برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

برنامه اجمالی همایش
عنوان برنامه

روز برگزاری

زمان

مکان

افتتاحیه

یکشنبه  81اردیبهشت

 1::1تا 81::1

سالن شهید مطهری

پنل اول :سیاستگذاری اجتماعی و مسئلة نابرابری در ایران

یکشنبه  81اردیبهشت

 81:41تا 84:41

سالن شهید مطهری

پنل دوم :سیاستگذاری اجتماعی در حوزة آسیبهای اجتماعی ()8

یکشنبه  81اردیبهشت

 81:41تا 84:41

سالن شهید ارشاد

پنل سوم :چالشهای چرخة سیاستگذاری اجتماعی در ایران

یکشنبه  81اردیبهشت

 81:41تا 84:41

مرکز نوآوری اجتماعی

پنل چهارم :سیاستگذاری اجتماعی و مدیریت بحران کرونا

یکشنبه  81اردیبهشت

 84تا 81:41

سالن شهید مطهری

پنل پنجم :سیاستگذاری اجتماعی در حوزة آسیبهای اجتماعی ()4

یکشنبه  81اردیبهشت

 84تا 81:41

سالن شهید ارشاد

پنل ششم :سیاستگذاری آموزش ،علم و فناوری

یکشنبه  81اردیبهشت

 84تا 81:41

مرکز نوآوری اجتماعی

پنل هفتم :سیاستگذاری سالمت و تأمین اجتماعی

یکشنبه  81اردیبهشت

 81تا 84:41

سالن شهید مطهری

پنل هشتم :ابعاد نظری و مفهوم سیاستگذاری اجتماعی

یکشنبه  81اردیبهشت

 81تا 84:41

سالن شهید ارشاد

پنل نهم :سیاستگذاری اشتغال و بازار کار

یکشنبه  81اردیبهشت

 81تا 84:41

مرکز نوآوری اجتماعی

پنل دهم :سیاستگذاری فرهنگی ()8

دوشنبه  81اردیبهشت

 1::1تا 81::1

سالن شهید مطهری

پنل یازدهم :سیاستگذاری شهری و روستایی

دوشنبه  81اردیبهشت

 1::1تا 81::1

سالن شهید ارشاد

پنل دوازدهم :سیاستگذاری مهاجرت

دوشنبه  81اردیبهشت

 1::1تا 81::1

مرکز نوآوری اجتماعی

پنل سیزدهم :سیاستگذاری فرهنگی ()4

دوشنبه  81اردیبهشت

 81:41تا 84:41

سالن شهید مطهری

پنل چهاردهم :سیاستگذاری جمعیت

دوشنبه  81اردیبهشت

 81:41تا 84:41

سالن شهید ارشاد

پنل پانزدهم :سیاستگذاری زنان و خانواده

دوشنبه  81اردیبهشت

 84الی 81:41

سالن شهید مطهری

پنل شانزدهم :سیاستگذاری مسکن

دوشنبه  81اردیبهشت

 84الی 81:41

سالن شهید ارشاد

پنل هفدهم :معرفی و نقد کتاب «سیاستگذاری اجتماعی در ایران»

دوشنبه  81اردیبهشت

 84الی 81:41

مرکز نوآوری اجتماعی

اختتامیه

دوشنبه  81اردیبهشت

 81الی 84::1

سالن شهید مطهری

لینک تاالرهای مجازی:
سالن شهید مطهریhttps://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1 :
سالـن شهیـد ارشادhttps://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2 :
مرکز نوآوری اجتماعیhttps://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3 :

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  1از )11

برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

برنامه تفصیلی همایش
افتتاحیه
زمان و مکان :ساعت  1::1الی  81::1یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی
https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1

عنوان برنامه
پخش سرود ملی و قرائت آیاتی از قران کریم
خوشآمدگویی رئیس محترم دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی (اردشیر انتظاری ،دانشیار جامعهشناسی)
گزارش دبیر محترم علمی همایش (علی اکبر تاج مزینانی ،دانشیار سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)
سخنرانی اصلی :رئیس محترم دانشگاه عالمه طباطبائی (عبداهلل معتمدی ،استاد روانشناسی)
سخنرانی اصلی :اقتصاد سیاسی نابرابری و فقر در ایران ( حسین راغفر ،استاد دانشگاه الزهرا (س) )
پذیرایی

