  انتقادی-پراکتیکی شناسیجامعه به توسل با انتقادی-پراکتیکی دانشجوی خلق سامان غزالی 

10- 15/10  اجتماعی منفعل یا اجتماعی فعال: دانشجو عبدالعزیز گشایش 

15/10- 30/10 دانشگاه تا دولت از ؛«سرپرستان» علیه یاسمن محبوبی متین   
 دانشجویان میان سازیکپارچه مناسبات

30/10- 45/10 طوسی، محمد امین  فرشته 
 زندی

دانشگاه در مقاومت اشکال موجود؛ وضع علیه دانشجو،  

45/10- 02/12 بحث و گفتگو                                          
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 «اردیبهشت 10شنبه، برنامه روز سهادامۀ »

 «ایمان واقفی»/ گردانندۀ پنل:  (306طبقۀ سوم، کالس ؛ )«شهر و اجتماعات مدنی: »شنبهسهپنل سوم 

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان
سارا ، خانی شفیع فاطمه 15/13 -13

 شهبازی اوجور
 نوع اب شهروندان اجتماعی سرمایه و قشربندی رقابت، اجتماعی انگیزش ارتباط شناختیجامعه یمطالعه

 قزوین ینگارالسلطنه کافه به آنان نگرش

 طبس در نوستالژی و خاطره شهر؛ ساخت و جمعی خاطره بین نسبت عمادحقی زهرا 30/13 -15/13

 ( با حضور کارگردان فیلمصادق کندری)ساختۀ « ژانر»نمایش فیلم  45/13 -30/13

 بحث و گفتگو                                          30/14 -45/13

 

 «دالرام علی»( / گردانندۀ پنل: 307طبقۀ سوم، کالس ؛ )«زنان، مادری و اشتغال»شنبه: پنل چهارم سه

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان
 اقتصادی-اجتماعی عرصۀ از آنان حذف و «مادری» به زنان اشتغال صارمی ریحانه 15/13 -13

 افغانستانی مهاجر جوان زنان برای پرچالش یاعرصه غیررسمی؛ کار بازار در حضور فروغ عزیزی 30/13 -15/13

 !؟ بزنم کف چگونه ندارم دست که منی نقیان علی شیوا 45/13 -30/13

محمدیخان مقبلی، علی رقیه 14 -45/13 خانوار سرپرست زنان آمیز مخاطره دنیای سینما، و بازنمایی سیاست   
 (ایران سینمای اخیر دهه یک از زن سینماگران از اثر سه موردی مطالعه)

 بحث و گفتگو                                          15 -14
 

 «سید مهدی یوسفی»/ گردانندۀ پنل: ( 306طبقۀ سوم، کالس ؛ )«آموزش عمومی و سیاست: »شنبهسهپنل پنجم 

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان
 مذهبی نوین مدارس آموختگاندانش در سکوالریزاسیون و دینداری فاطمه اجاره دار 45/15 -30/15

 معلمان اجتماعی موقعیت و فرهنگیان دانشگاه استقالل مسئلۀ شایسته تعاونی 16 -45/15

بازگردید هایتانکالس به زادهحسام حسین 15/16 -16  
 معاصر ایران در معلمان جنبش خودویرانگریِ بر نقدی

عمومی آموزش سازیخصوصی متفاوت مسیرهای سیاسی اقتصاد میرسعیدی محمد 30/16 – 15/16  
 اجتماعی متفاوت هایزمینه در جهانی ایپدیده پیشروی و سازیمحلی

 بحث و گفتگو                                          30/17 -30/16
 

 «فروغ عزیزی»( / گردانندۀ پنل: 730طبقۀ سوم، کالس ؛ )«خوابگاه»شنبه: سه ششمپنل 

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان
دانشجویی هایخوابگاه در سکونت تۀزیس ۀتجرب: بخوانیم خوابگاه اما بگوییم خانه پرهیزگار زهرا یدهس 45/15 -30/15  

 دختر دانشجویان خوابگاهی زندگی هایچالش جمه گودرزین 16 -45/15

 ( با حضور کارگردان فیلمابوذر عزیزی)ساختۀ « سوژه از بندر رسید»مایش فیلم ن 45/16 -16

 بحث و گفتگو                                          18 -45/16
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 «اردیبهشت 11، چهارشنبهروز  برنامه»

 «مهسا اسداله نژاد» پنل: / گردانندۀ( وگوسالن گفت؛ )«مسئله زن: »چهارشنبه پنل یکم

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان

به مراسم  2008های چین و اعتراض فمینیستی سال روز دختر در دانشگاه ۀاکراه از فمینیسم؛ دربار خسرو آقایی 15/9 -9
 این روز

