
 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 برنامه اجمالی همایش

 مکان زمان روز برگزاری عنوان برنامه

 سالن شهید مطهری 1::81تا  1::1 اردیبهشت 81شنبه یک افتتاحیه

 سالن شهید مطهری 84:41تا  81:41 اردیبهشت 81شنبه یک ایران در نابرابری مسئلة و اجتماعی گذاریسیاست: اول پنل

 سالن شهید ارشاد 84:41تا  81:41 اردیبهشت 81شنبه یک (8) های اجتماعیگذاری اجتماعی در حوزة آسیبپنل دوم: سیاست

 اجتماعیمرکز نوآوری  84:41تا  81:41 اردیبهشت 81شنبه یک گذاری اجتماعی در ایرانهای چرخة سیاستپنل سوم: چالش

 سالن شهید مطهری 81:41تا  84 اردیبهشت 81شنبه یک گذاری اجتماعی و مدیریت بحران کروناپنل چهارم: سیاست

 سالن شهید ارشاد 81:41تا  84 اردیبهشت 81شنبه یک  (4) های اجتماعیگذاری اجتماعی در حوزة آسیبپنل پنجم: سیاست

 مرکز نوآوری اجتماعی 81:41تا  84 اردیبهشت 81شنبه یک فناوریگذاری آموزش، علم و پنل ششم: سیاست

 سالن شهید مطهری 84:41تا  81 اردیبهشت 81شنبه یک گذاری سالمت و تأمین اجتماعیسیاستپنل هفتم: 

 سالن شهید ارشاد 84:41تا  81 اردیبهشت 81شنبه یک گذاری اجتماعیابعاد نظری و مفهوم سیاستپنل هشتم: 

 مرکز نوآوری اجتماعی 84:41تا  81 اردیبهشت 81شنبه یک گذاری اشتغال و بازار کارسیاست: نهم پنل

 سالن شهید مطهری 1::81تا  1::1 اردیبهشت 81شنبه دو (8) گذاری فرهنگیپنل دهم: سیاست

 ارشاد سالن شهید 1::81تا  1::1 اردیبهشت 81شنبه دو گذاری شهری و روستاییپنل یازدهم: سیاست

 مرکز نوآوری اجتماعی 1::81تا  1::1 اردیبهشت 81شنبه دو گذاری مهاجرتسیاستپنل دوازدهم: 

 سالن شهید مطهری 84:41تا  81:41 اردیبهشت 81شنبه دو (4) گذاری فرهنگیپنل سیزدهم: سیاست

 شهید ارشادسالن  84:41تا  81:41 اردیبهشت 81شنبه دو گذاری جمعیتسیاستپنل چهاردهم: 

 سالن شهید مطهری 81:41الی  84 اردیبهشت 81شنبه دو گذاری زنان و خانوادهپنل پانزدهم: سیاست

 سالن شهید ارشاد 81:41الی  84 اردیبهشت 81شنبه دو مسکن گذاریسیاست: شانزدهم پنل

 مرکز نوآوری اجتماعی 81:41الی  84 اردیبهشت 81شنبه دو «گذاری اجتماعی در ایرانسیاست»پنل هفدهم: معرفی و نقد کتاب 

 سالن شهید مطهری 1::84الی  81 اردیبهشت 81شنبه دو اختتامیه

 

  لینک تاالرهای مجازی:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1 :سالن شهید مطهری

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2 :د ارشادـن شهیـسال

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3 :مرکز نوآوری اجتماعی



 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 تفصیلی همایشبرنامه 
 

 افتتاحیه

 شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعیاردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه یک 1::81الی  1::1ساعت زمان و مکان: 

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

 برنامهعنوان 

 پخش سرود ملی و قرائت آیاتی از قران کریم

 شناسی(دانشگاه عالمه طباطبائی )اردشیر انتظاری، دانشیار جامعه آمدگویی رئیس محترم دانشکدة علوم اجتماعیخوش

 طباطبائی(گذاری اجتماعی دانشگاه عالمه گزارش دبیر محترم علمی همایش )علی اکبر تاج مزینانی، دانشیار سیاست

