
 
 

 ایران اجتماعی و فرهنگی در جامعه  پژوهشملی پنجمین همایش 

 9911اسفند  7 و  6

 10تا  01 01تا  01 01تا  01 01تا  01 01تا  01 ساعت
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 دانشگاه: 1نشست

 : 0نشست

 شناسی دینجامعه
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 1شناسی تشیعجامعه

 

 : 1نشست

 شناسی خانواده جامعه
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 افتتاحیه

بخش ویژه 

 (کرونا)

  : 0نشست

جامعه شناسی 

و سالمت   پزشکی

 01در کووید 

 

 : 1نشست

 سیالب

 :  0نشست

کرونا، فرهنگ و 

  جامعه 

 

 :1نشست

 حکمرانی

  : 0نشست

 رونا و جامعه مدنیک

 

 :1نشست

 فقر و نابرابری

  : 0نشست

مواجهه با کرونا و 

 کنشگران

 

  :1نشست

 شناسی سیاسیجامعه

 اختتامیه



 

 ایراناجتماعی و فرهنگی در جامعه   پژوهش ملیپنجمین همایش 

 9911اسفندماه  6های روز اول: چهارشنبه نشست

 افتتاحیه

 01تا  01ساعت 

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef  روم: کایاس

 https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurqپخش زنده اینستاگرام: 

 عنوان سخنرانی سخنران

  زادهحسین سراجسید 

 شناسی ایران()رئیس انجمن جامعه
 خیر مقدم  

  رضا امیدی

 )دبیر علمی همایش(
 گزارش همایش

  پرویز پیران

شناسی دانشگاه عالمه )استاد بازنشسته جامعه

 طباطبایی(

 ترین راهبردهای جامعه ایرانپایداری و مشارکت پویا: کلیدی

 آصف بیات

 وی امریکا()استاد دانشگاه ایلین 
 گرایی و تحوالت سیاسی و اجتماعیپسا اسالم

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq


 01تا  01ساعت 

 عنوان نشست: زنان و عدالت جنسیتی

    مدیر نشست: شهال اعزازی

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef روم:اسکای

 https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq اینستاگرام:

 عنوان مقاله کنندهارائه

 ایران در جنسیتی عدالت پیوستار پور علی پروین

 در شهر تهران های آنکنندهکار خانگی و تعیین تقسیم بی رازقی نصرآبادحجیه بی

 آمیز در ایرانزنان و تحوالت صلح هصلح روزمره: کنشگری حوز عدالتیزهرا 

 جامعه با زنان تیغ زیر جامه نرفته مواجهه محبوبه بابایی

 جهانی چالشی: توسعه و تحقیق نوآوری، عرصه در جنسیتی نابرابری فالحتی لیال

 01تا  01ساعت 

  عنوان نشست: دانشگاه

 مدیر نشست: اسماعیل خلیلی 

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef2   روم:اسکای

 https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b  پخش زنده اینستاگرام:

 عنوان مقاله  دهکننارائه

 هاهای دانشگاهی، استقالل دانشگاه و مسئولیت دانشگاه در قبال آنخرمگس رضا ماحوزی

 ای بر پایداری نظارت در دانشگاه سایبری ایرانیدوگانۀ کنترل/نظارت در وضعیت دیجیتال: مطالعه کیاحامد طاهری

 ا، راهکارهاتورم مدارک تحصیلی در ایران: ابعاد، پیامده علی دادگر

 مثابه ضلع سوم جامعهفناوری به احمد شکرچی

 شناختی زوال امر اجتماعی در ایراننامینالیزم و مرگ امر اجتماعی؛ مطالعۀ جامعه فرهاد بیانی

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
http://b2n.ir/isapef2
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b


 01تا  01ساعت 

 شناسی دین عنوان نشست: جامعه

 مدیر نشست: عمادالدین باقی 

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef روم:اسکای

 https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq ینستاگرام:پخش زنده ا

 عنوان مقاله کنندهارائه

 ؟بردیمخودش را  حیات اجتماعی دین؛ آیا چاقو دسته شدن امر دینی دریپیامدهای نهاد محمدرضا پویافر