*****

پذیرایی 81::1 :تا 81:41

*****

پنل اول :سیاستگذاری اجتماعی و مسئلة نابرابری در ایران
مدیر پنل :غالمرضا غفاری ،دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران
زمان و مکان :ساعت  81:41الی  84:41یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

سیاست اجتماعی ،گفتمان و بازتولید نابرابری

کرم حبیبپور گتابی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی)
اردشیر انتظاری (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)

مفهوم درک از عدالت در سیاستگذاریهای جوانان

سیمین ویسی (دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)
مهدی مالمیر (استادیار جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی)
رسول عباسی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی)

نابرابری و فساد؛ شناسایی مسیرهای برونرفت از دام فساد

محمد امیرپناهی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)
یاسمن جلوه مقدم (دانشجوی پژوهش اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی)
امیر اکبری قمصری (استادیار جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی)

علل عدم تحقق سیاستگذاری اجتماعی در کاهش نابرابری

مهدی مالمیر (استادیار جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی وضعیت نابرابری و رفاه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی استانهای کشور

محمدحسین امجدی (دانشآموخته دکترای اقتصاد دانشگاه شهید باهنر)

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  2از )11

برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

پنل دوم :سیاستگذاری اجتماعی در حوزة آسیبهای اجتماعی (بخش نخست)
مدیر پنل :حمیده عادلیان راسی؛ استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  81:41الی  84:41یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید ارشاد دانشکدة علوم اجتماعی

عنوان مقاله  /سخنرانی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2

ارائهدهنده  /سخنران
سید حسن موسوی چلک

الگوی سیاستگذاری اجتماعی در حوزة آسیبهای اجتماعی در ایران

(رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران)

سنخشناسی و آسیبشناسی عملکردی مؤسسات رفاهی در حوزة کودکان کار

ستار پروین (دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)
مریم داودی (دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی)
منصور فتحی (دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)

ضرورت توجه به کاهش فقر ترکیبی کودکان در سیاستگذاری اجتماعی

مریم خاک رنگین (دکترای مددکاری اجتماعی)
مجید فوالدیان (دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد)

سیاستگذاری پیشگیرانه در باب پدیدة روسپیگری

عاطفه کابلی (دانشآموخته گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد)
حسین رضایی حسین آبادی (دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)

بررسی تطبیقی خدمات اجتماعی موجود در راستای کاهش کودکآزاری

مرضیه قرائت خیابان (استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)

پنل سوم :چالشهای چرخة سیاستگذاری اجتماعی در ایران
مدیر پنل :سید سعید وصالی؛ دانشیار جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  81:41الی  84:41یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ مرکز نوآوری اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

از سیاستِ مسئلهنابینی تا سیاست مسئلهمند در نظام اجتماعی ایران

احمد کالته ساداتی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه یزد)

ناترازی چرخة سیاستگذاری اجتماعی در ایران

سامان یوسفوند (معاون دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس)

موانع و چالشهای سیاستگذاری در حوزة سالمندان در ایران

جواد فعلی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه پیام نور)

موانع درونی و بیرونی تعامل سازمانهای مردمنهاد و خیریه با نهادهای حاکمیتی سیاستگذاری

*****

استراحت ،نماز و ناهار 84:41 :تا 84

سمانه سهرابی (پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی)

*****

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  3از )11

برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

پنل چهارم :سیاستگذاری اجتماعی و مدیریت بحران کرونا در ایران
مدیر پنل :روزبه کردونی ،دکترای سیاستگذاری عمومی (محیط زیست) و عضو کمیته علمی همایش
زمان و مکان :ساعت  84الی  81:41یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی

عنوان مقاله  /سخنرانی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1

ارائهدهنده  /سخنران
داود پرچمی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی)

پیامدهای کرونا در طبقات اجتماعی در ایران

فاطمه جاللی (دکترای جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی)
رضا صفری شالی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی)