 شناسی(سخنرانی اصلی: رئیس محترم دانشگاه عالمه طباطبائی )عبداهلل معتمدی، استاد روان

 ( )س( الزهرا دانشگاه استادحسین راغفر،  ) در ایران و فقر نابرابریسخنرانی اصلی:  اقتصاد سیاسی 

 پذیرایی

 

 *****              81:41تا  1::81پذیرایی: *****               

 

 ذاری اجتماعی و مسئلة نابرابری در ایرانگپنل اول: سیاست

 دانشگاه تهران شناسیجامعهدانشیار  غالمرضا غفاری، مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1                    شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعیاردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه یک 84:41الی  81:41ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 شناسی دانشگاه خوارزمی(پور گتابی )استادیار جامعهکرم حبیب ینابرابر دیگفتمان و بازتول ،یاجتماع استیس

 جوانان یهایگذاراستیس درک از عدالت در مفهوم
 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی(جامعهاردشیر انتظاری )دانشیار 

 (شناسی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی دکترای جامعهسیمین ویسی )

 رفت از دام فسادبرون یرهایمس ییو فساد؛ شناسا ینابرابر

 (شناسی دانشگاه شهید بهشتیاستادیار جامعه) مهدی مالمیر

 (اردبیلیشناسی دانشگاه محقق استادیار جامعه) رسول عباسی

 (شناسی دانشگاه عالمه طباطبائیاستادیار جامعه) محمد امیرپناهی

 گذاری اجتماعی در کاهش نابرابریعلل عدم تحقق سیاست

 (دانشجوی پژوهش اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی) مقدم جلوه اسمنی

 (دانشگاه شهید بهشتی شناسیاستادیار جامعه)ی قمصر یاکبر ریام

 (دانشگاه شهید بهشتی شناسی)استادیار جامعه ریمالم یمهد

 (آموخته دکترای اقتصاد دانشگاه شهید باهنردانش) محمدحسین امجدی کشور یهااستان ییو روستا یدر مناطق شهر یو رفاه اجتماع ینابرابر تیوضع یبررس

 

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


 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 

 های اجتماعی )بخش نخست(اجتماعی در حوزة آسیبذاری گ: سیاستدومپنل 

 دانشگاه عالمه طباطبائی مددکاری اجتماعیراسی؛ استادیار  انیعادل دهیحم پنل:مدیر 

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2                       شهید ارشاد دانشکدة علوم اجتماعیاردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه یک 84:41الی  81:41ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 رانیدر ا یاجتماع یهابیآس ةدر حوز یاجتماع یگذاراستیس یالگو
 سید حسن موسوی چلک

 )رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران(

 کودکان کار ةدر حوز یمؤسسات رفاه یعملکرد یشناسبیو آس یشناسسنخ
 (طباطبائیدانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه ) نیستار پرو

 (شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائیدکترای روان)ی داود میمر

 یاجتماع یگذاراستیس کودکان در یبیتوجه به کاهش فقر ترک ضرورت
 (دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی) یمنصور فتح

 (ی مددکاری اجتماعیادکتر) نیرنگ خاک میمر

 یگریروسپ ةدیدر باب پد رانهیشگیپ یگذاراستیس
 (دانشگاه فردوسی مشهد علوم اجتماعی دانشیار) انیفوالد دیمج

 (دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم اجتماعیآموخته )دانش یعاطفه کابل

 آزاریبررسی تطبیقی خدمات اجتماعی موجود در راستای کاهش کودک
 طباطبائی( عالمه دانشگاه اجتماعی مددکاری دکترای )دانشجوی یآباد نیحس ییرضا نیحس

 (یئعالمه طباطبا هدانشگا مددکاری اجتماعی استادیار) ابانیقرائت خ هیمرض

 