 عاشورا هایسوگواری مناسک در اجتماعی تغییرات اشکال شناختیِجامعه بررسی جمشید میرزایی

 های بنیادگرای شیعیمرجعیت، مانعی در برابر رشد گروه هادی درویشی

 جهان دینداریدر مواجهه با امر دینی و زیست دینیای و رسانه سانهررتباطات اجتماعی دینی: دین و انسبت رسانه  سید محمود نجاتی حسینی

 01تا  01ساعت 

 عنوان نشست: جوانان

 مدیر نشست:  منصوره اعظم آزاده 

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef2روم:   اسکای

 https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4bاینستاگرام:   پخش زنده

 عنوان مقاله کنندهارائه

 9711تا  9731های ی طی سالو هویت اجتماعی در ایران: فراترکیب مقاالت علمی پژوهش تغییرات جوانان، زکی محمدعلی

 هاگذاریسیاست ملی تنوع بر نگاهی با جوانانتوسعه  وضعیت تطبیقی مطالعه شیرین احمدنیا

 آموزان شهرستان پیرانشهرای در بین دانشجنسی: مطالعه« ناپذیریجامعه»های جدید و رسانه فردین علیخواه

 کیفی ایمطالعه خانواده؛ به نسبت انتهر هایدانشگاه دانشجویان ذهنیت کشاورز خدیجه

 بلوچستان و سیستان دانشگاه دانشجویان در ملی و هویت اجتماعیتا  اقتصادی پایگاه بررسی امیریان مرضیه 

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
http://b2n.ir/isapef2
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b


 01تا  01ساعت 

 های اجتماعی تشیع در ایران  )در تاریخ شیعه تا قبل از پیروزی انقالب(شناسی آموزهجامعه

 یمدیر نشست: سارا شریعت

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef روم:اسکای

 https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq ینستاگرام:پخش زنده ا

 عنوان مقاله کنندهارائه

 هانامهفتوت در ایحرفه اخالق گیریشکل بررسی: اصناف و تصوف میالنی ندا

 محییبنقطب عبداهلل آرای بر تأکید با اسالمی -ایرانی عرفان و معاصر دنیای در اجتماعی پیوندهایمقایسه  شیخی سینا

 شیرازی میرزای زعامت دوران موردی ایران: مطالعه اجتماعی تاریخ بستر در مرجعیت رفاهی کردارهای امتی باقر محمد

 هویت حاشیه در اجتماعی عدالت: پهلوی دوره مشهور واعظان اجتماعی هایآموزه کاشی شیما

 هویت؟ یا عدالت: مراجع خیریه فعالیت در اجتماعی عدالت ذاکری علیرضا

 01تا  01ساعت 

 روستایی  عنوان نشست: توسعه

 مد فیروزآبادی مدیر نشست: سید اح

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef2روم:   اسکای

 7b4bhttps://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdtپخش زنده اینستاگرام:  

 عنوان مقاله  کنندهارائه

 روستا حوزه تحقیقات و مطالعات در تحوالت دباغی حمیده

 ایران روستاییجامعه  در خانوادگی برداریبهره هاینظام انواع مطالعه شفعتی معصومه

 شرقی آذربایجان استان روستایی مرزی مناطق توسعه هایفرصت و هاچالش زادهرستمعلی الهولی

 فرهنگی منظر از روستایی «زنان»نسلی  هایدگردیسی و تحوالت به نگاهی سوری نرگس

 شهرستان دلفان - لرستانحق به ارث در بین زنان عشایر  محبوبه بابایی

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
http://b2n.ir/isapef2
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b


 10تا  01ساعت 

 های اجتماعی تشیع در ایران )پس از پیروزی انقالب(شناسی آموزهعنوان نشست: جامعه

 یعتیمدیر نشست: سارا شر

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef روم:اسکای

 https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq ینستاگرام:پخش زنده ا

 عنوان مقاله دهکننارائه

 گسترعدالت مهدیِ انتظارِ و فقرا بهرامی فهیمه

 )عبدالعظیم حضرت مقدس آستان موردی مطالعه (مقدس اماکن توسعه و تحوالت در عدالت فراموشی رضاییشیخ راضیه