سیاست اجتماعی متناسب با مخاطرات ویروس کرونا در ایران

مسعود عالمی نیسی
(استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)

مطالعة تطبیقی تأثیر فرهنگ خانوادهمحوری بر مرگومیر ناشی از کووید81-

عارفهالسادات آقاسیدمرتضی حسینی
(دانشآموختة دانشگاه عالمه طباطبائی)

حکمرانی مطلوب در دوران پساکرونا با تکیه بر توانمندسازی و افزایش قابلیت اجرایی دولت

روحاهلل نصرتی (استادیار مردمشناسی دانشگاه تهران)

پنل پنجم :سیاستگذاری اجتماعی در حوزة آسیبهای اجتماعی (بخش دوم)
مدیر پنل :محمد زاهدیاصل؛ استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  84الی  81:41یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید ارشاد دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی :چالشها و ضرورتها

حمیده عادلیان راسی (استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)
سلمان قادری (پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی)
مهریسادات موسوی (رئیس جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی)

سیاستگذاری اجتماعی در حوزة کودکان کار

بهزاد همتی (پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی)
ساجده واعظزاده (استادیار پژوهشکده توسعه کالبدی جهاد دانشگاهی)

راهبردهای توانمندسازی اجتماعات فقیر از مجرای سیاستگذاری اجتماعمحور

بیتا حامد (استادیار پژوهشکده توسعه کالبدی جهاد دانشگاهی)
رباب صبوری (استادیار پژوهشکده توسعه و برنامهریزی جهاد دانشگاهی)

راهکارهای دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

فایقه پورحمزه (کارشناس پژوهشکده توسعه و برنامهریزی جهاد دانشگاهی)
ابراهیم ایراننژاد (استادیار پژوهشکده توسعه و برنامهریزی جهاد دانشگاهی)

چالشهای سیاستگذاری اجتماعی در حوزة مسائل خانوادههای دارای فرزند معلول

عهدیه اسدپور (عضو گروه پژوهشی توانمندسازی خانوادههای آسیبپذیر
جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی)

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  4از )11

برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

پنل ششم :سیاستگذاری آموزش ،علم و فناوری
مدیر پنل :جعفر هزار جریبی؛ استاد جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  84الی  81:41یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ مرکز نوآوری اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

یادگیری اجتماعی عاطفی و نظام آموزشی پایه در ایران؛ چالشها و راهکارها

سعیده امینی (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)

الزامات سیاستگذارانه در مسیر کاهش شکاف جنسیتی در عرصة علم و فناوری ایران

لیال فالحتی (استادیار مؤسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی)

نابرابری اجتماعی و سیاستگذاری در حوزة آموزش عالی

قادر باالخانی (عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور)

نقدی پست مدرن بر سیاستگذاری اجتماعی آموزش عالی در ایران؛ مبنای امکانی و سوژههای
منسجمشده

عطیه خاکسارفرد
(دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)
مهدی خضریان (پژوهشگر)

*****

پذیرایی 81:41 :تا 81

*****

پنل هفتم :سیاستگذاری سالمت و تأمین اجتماعی
مدیر پنل :شیرین احمدنیا؛ دانشیار جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  81الی  84:41یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

سیاستگذاری شادمانی در برنامههای توسعه؛ چرا و چگونه؟

سید محسن موسوی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه یزد)

بررسی انتقادی سیاستهای مربوط به بیماریهای روانی در ایران از منظر اجتماعی

سرمایهگذاری در سواد سالمت :مقایسة رویکردهای سیاستی ایران با سازمان بهداشت جهانی

سیاستگذاری اجتماعی و مسئله نابرابری در ایران با تاکید بر عملکرد بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر

نوح منوری (استادیار جامعهشناسی دانشگاه تهران)
آیدا نوابی (دکترای جامعهشناسی دانشگاه تهران)
راضیه کاهه (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)
محمد حسنزاده (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)
فاطمه عزیزی (کارشناس صندوق بیمه روستایی)
حسین اکرمی آرانی
(صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر)