 گذاری اجتماعی در ایرانسیاست ةهای چرخچالش: سومپنل 

 دانشگاه عالمه طباطبائی شناسیجامعه سید سعید وصالی؛ دانشیار مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3           مرکز نوآوری اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی     اردیبهشت ماه؛  81شنبه یک 84:41الی  81:41ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 شناسی دانشگاه یزد(جامعهاحمد کالته ساداتی )استادیار  رانیا یمند در نظام اجتماعمسئله استیتا س ینینابمسئله استِیس از

 های مجلس(وند )معاون دفتر اجتماعی مرکز پژوهشسامان یوسف رانیدر ا یاجتماع یگذاراستیس ةچرخ یناتراز

 شناسی دانشگاه پیام نور(جواد فعلی )استادیار جامعه رانیسالمندان در ا ةدر حوز یگذاراستیس یهاو چالش موانع

 گذارینهاد و خیریه با نهادهای حاکمیتی سیاستهای مردمتعامل سازمانموانع درونی و بیرونی 
 (پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی)سمانه سهرابی 

 

 

 

 *****              84تا  84:41*****              استراحت،  نماز و ناهار: 

 



 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 

 ایرانمدیریت بحران کرونا در ذاری اجتماعی و گ: سیاستچهارمپنل 

 ذاری عمومی )محیط زیست( و عضو کمیته علمی همایشگی سیاستادکتر، روزبه کردونی مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1                         شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعیاردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه یک 81:41الی  84ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 رانیدر ا یکرونا در طبقات اجتماع یامدهایپ
 (دانشگاه شهید بهشتی شناسیجامعه استادیار) داود پرچمی

 (بهشتی دانشگاه شهید شناسیی جامعهادکتر)فاطمه جاللی 

 (دانشگاه خوارزمیشناسی )استادیار جامعه  رضا صفری شالی رانیکرونا در ا روسیمتناسب با مخاطرات و یاجتماع استیس

 81-دیاز کوو یناش ریومبر مرگ یمحورفرهنگ خانواده ریتأث یقیتطب مطالعة

 یسین یمسعود عالم

 (دانشگاه عالمه طباطبائی تعاون و رفاه اجتماعیگروه استادیار )
 

 ینیحس یدمرتضیالسادات آقاسعارفه

 (آموختة دانشگاه عالمه طباطبائیدانش)

 شناسی دانشگاه تهران()استادیار مردم اهلل نصرتیروح دولت ییاجرا تیقابل شیو افزا یبر توانمندساز هیمطلوب در دوران پساکرونا با تک یحکمران

 

 

 های اجتماعی )بخش دوم(اجتماعی در حوزة آسیبذاری گ: سیاستپنجمپنل 

 دانشگاه عالمه طباطبائیاصل؛ استاد مددکاری اجتماعی محمد زاهدی مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2                            شهید ارشاد دانشکدة علوم اجتماعیاردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه یک 81:41الی  84ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 (دانشگاه عالمه طباطبائی مددکاری اجتماعی)استادیار  راسی انیعادل دهیحم هاها و ضرورتچالش: یاجتماع یگذاراستیس و یاجتماع یمددکار

 گذاری اجتماعی در حوزة کودکان کارسیاست

 (پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی) یسلمان قادر

 (رئیس جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی) یسادات موسویمهر

 (پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی)ی بهزاد همت

 محورگذاری اجتماعراهبردهای توانمندسازی اجتماعات فقیر از مجرای سیاست
 (سعه کالبدی جهاد دانشگاهیاستادیار پژوهشکده تو) زادهساجده واعظ

 (پژوهشکده توسعه کالبدی جهاد دانشگاهی استادیار) دتا حامیب

 های اجتماعیگری و توسعه محلی در پیشگیری از آسیبدفاتر تسهیل راهکارهای

 جهاد دانشگاهی( ریزیپژوهشکده توسعه و برنامه )استادیاری رباب صبور

 جهاد دانشگاهی( ریزیپژوهشکده توسعه و برنامهکارشناس ) پورحمزه قهیفا

 جهاد دانشگاهی( ریزیپژوهشکده توسعه و برنامه)استادیار  دنژارانیا میابراه

 های دارای فرزند معلولگذاری اجتماعی در حوزة مسائل خانوادههای سیاستچالش
 پذیرهای آسیبعضو گروه پژوهشی توانمندسازی خانواده) عهدیه اسدپور