 منافع و دینی هایآموزه دستیهم: رسمی جریان واعظان بیان در عدالت صارمی ریحانه

 19 دهه ایران اجتماعی بستر بر دگرخواهی از شیعی قرائت بر مبتنی مذهبیخیریه  بررسی صالحی فاطمه

 (صدر امام موسسات و احیاء موسسه موردی مطالعه) زنانه روایت: عدالت لهمسأ و اجتماعی اسالم مومنی سمیه

 10تا  01ساعت 

 شناسی خانوادهعنوان نشست: جامعه

 مدیر نشست: مجید فوالدیان

 ورود وندپی
 b2n.ir/isapef2روم:   اسکای

 https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4bپخش زنده اینستاگرام:  

 عنوان مقاله کنندهارائه

 شناختی تغییرات ساختاری خانواده در ایرانجدید بررسی جامعه ایسبزه محمدتقی

 بررسی تحوالت واقعۀ طالق در جامعۀ ایرانی در سه دهۀ اخیر فاطمه تنها

 شناختی نگرش جوانان به ازدواج با تأکید بر مفهوم عشق سیالبررسی جامعه  اسماعیل ریاحیمحمد

 جنسیتی تبعیض سازینرمال مکانیسم و مردساالر فرهنگ یمیلیال کر

ساوجی موحدی زهرا   نسلی  تعارض موضوع مثابهبه طلبه هایخانواده در ازدواج هایالگو شناختیجامعه بررسی 

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
http://b2n.ir/isapef2
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b


 10تا  01ساعت 

 عنوان نشست: شهرهای جدید

 بر  مدیر نشست:  عبدالوهاب شهلی

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef3  روم:اسکای

 https://instagram.com/new_towns_?igshid=dhogb10pghzo  پخش زنده اینستاگرام:

 عنوان مقاله کنندهارائه

 جدید شهرهای در فرهنگی و اجتماعی توسعه ماموریت و برنامه گفتمان، طاهرخانی الهحبیب

 جدید شهرهای شهرسازی در اجتماعی رویکرد جایگاه داودپور زهره

 جدید شهرهای جمعیتی تغییرات مجید کوششی

 جدید شهرهای در عمرانی هایپروژه اجتماعی نیازسنجی غراب ناصرالدین

 های اقتصادی بر پایداری اجتماعی مسکن مهر در شهرهای جدید: نمونه مطالعاتی مسکن مهر شهر جدید پرندفهلاثرات مؤ لهام مومنیا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://b2n.ir/isapef3
https://instagram.com/new_towns_?igshid=dhogb10pghzo


 ایران اجتماعی و فرهنگی در جامعه پژوهش ملیپنجمین همایش 

 9911اسفندماه  7های روز دوم: پنجشنبه نشست

 (و جامعه ایران 91افتتاحیه بخش ویژه )کووید 

 01تا  9ساعت 

 پیوند ورود

 b2n.ir/isapefروم: اسکای

 پخش زنده اینستاگرام:

https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq 

 عنوان سخنرانی سخنران

 پیام روشنفکر

 )دبیر علمی  بخش ویژه(
 کرونا در آیینهپایداری و ناپایداری جامعه ایران 

 ساری حنفی

 شناسی(المللی جامعه)رئیس انجمن بین
 و نقش اجتماع ما 01شناسی پساکووید جامعه

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq


 01تا  01ساعت 

  01در کویید  و سالمت  جامعه شناسی پزشکی

 مدیرنشست: امید زمانی

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef روم:اسکای

 qurqhttps://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8wa ینستاگرام:پخش زنده ا

 عنوان مقاله کنندهارائه

 و بازگشت پزشکی به دگردوستی 91گیری کووید همه سیمین کاظمی

 مقایسه تطبیقی مواجهه با کرونا و  اعتیاد علی شفیعی

 های حوزه دارو در دوران کرونا و اثرات آن در ابعاد اجتماعیچالش آیدا  نوابی

 کرونا یماریمقابله افراد با ب وهیبر ش یو اعتماد نهاد یاسینقش نگرش  س لیتحل یخاچک یبهنام لطف