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  5از )11

برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

پنل هشتم :ابعاد نظری و مفهوم سیاستگذاری اجتماعی
مدیر پنل :معصومه قاراخانی ،استادیار سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  81الی  84:41یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید ارشاد دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2

ارائهدهنده  /سخنران

عنوان مقاله  /سخنرانی

روزبه کردونی (دکترای سیاستگذاری عمومی – محیطزیست و عضو

رفاه در  4گفتمان

کمیته علمی همایش)

گفتمان حمایت اجتماعی و نابسامانیهای مفهومی پیرامون آن

یاسر باقری (استادیار سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران)

تئوری تلنگر و سیاستگذاریهای معطوف به حل مسائل اجتماعی

مرتضی رستمی (دکترای جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)

مقایسهی تطبیقی اخالق از منظر متفکران اجتماعی متاخر مسلمان با سیاستهای اجتماعی
دولتهای رفاه

محسن مسعودیان (دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)

پنل نهم :سیاستگذاری اشتغال و بازار کار
مدیر پنل :محمد امیرپناهی؛ استادیار جامعه شناسی و رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  81الی  84:41یکشنبه  81اردیبهشت ماه؛ مرکز نوآوری اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در بروز سوانح شغلی و سیاستگذاری در جهت پیشگیری

میثم کریمخانی (دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)

و کاهش آنها

جعفر هزارجریبی (استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)

سنجش توسعه یافتگی بازار کار استانهای کشور و تأکید بر نابرابریها در این بازار

محمدحسین امجدی (دانشآموخته دکترای اقتصاد دانشگاه شهید باهنر)

تحوالت فناورانة بازار کار:

محمد خادمی کلهلو (عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری)

دگرگونی اشتغال بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات در ایران و جهان

محمدجواد رحیمی (پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری)

طرد تهیدستان شهری از بازار کار و لزوم سیاستگذاری اجتماعی مناسب
مورد مطالعه :مناطق  81 ،84و  81شهر تهران

عبدالرسول هاشمی (دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی)

مصطفی ازکیا (استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران)
سید یعقوب موسوی (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه الزهرا)

سیاستگذاری آموزش عالی و بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی

احسان مردوخ روحانی (دبیرخانه شهر خالق سنندج)
حیدر ارشدی (اداره آموزشو پرورش تهران)

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  6از )11

برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

پنل دهم :سیاستگذاری فرهنگی (بخش نخست)
مدیر پنل :محمد سعید ذکایی؛ استاد مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  1::1الی  81::1دوشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی

عنوان مقاله  /سخنرانی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1

ارائهدهنده  /سخنران
داود پرچمی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی)

دولت و سیاستگذاری صنایع فرهنگی

فاطمه درخشان (دکترای جامعهشناسی فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی)

وضعیت سازمانها و نهاد های فرهنگی در ایران :چالش سیاستگذاری فرهنگی اثربخش

ابوتراب طالبی (دانشیار جامعهشناسی فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی)

اقتصاد سیاسیِ سیاستگذاری فضای مجازی در ایران

غالمرضا حداد (عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی)
عبداهلل بیچرانلو (استادیار جامعهشناسی و علوم ارتباطات دانشگاه تهران)

مطالعة دوگانه ساختار و محتوا در سیاستگذاری رسانهای کشور

زینب خرمی شاد (کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران)
ریحانه حیدری (دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران)

پنل یازدهم :سیاستگذاری شهری و روستایی
مدیر پنل :غالمرضا لطیفی؛ دانشیار برنامهریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  1::1الی  81::1دوشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید ارشاد دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

زیرساختهای اجتماعی و اهمیت آنها در سیاستگذاری اجتماعی شهری

حسین ایمانی جاجرمی (دانشیار جامعهشناسی شهری دانشگاه تهران)
محمد شیخی (دانشیار برنامهریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی)

ارزیابی تابآوری در مقابله با مخاطرات محیطی در اجتماعات شهری

اسماعیل پیری (دانشجوی برنامهریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی)
یادگار محمدی (دانشجوی برنامهریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی)