 (جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی
 

 

 

 

 



 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 

 گذاری آموزش، علم و فناوریسیاست: ششمپنل 

 دانشگاه عالمه طباطبائی جامعه شناسیاستاد  ؛هزار جریبیجعفر  مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3مرکز نوآوری اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی                     اردیبهشت ماه؛  81شنبه یک 81:41الی  84ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی(سعیده امینی )دانشیار جامعه ها و راهکارهاچالش ران؛یدر ا هیپا یو نظام آموزش یعاطف یاجتماع یریادگی

 (مؤسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی لیال فالحتی )استادیار رانیا یعلم و فناور ةدر عرص یتیکاهش شکاف جنس ریدر مس گذارانهاستیس الزامات

 (هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نورعضو )قادر باالخانی  یآموزش عال ةدر حوز یگذاراستیس و یاجتماع ینابرابر

های گذاری اجتماعی آموزش عالی در ایران؛ مبنای امکانی و سوژهنقدی پست مدرن بر سیاست

 شدهمنسجم

 دفرخاکسار هیعط

 (اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی دکتری دانشکده علوم )
 

 (پژوهشگر) نمهدی خضریا

 

 *****              81تا  81:41*****               پذیرایی: 

 

 سالمت و تأمین اجتماعیگذاری سیاست: هفتمپنل 

 دانشگاه عالمه طباطبائی شناسیجامعه ؛ دانشیارشیرین احمدنیا مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1                  سالن شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی       اردیبهشت ماه؛  81شنبه یک 84:41 الی 81ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 شناسی دانشگاه یزد(جامعهسید محسن موسوی )استادیار  توسعه؛ چرا و چگونه؟ یهادر برنامه یشادمان یگذاراستیس

 یاز منظر اجتماع رانیدر ا یروان یهایماریمربوط به ب یهااستیس یانتقاد یبررس
 (شناسی دانشگاه تهراناستادیار جامعه) یمنور نوح

 (شناسی دانشگاه تهراندکترای جامعه) ینواب دایآ

 یبا سازمان بهداشت جهان رانیا یاستیس یکردهایرو ةسیدر سواد سالمت: مقا یگذارهیسرما
 (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) کاهه هیراض

 (دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) زادهمحمد حسن

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

 روستاییان و عشایر

 (کارشناس صندوق بیمه روستایی) یزیفاطمه عز
 

 یآران یاکرم نیحس

 (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر)

 

 



 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 

 گذاری اجتماعیابعاد نظری و مفهوم سیاست: تمهشپنل 

 گذاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائیاستادیار سیاست ،معصومه قاراخانی مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2                          دانشکدة علوم اجتماعی   ارشادشهید اردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه یک 84:41الی  81ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 گفتمان 4رفاه در 
زیست و عضو محیط –گذاری عمومی ی سیاستا)دکتر روزبه کردونی

 همایش( کمیته علمی

 گذاری اجتماعی دانشگاه تهران(یاسر باقری )استادیار سیاست های مفهومی پیرامون آنگفتمان حمایت اجتماعی و نابسامانی

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی(مرتضی رستمی )دکترای جامعه یمعطوف به حل مسائل اجتماع یهایگذاراستیس تلنگر و یتئور

های اجتماعی از منظر متفکران اجتماعی متاخر مسلمان با سیاست ی تطبیقی اخالقمقایسه

 های رفاهدولت
 (دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی) انیمسعود محسن

 

 شتغال و بازار کارذاری اگ: سیاستمنهپنل 

 استادیار جامعه شناسی و رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی ؛محمد امیرپناهی مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3دانشکدة علوم اجتماعی                      مرکز نوآوری اجتماعیاردیبهشت ماه؛  81شنبه یک 84:41الی  81ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

گیری گذاری در جهت پیشعوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در بروز سوانح شغلی و سیاست