 نگاهی به بحث پالیتیکال کارِکتنِس()با نیم 

مد سیاسی اقتصاد منظر از حجاب آزاده خرازی 30/9 -15/9  
 (لوکس مانتو تولید هایمزون نگاریمردم)

 آزار باندیده سایت در شده ثبت آزارهای تحلیل و بررسی غنچه قوامی، نگین باقری 45/9 -30/9

 تهران فرحزاد محلۀ: سکسوالیته و نوجوان دختران تا برآهوییآتنا کامل، بی 10 -45/9

محمدحسین مطهری  15/10 -10
ناصری،  فاطمه، فریمانی

ناصری ریحانه  

 
 ایران اسالمی جمهوری نظام در حجاب و عفاف گذاریسیاست انتقادی بررسی

 سکسوالیته و حجاب نسبت مطالعۀ فرشته هدایتی 30/10 -15/10

 بحث و گفتگو                                         12 -30/10
 

 «پیام روشنفکر»( / گردانندۀ پنل: 306طبقۀ سوم، کالس ؛ )«شناسی سالمت؛ با نگاهی به کاالیی شدن و شی انگاریجامعه»چهارشنبه:  دومپنل 
 عنوان ارائه دهندهارائه زمان

 درصد هفتاد باالی دید انحراف   فرشته بهرامی 15/9 -9

 آرش سید، بیگی مانی 30/9 -15/9
 موسوی

 سیاسی اقتصاد دیدگاه از سالمت تحول طرح مختلف ابعاد بررسی

 آرش سید، بیگی مانی 45/9 -30/9
 موسوی

 یتوضع براساس دولتی درمانی خدمات به تهران ساکن شهروندان  دسترسی زمان تفاوت بررسی
 (قلبی حمالت فوریت)  247 طرح موردی مطالعه سکونت؛ محل اقتصادی

شاهوردی راضیه 10 -45/9 آبادخرم شهر در ایدز/ویآیاچ به مبتالیان موردی یمطالعه: بیماری اجتماعی برساخت    

 رد شیرخوارگاه در نوزادان زندان و در زندانی مادر با همراه نوزادان بین دلبستگی سطوح یمقایسه محمدی پروین 15/10 -10
 نوزاد و اولیه مراقب روابط بر بافت اثر به توجه با زندگی دوم سال

بدن شدن دارویی - زیست نوابی آیدا 30/10 -15/10  
 جدید سیاست زیست مفاهیم ۀدربار مالحظاتی

 بحث و گفتگو                                         12 -30/10
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 «اردیبهشت 11، برنامه روز چهارشنبه مۀادا»

 «روزبه آقاجری»پنل:  گردانندۀ/  (وگوسالن گفت؛ )«روابط کار مطالعات کارگری و: »هارشنبهچ سومپنل 

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان
عزیزی،  احسانی، فروغ بشیر 15/13 -13

 فراهانی واشقانی حمیدرضا
 کودکان حقوق حامی نهادمردم هایسازمان در «کودک کار مساله»

 اجتماعی علوم ۀالتحصیالن رشتکاری فارغثباتبررسی توصیفی وضعیت بیکاری و بی عاطفه رنگریز 30/13 -15/13

 پسافاجعه مظلومِ کوردِ پیکره بر نقدی: نیست کولبر که کوردی   حیدری مرادی، سمکو کامران 45/13 -30/13

آن با مقابله هایراه و آموزش و کار ثباتیِ بیۀ دربار مالحظاتی کیوان مهتدی 14 -45/13  

ناپیدا کارگران نام،بی کارهای ستاره هاشمی 15/14 -14  
 خانگی مزدی کار و افغانستانی مهاجر زنان

 بحث و گفتگو                                         30/15 -15/14
 

 «حسام سالمت»( / گردانندۀ پنل: 306طبقۀ سوم، کالس ؛ )«دانشگاه و منطق بازار» پنل چهارم چهارشنبه:

 عنوان ارائه دهندهارائه زمان
 !کنید رها را دانشگاه محمد حسین انصاری 15/13 -13

زنوز رحیمی فرزین 30/13 -15/13  سازی آموزش در ایرانشناسی خصوصیآزادسازی آموزش: از چیستی و چرایی تا آسیب 

 جدید جهانی اقتصاد در دانشگاهی استثمار کارآموزی؛ بازخوانی فرشته رضایی 45/13 -30/13

بدهی ماشینِ مثابه به دانشگاه علی هداوند 14 -45/13  

 بحث و گفتگو                                         15 -14
 

 فیلم ( با حضور کارگردانآیدین باقری)ساختۀ « بندباز»اکران و گفتگو پیرامون فیلم مستند 

 وگوسالن گفت، 18 -16ساعت 
 

 

 ه جالل آل احمد، پل نصر، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهراندرس: بزرگراآ

 