سیاستگذاری سوگیرانه شهری ،مشوق نابرابری اجتماعی و فضایی

جبیب جباری (معاون امور برنامهریزی ،نظارت و آمایش سرزمین

بین مناطق شهری-روستایی

سازمان برنامه و بودجه کشور)

سیاستگذاری زمینهای وقفی در جهت پیشبرد طرحهای توسعه شهری

ارزیابی ابزارهای سیاستگذاری زمین در راستای آزادسازی حریم ساحل دریای کاسپین

*****

پذیرایی 81::1 :تا 81:41

میترا عظیمی (استادیار برنامهریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی)
امیر اکبرینژاد (دانشآموختة کارشناسیارشد دانشگاه عالمه طباطبائی)
مائده هدایتی فرد (استادیار برنامهریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی)

*****

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  7از )11

برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

پنل دوازدهم :سیاستگذاری مهاجرت
مدیر پنل :محمود مشفق؛ استادیار جمعیتشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  :1::1الی  81::1دوشنبه  81اردیبهشت ماه؛ مرکز نوآوری اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

آسیبشناسی سیاستگذاری و حکمرانی جمهوری اسالمی ایران در حوزة مهاجرتهای بینالمللی

سعیده سعیدی (استادیار مؤسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی)

چالشها و گزینههای سیاستی پیش روی ایران در دوران مهاجرت عام اجتماعی

بهرام صلواتی (مدیر رصدخانه مهاجرت ایران)

سیاستهای مهاجرپذیری در ایران پساانقالبی (مورد مهاجران افغانستانی)

حسین میرزائی (استادیار مردمشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)

بررسی جامعهشناختی ادغام فرهنگی و اجتماعی مهاجران در ایران

محمد فیروزی (عضو هیئت علمی دانشگاه بغالن افغانستان)
منوچهر علینژاد

الگویی برای سیاستگذاری اجتماعی در گروههای مهاجر

( عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد)
حمزه حاجی عباسی (پژوهشگر برنامه آفاق)

روایتپژوهی در سیاستهای آموزشی مهاجران در ایران :مسئله شهریه دانشجویان روزانه مهاجر

امیرحسین چیت ساززاده (مدیر برنامه آفاق)

پنل سیزدهم :سیاستگذاری فرهنگی (بخش دوم)
مدیر پنل :ابوتراب طالبی؛ دانشیار جامعهشناسی فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  81:41الی  84:41دوشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

ساخت مساله در سیاستگذاری فرهنگی :تضادها و جدالهای ناخواسته

سید یاسر جاللی (دکترای سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی)

محمد امیرپناهی (استادیار جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی)
نشاط و شادکامی در ایران؛ امری در میانة سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگ

مهدی مالمیر (استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی)
میثم شمسی (دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)

مصطفی فرزانه (دانشجوی گروه جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)
بررسی تاریخی-تحلیلی سیاستگذاریهای اجتماعی نهاد آستان قدس رضوی

مجید فوالدیان (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه فردوسی مشهد)
وحید شالچی (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)
محمد یزدانی نسب

سیاستهای قومیتی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

(عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی)

کاربست سیاستگذاری رفتاری در صنعت گردشگری و مهمانداری

احمد نادری (دانشیار مردمشناسی دانشگاه تهران)
محمدرضا جلیلوند (مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  8از )11

برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

پنل چهاردهم :سیاستگذاری جمعیت
مدیر پنل :مسعود عالمی نیسی؛ استادیار سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی و رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور
زمان و مکان :ساعت  81:41الی  84:41دوشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید ارشاد

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

ارزیابی سیاستهای جدید جمعیتی در ایران از منظر نظریة گذار جمعیتی

محمود مشفق (استادیار جمعیتشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)

تحلیل و ارزیابی عملکرد جمعیتپذیری شهرهای جدید در ایران

محمد شالی
(عضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه و برنامهریزی جهاد دانشگاهی)

پاسخهای سیاستی به باروری پایین :تجارب بینالمللی و ظرفیتهای بومی

احمد دراهکی (استادیار جمعیتشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی)