 هاو کاهش آن

 )دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی( یخانمیکر ثمیم

 طباطبائی()استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه ی بیجعفر هزارجر

 (آموخته دکترای اقتصاد دانشگاه شهید باهنردانش)محمدحسین امجدی  بازار نیها در ایبر نابرابر دیتأک کشور و یهااستان کار بازار یافتگی سنجش توسعه

 بازار کار: ةتحوالت فناوران

 جهان و رانیدر ا و خدمات یصنعت، کشاورز یهااشتغال بخش یدگرگون

 (عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری) لوکله یمحمد خادم
 

 (پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری) یمیمحمدجواد رح

 گذاری اجتماعی مناسبسیاست دستان شهری از بازار کار و لزومطرد تهی

 شهر تهران 81و  81، 84مورد مطالعه: مناطق 

 (زاد اسالمیآدانشگاه  شناسی)دانشجوی دکترای جامعهی عبدالرسول هاشم

 (شناسی دانشگاه تهراناستاد جامعه) ایازک یمصطف

 (شناسی دانشگاه الزهرادانشیار جامعه)ی موسو عقوبی دیس

 یدانشگاه آموختگاندانش یکاریو ب یآموزش عال یگذاراستیس
 (دبیرخانه شهر خالق سنندج) یاحسان مردوخ روحان

 (تهرانپرورش  واداره آموزش)ی ارشد دریح
 

 



 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 فرهنگی )بخش نخست(گذاری سیاست: دهمپنل 

 دانشگاه عالمه طباطبائی محمد سعید ذکایی؛ استاد مطالعات فرهنگی مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1 شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی                       اردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه دو 1::81الی  1::1ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 یفرهنگ عیصنا یگذاراستیس و دولت
 شناسی دانشگاه شهید بهشتی(داود پرچمی )استادیار جامعه

 شناسی فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی(فاطمه درخشان )دکترای جامعه

 شناسی فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی(ابوتراب طالبی )دانشیار جامعه اثربخش فرهنگی گذاریسیاست چالش: ایران در فرهنگی های نهاد و هاسازمان وضعیت

 غالمرضا حداد )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی( رانیدر ا یمجاز یفضا یگذاراستیس یِ اسیس اقتصاد

 ای کشورگذاری رسانهسیاستمطالعة دوگانه ساختار و محتوا در 

 تهران( دانشگاه ارتباطات شناسی و علوم)استادیار جامعه بیچرانلو عبداهلل

 زینب خرمی شاد )کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران(

 ریحانه حیدری )دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران(
 

 

 شهری و روستاییگذاری سیاست: زدهمیاپنل 

 ریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی؛ دانشیار برنامهغالمرضا لطیفی مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2                      شهید ارشاد دانشکدة علوم اجتماعی      اردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه دو 1::81الی  1::1ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 شناسی شهری دانشگاه تهران()دانشیار جامعهجاجرمی حسین ایمانی  یشهر یاجتماع یگذاراستیس ها درآن تیو اهم یاجتماع یهارساختیز

 آوری در مقابله با مخاطرات محیطی در اجتماعات شهریارزیابی تاب

 (عالمه طباطبائیدانشگاه شهری ریزی دانشیار برنامه) یخیمحمد ش

 ریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی()دانشجوی برنامه یریپ لیاسماع

 ریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی()دانشجوی برنامه یمحمد ادگاری

 گذاری سوگیرانه شهری، مشوق نابرابری اجتماعی و فضاییسیاست

 روستایی-بین مناطق شهری

 ریزی، نظارت و آمایش سرزمینمعاون امور برنامهجبیب جباری )

 (سازمان برنامه و بودجه کشور

 های توسعه شهریهای وقفی در جهت پیشبرد طرحگذاری زمینسیاست
 ریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی()استادیار برنامهمیترا عظیمی 

 (ارشد دانشگاه عالمه طباطبائیآموختة کارشناسیدانش) نژادیاکبر ریام

 ریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی()استادیار برنامه مائده هدایتی فرد گذاری زمین در راستای آزادسازی حریم ساحل دریای کاسپینابزارهای سیاستارزیابی 

