
 تاریخ ساعت مکان عنوان مسئول برگزاری/ مدعوین گروه

 14-16 سالن ارشاد کارگاه تحلیل مضمون دکتر محمدسعید ذکائیمطالعات فرهنگی
 شنبه

18/9/1396 

 9-12 سالن ارشاد اجتماعی کارگاه تحلیل سیاست دکتر معصومه قاراخانیتعاون و رفاه اجتماعی

 یکشنبه

19/9/1396 

برنامه ریزی 

 اجتماعی،شهری و 

منطقه ای

 دکتر میترا عظیمی

سخنرانی: راهبردهای محله محوری و 

توسعه محله ای)مقایسه تطبیقی محله 

 لشکرآباد اهواز و محله هرندی تهران(

 12-14 سالن ارشاد

 دکتر محمود مشفقجمعیت شناسی
جست و جوی منابع و مراجع علمی در 

 اینترنت
 18-15 سالن ارشاد

 مددکاری اجتماعی

دکتر محمدزاهدی اصل، آقای حسن رسولی:عضو 

شورای شهر تهران، دکتر ستار پروین سرکارخانم لیال 

ارشد: مددکار اجتماعی، دکتر علی خاکساری، آقای 

 مجتبی بیات

مداخالت مددکاری اجتماعی در محالت 

 مورد محله هرندی آسیب دیده شهری:
 10-12 سالن ارشاد

 دوشنبه

20/9/1396 

 13-16 سالن مطهری مسئله آب در ایران دکتر مرتضی فرهادی، دکتر آرمین امیر مطالعات فرهنگی

 مطالعات فرهنگی

دکتر محمدسعید ذکائی، دکتر ابوتراب طالبی، دکتر 

نهال نفیسی،دکتر حسین میرزائی، دکتر زینب 

 محمودآبادی

 12:30-14:30 سالن ارشاد مطالعات عاطفه در ایران

 تعاون و رفاه اجتماعی

دکتر علی قلی حیدری: رئیس هیأت مدیره انجمن 

علمی تعاون ایران، دکتر علی ذکاوتی: عضو علمی 

 دکتر عزت اله سام آرامدانشگاه خوارزمی، 

نشست چالش ها و چشم اندازهای تعاونی 

 در ایران
 15 -16:30 سالن ارشاد

مطالعات زنان
 حقوق دانشکده علمی  پارساپور: عضو محمدباقر دکتر

 دکتر مهدیه محمدتقی زادهمدرس، تربیت دانشگاه

ازدواج کودک در اجتماعی  -ابعاد حقوقی

 ایران
 10-12 سالن ارشاد

 سه شنبه

جامعه شناسی 21/9/1396
 دکتر اسماعیل عالی زاد

 آقای نیما شجاعی باغینی

    -سلسله نشست های تاریخ شفاهی

 جنگ چهره زنانه ندارد نشست دوم:
 12-14 مطهریسالن 

 15 -18 سالن ارشاد کارگاه پروپوزال نویسی دکتر اکبر شریفیان مددکاری اجتماعی

برنامه ریزی 

 اجتماعی،شهری و 

 منطقه ای

، توسعه دکتر حجت اهلل میرزائی: معاون برنامه ریزی

پیمان آقای  تهران، شهردار شهری و امور شوراهای

 12: شهردار منطقه محسنیحسین 

 دکتر میترا عظیمی دکتر علی خاکساری،

نشست: چالش های نظام مدیریت محله 

 ای در کشور با محوریت محله هرندی
 12-14 سالن ارشاد

 چهار شنبه

22/9/1396 

 

 دکتر احمد غیاثوندجمعیت شناسی
 spss آموزشی آشنایی با نرم افزار کارگاه

 در پژوهش اجتماعی

 9-12 ارشادسالن 

 شنبه

25/9/1396 

-ادامه کالس

 سایت
16-13 

 مددکاری اجتماعی

خانم بهناز  ، سرکارعادلیانحمیده  دکتر

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی از پایگاه :لرکی

 اجتماعی شهرداری تهران

نشست: کاهش رفتارهای پرخطر معتادین 

 کارتن خواب
 13:30-15 سالن ارشاد

 9-12 سالن ارشاد کارگاه مسئله یابی در پژوهش احمد غیاثوند دکتر جمعیت شناسی
 یک شنبه

26/9/1396 
برنامه ریزی 

 اجتماعی،شهری و 

 منطقه ای

 دکتر رضا صفری شالی

 دکتر میترا عظیمی

 زیتوننمایش و نقد فیلم: مستند 

 )با محوریت کارآفرینی(
 12:30 -14 سالن ارشاد

 دو شنبه 9:30-12 سالن ارشاد روز پژوهش دانشکده                                             

27/9/1396 

 
 تعاون و رفاه اجتماعی

دکتر  -دکتر رضا امیدی -دکتر علی اکبر تاج مزینانی

 مسعود عالمی نیسی

  نشست مدیریت پژوهش در حوزه

 سیاست پژوهی
 14- 16 سالن ارشاد

 دکتر علی جنادله زنانمطالعات 
سیاست کارگاه ارزیابی تأثیرات جنسیتی 

 ها، برنامه ها و طرح ها
 10-13 سالن ارشاد

 سه شنبه

28/9/1396 

 روز پژوهش دانشگاه
 چهارشنبه

29/9/1396 

 