ارزیابی پیشینی سیاست جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و ارائه راهکارهای بهبود آن

محمدرضا یزدانی (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی)

*****

*****

استراحت ،نماز و ناهار 84:41 :تا 84

پنل پانزدهم :سیاستگذاری زنان و خانواده
مدیر پنل :محمدتقی کرمی قهی؛ دانشیار مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  84الی  81:41دوشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی

عنوان مقاله  /سخنرانی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1

ارائهدهنده  /سخنران
فاطمه قاسمپور

مالحظات جنسیتی در برنامه هفتم توسعه

(رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی)

بررسی موانع و مشوقهای کارآفرینی زنان در ایران

حمیده دباغی
(استادیار مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبائی)
فاطمه موسوی ویایه

سیاست خانواده در ایران و ایدئولوژی مادری

(دانشآموخته دکترای جامعهشناسی دانشگاه کاشان)

نقدی بر سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران در حوزة خانواده

تحوالت مضمونی سیاست خانواده در قوانین برنامههای ششگانه توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

صمد عدلیپور
(دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه تبریز)
آسیه ارحامی
(دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  9از )11

برنامة دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران
دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 81و  81اردیبهشت ماه 8418

پنل شانزدهم :سیاستگذاری مسکن
مدیر پنل :محمد شیخی؛ دانشیار برنامهریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  84الی  81:41دوشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید ارشاد دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2

ارائهدهنده  /سخنران

عنوان مقاله  /سخنرانی

مریم زارعیان (رئیس بخش مطالعات اجتماعی توسعه پایدار

ارزیابی سیاستگذاری اجتماعی حوزة مسکن در ایران (نمونة موردی مسکن مهر پرند)

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی)

مسئلة سیاست اجتماعی مسکن در ایران :بررسی اثرات اجرای پروژة مسکن مهر بر گسترش پدیدة

علیرضا وزیری زاده (پژوهشگر شهری)

افتراق فضایی-اجتماعی در مجموعة کالنشهری تهران

نسرین حقشناس گرگانی (پژوهشگر شهری)
فاطمه عزیزی (کارشناس صندوق بیمه روستایی)

برنامهریزی و سیاستگذاری مسکن روستایی در آمریکا؛ آموزههای برای ایران

نسرین کاظمی (دانشگاه تهران)
مرتضی قلیچ (استادیار جامعهشناسی دانشگاه امام خمینی)

ارزیابی اثربخشی سیاست های مقابله با بی خانمانی در ایران

محمد علی رمضانی (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی)

پنل هفدهم :معرفی و نقد کتاب "سیاستگذاری اجتماعی در ایران"
مدیر پنل :علی خاکساری ،استاد برنامهریزی اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان و مکان :ساعت  84الی  81:41دوشنبه  81اردیبهشت ماه؛ مرکز نوآوری اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3

عنوان مقاله  /سخنرانی

ارائهدهنده  /سخنران

نگاهی کلی به مسایل سیاستگذاری اجتماعی در ایران و خالءها

پویا عالءالدینی (دانشیار گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

مشکالت سیاستگذاری مسکن در ایران

فردین یزدانی (مدیر گروه اقتصاد مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی)

چالشهای صندوقهای اجتماعی در ایران

نرگس اکبرپور روشن (معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی)

آموزش و سیاستگذاری اجتماعی در ایران

رضا امیدی (گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

بررسی کلی کتاب سیاستگذاری اجتماعی در ایران

فرشید یزدانی (کارشناس تأمین اجتماعی)

*****

پذیرایی 81:41 :تا 81

*****

اختتامیه
زمان و مکان :ساعت  81الی  84::1دوشنبه  81اردیبهشت ماه؛ سالن شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی
https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1
پخش سرود ملی و قرائت آیاتی از قران کریم
سخنرانی مهمان ویژه
گزارش پایانی دبیر محترم علمی همایش
اجرای برنامه فرهنگی

نشانی :تهران؛ تقاطع بزرگراه شهید همت و خیابان شریعتی؛ خیابان داوود گل نبی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
(صفحة  11از )11