 گیری کرونا ویروس بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و سالمتسناریونگاری اثرات همه یخانیعل رضایعل

 01تا  01ساعت 

 19های روانشناختی سیالب ای وابعاد اجتماعی، فرهنگی، رسانهبررسی 

 مدیر نشست: سید حسین سراج زاده 

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef2روم:   اسکای

 https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4bپخش زنده اینستاگرام:  

 عنوان مقاله دهکننارائه

 هاسیالب ملی گزارش ایرسانه و فرهنگی اجتماعی، مطالعات کلیات و مبانی هادی خانیکی

 (سیالب گیردر اصلی استان هفت) هااستان در سیالب ایرسانه و فرهنگی اجتماعی، ابعاد عباس قنبری باغستانی

 (کیفی و کمی مطالعات) هاسیالب فرهنگی و اجتماعی ابعاد محمد فاضلی

 هاسیالب روان سالمت و روانشناختی ابعاد مریم رسولیان

 ارتباطی و ایرسانه اصلی یهاجریانمطالعه : هاسیالب و هارسانه حسن نمکدوست تهرانی

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
http://b2n.ir/isapef2
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b


 01تا 01 ساعت 

  کرونا، فرهنگ و جامعه 

 سيمين کاظمیمدیرنشست: 

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef روم:اسکای

 https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq ینستاگرام:پخش زنده ا

 عنوان مقاله کنندهارائه

 یفرهنگ راتییو تغ یاجتماع : ترسییکرونا یفضا ستیز یرزائیم نیحس

 فرهنگ و هنر در دوره کرونا پور اسماعیل غالمی

 کرونا یریگدر دوران همه دیمتوسط جد بازماندگان طبقه نیدر ب یعزادار هاینییآ لیو تحل فیتوص یطهران یمیتسل رضا

 و بحران کرونا یرانیخانواده ا شدهگم  «گفتگو» یاسداله نقد

  در استان خوزستان 91 دیکوو روسیو یصعود ریاز س یشناختخوانش جامعه یاریشهر هیمرض

 01تا 01ساعت  

 حکمرانی

 مدیر نشست: سجاد فتاحی

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef2روم:   اسکای

 https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4bپخش زنده اینستاگرام:  

 عنوان مقاله کنندهارائه

 کرونا از پس دوران در ایران اسالمی جمهوری دولت اثربخشی و کارآمدی وضعیت و کارآمدی ارتقای راهبردهای    پورقیومی رضا

 تنیده آبی کارکرد حکمرانی همبسته در مواجهه با مسائل درهم نوفلی ریحانه

 سیمین سیده

  دهکردی میرهاشمی
 رودزاینده آبریز حوضه در اجتماعی هایدگرگونی و هویت آب، واکاوی

 آینده ایران در گراییافراط رشد دغدغه حاجیانی ابراهیم

  پسندیده السادات اشرف
 : حادثه اجتماعی ابعاد بر تمرکز با برق کهشب در حوادث بازیابی گذاریسیاست ارزیابی

 ریزگرد پدیده اثر بر خوزستان استان برق شبکه خاموشی موردی مطالعه 

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
http://b2n.ir/isapef2
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b


 01تا  01ساعت 

 کرونا و جامعه مدنی

 مدیر نشست: سیامک زندرضوی 

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef روم:اسکای

 https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq ینستاگرام:پخش زنده ا

 عنوان مقاله کنندهارائه

 های علمی و صنفی سالمت در دوران کوویداقدامات انجمن مصطفی معین

 کرونا و جامعه مدنی )تجربه جهانی( سعید مدنی

 انحمن و خیریه 911افرا در مورد  گزارش موسسه فیروزه صابر

 نهاد در دوران کرونا(های مردمکرونا و جامعه مدنی )ارزیابی سازمان مروئه وامقی

 01تا  01ساعت 

 عنوان نشست: فقر و نابرابری

 مدیر نشست: یاسر باقری 

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef2روم:   اسکای

 https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4bپخش زنده اینستاگرام:  