 

 

 *****              81:41تا  1::81*****               پذیرایی: 



 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 گذاری مهاجرتپنل دوازدهم: سیاست

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائیمشفق؛ استادیار جمعیتمحمود مدیر پنل: 

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3اردیبهشت ماه؛ مرکز نوآوری اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی                   81شنبه دو 1::81: الی 1::1ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 )استادیار مؤسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی(سعیده سعیدی  المللیبین هایگذاری و حکمرانی جمهوری اسالمی ایران در حوزة مهاجرتسیاست شناسیآسیب

 بهرام صلواتی )مدیر رصدخانه مهاجرت ایران( های سیاستی پیش روی ایران در دوران مهاجرت عام اجتماعیها و گزینهچالش

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی(حسین میرزائی )استادیار مردم های مهاجرپذیری در ایران پساانقالبی )مورد مهاجران افغانستانی(سیاست

 عضو هیئت علمی دانشگاه بغالن افغانستان(محمد فیروزی ) شناختی ادغام فرهنگی و اجتماعی مهاجران در ایرانبررسی جامعه

 های مهاجرگذاری اجتماعی در گروهسیاست الگویی برای
 نژادمنوچهر علی

 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد()

 های آموزشی مهاجران در ایران: مسئله شهریه دانشجویان روزانه مهاجرپژوهی در سیاستروایت
 حمزه حاجی عباسی )پژوهشگر برنامه آفاق(

 برنامه آفاق(امیرحسین  چیت ساززاده )مدیر 

 

 

 فرهنگی )بخش دوم(گذاری سیاست: دهمسیزپنل 

 دانشگاه عالمه طباطبائی فرهنگی شناسیدانشیار جامعه ؛ابوتراب طالبی مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1                  شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی    اردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه دو 84:41الی  81:41ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی()دکترای سیاستسید یاسر جاللی  های ناخواستهگذاری فرهنگی: تضادها و جدالساخت مساله در سیاست

 فرهنگ استیو س یاجتماع استیس ةانیدر م یامر ران؛یدر ا یو شادکام نشاط

 (دانشگاه عالمه طباطبایی شناسیاستادیار جامعه)ی رپناهیمحمد ام

 (شناسی دانشگاه شهید بهشتیاستادیار گروه جامعه) ریمالم یمهد

 (دانشگاه عالمه طباطبائی شناسیی جامعهادانشجوی دکتر) یشمس ثمیم

 یرضو قدس آستان نهاد یاجتماع یهایگذاراستیس یلیتحل-یخیتار یبررس

 (یئشناسی دانشگاه عالمه طباطباجامعهگروه )دانشجوی  هفرزان یمصطف

 مشهد( دانشگاه فردوسیشناسی جامعه دانشیار) انیفوالد دیمج

 (یئشناسی دانشگاه عالمه طباطباجامعهدانشیار ) یشالچ دیوح

 رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس یتیقوم یهااستیس
 محمد یزدانی نسب

  (دانشگاه شهید بهشتی شناسیگروه جامعهعضو هیئت علمی )

 یو مهماندار یدر صنعت گردشگر یرفتار یگذاراستیس کاربست
 (دانشگاه تهران شناسیمردمدانشیار )ی نادر احمد

 (تهراندانشکده مدیریت دانشگاه )مدرس  لوندیجل محمدرضا



 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 

 گذاری جمعیتپنل چهاردهم: سیاست

 گذاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی و رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشورمسعود عالمی نیسی؛ استادیار سیاست مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2                                                                سالن شهید ارشاداردیبهشت ماه؛  81شنبه دو 84:41الی  81:41ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی(محمود مشفق )استادیار جمعیت های جدید جمعیتی در ایران از منظر نظریة گذار جمعیتیارزیابی سیاست

 های جدید در ایرانپذیری شهرارزیابی عملکرد جمعیتتحلیل و 
 محمد شالی

 ریزی جهاد دانشگاهی()عضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه و برنامه