 ان مقالهعنو کنندهارائه

 در ضرورت تقویت مطالعات نابرابری در ایران پورمحمدرضا جالئی

 مستضعف و فقیر از زداییارزش تا عرفانی تا  اخالقی گذاریارزش از :فقیر و فقر لهمسأ با هاحکومت مواجهه گفتمانی هایچرخش سامان یوسفوند

سید محمد حسین 

 میرهاشمی
 ایهای حاشیهنشینان و گفتماناصلی ایران از اعتراض حاشیههای جریان بازنمایی رسانه

 نشین شماری دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محالت حاشیهدیده: نتایج تمامکودکان آسیب زادهاصغر اسماعیلعلی

 شدهزداییکودکان کار و تحصیل مدرسه نژادعلیرضا اسکندری

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
http://b2n.ir/isapef2
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b


 

 01تا  01ساعت 

 

 با کرونا و کنشگران عنوان نشست: مواجهه

 مدیر نشست: شیرین احمدنیا 

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef روم:اسکای

 sa13_99?igshid=1kuxjo8waqurqhttps://instagram.com/i ینستاگرام:پخش زنده ا

 عنوان مقاله کنندهارائه

 اول یدر دوره قاجار و پهلو رگیهمه یهایماریبا ب انیمواجهه حوزو هایالگو یمقدمات شناسی : سنخریگهمه هاییماریمدرن و ب ی، پزشکانیحوزو یتوسل هیعط

  (یبهداشت یهاپروتکل تیبر رعا دیکأ)با ت کرونا روسیمواجهه مردم با و یهاوهیش یفیک لیتحل پوریلطف فاطمه

 ادیداده بن هیبا روش نظر یامطالعه :از مواجهه با کرونا ذهیا یشهدا مارستانیپرستاران ب تیکرونا؛ روا یمتریچند ساعت در چند سانت یروز یسجاد بهمن

 یسلمان قادر

 
  9911در سال  یشهر ر نینشهیمطالعه محالت حاش :کرونا یماریدر دوره ب یگزارش تجربه و عملکرد مددکاران اجتماع

 شهر تهران یهامارستانیسالمت در ب ارانیهم یمندتیعملکرد و رضا یابی: ارزرانیسالمت در ا نیداوطلب هبر جامع 91  دیکوو وعیش ریتأث یالهام اله

 01تا  01ساعت 

 شناسی سیاسیعنوان نشست: جامعه

 واد زاهدی مازندرانی مدیر نشست: محمد ج

 ورود پیوند
 b2n.ir/isapef2روم:   اسکای

 kp3hdt7b4bhttps://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnپخش زنده اینستاگرام:  

 عنوان مقاله کنندهارائه

 جهانی و ملی است؟ ،چرا خطر پاپولیسم پورحمیدرضا جالئی

 ایران در اجتماعی مشارکت تحوالت و وضعیت بررسی  بحرآباد رضایی حسن

 های تهراننگارانه در دانشگاهای قوممطالعهدانشجو:  بررسی اشکال مقاومت سوژه فرشته طوسی

 «آزادسازی اقتصادی»و نقد ناتمام « های کلیسیاست»های توسعه، برنامه پرنیان حمیدرضا

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
http://b2n.ir/isapef2
https://instagram.com/iscs.ac.ir?igshid=rnkp3hdt7b4b


 
 

 
 

 اختتامیۀ همایش

 10تا  01ساعت 

 پیوند ورود

 b2n.ir/isapef روم:اسکای

 پخش زنده اینستاگرام:

https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq 

 عنوان سخنرانی سخنران

 محمد علی همایون کاتوزیان 

 )استاد دانشگاه اکسفورد(
 های ایرانیبه سوی نظریه عمومی انقالب

 کاوه بیات

 نگار ایرانی(تاریخ)
 های ماسبکباری

 زادهسراج سید حسین

 )رئیس انجمن جامعه شناسی ایران(
 سخن پایانی

http://b2n.ir/isapef
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq
https://instagram.com/isa13_99?igshid=1kuxjo8waqurq