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی(احمد دراهکی )استادیار جمعیت های بومیالمللی و ظرفیتبین های سیاستی به باروری پایین: تجاربپاسخ

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی(محمدرضا یزدانی ) آن بهبود راهکارهای ارائه و خانواده از حمایت و جمعیت جوانی سیاست شینیپی ارزیابی

 

 

 *****              84تا  84:41*****              استراحت،  نماز و ناهار: 

 

 زنان و خانوادهگذاری سیاست: مهزدپانپنل 

 ؛ دانشیار مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبائیمحمدتقی کرمی قهی پنل:مدیر 

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi1                          شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعی اردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه دو 81:41الی  84ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 مالحظات جنسیتی در برنامه هفتم توسعه
 پور فاطمه قاسم

 )رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی(

 رانیزنان در ا ینیکارآفر یهاموانع و مشوق یبررس
 حمیده دباغی

 (دانشگاه عالمه طباطبائی)استادیار مطالعات زنان 

 یمادر یدئولوژیو ا رانیخانواده در ا استیس
 موسوی ویایهفاطمه 

 (دانشگاه کاشانشناسی آموخته دکترای جامعه)دانش

 خانواده ةگذاری جمهوری اسالمی ایران در حوزسیاست نقدی بر
 پورصمد عدلی

 (دانشگاه تبریزشناسی دانشجوی دکترای جامعه)

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ةگانه توسعشش یهابرنامه نیخانواده در قوان استیس یمضمون تحوالت
 آسیه ارحامی

 (دانشگاه عالمه طباطبائی)دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی 

 



 گذاری اجتماعی در ایراندومین همایش ملی سیاستبرنامة 
 دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

 8418اردیبهشت ماه  81و  81

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

 مسکنگذاری سیاست: دهمشانزپنل 

 ریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبائی؛ دانشیار برنامهمحمد شیخی مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi2                            شهید ارشاد دانشکدة علوم اجتماعی  اردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه دو 81:41الی  84ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 مسکن مهر پرند( یمورد ة)نمون رانیمسکن در ا ةحوز یاجتماع یگذاراستیس یابیارز
 توسعه پایداریس بخش مطالعات اجتماعی ئر) مریم زارعیان

 (مسکن و شهرسازی ،مرکز تحقیقات راه

 ةدیمسکن مهر بر گسترش پد ةپروژ یاثرات اجرا ی: بررسرانیمسکن در ا یاجتماع استیس ةمسئل

 تهران یشهرکالن ةدر مجموع یاجتماع-ییافتراق فضا

 (پژوهشگر شهریعلیرضا وزیری زاده )

 (پژوهشگر شهریشناس گرگانی )نسرین حق

 رانیا یبرا یهاآموزه کا؛یدر آمر ییمسکن روستا یگذاراستیس و یزیربرنامه
 فاطمه عزیزی )کارشناس صندوق بیمه روستایی(

 نسرین کاظمی )دانشگاه تهران(

 ارزیابی اثربخشی سیاست های مقابله با بی خانمانی در ایران

 

 (امام خمینی شناسی دانشگاهجامعهاستادیار ) مرتضی قلیچ

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

 "گذاری اجتماعی در ایرانسیاست"معرفی و نقد کتاب : دهمهفپنل 

 ریزی اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائیعلی خاکساری، استاد برنامه مدیر پنل:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/spi3                      مرکز نوآوری اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی  اردیبهشت ماه؛  81شنبه دو 81:41الی  84ساعت زمان و مکان: 

 سخنران / دهندهارائه سخنرانی / عنوان مقاله

 تهران( دانشگاه اجتماعی علوم اجتماعی دانشکده گذاریسیاست و توسعه گروه )دانشیارپویا عالءالدینی  گذاری اجتماعی در ایران و خالءهانگاهی کلی به مسایل سیاست

 فردین یزدانی )مدیر گروه اقتصاد مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی( گذاری مسکن در ایرانمشکالت سیاست

 نرگس اکبرپور روشن )معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی( های اجتماعی در ایرانهای صندوقچالش

 گذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(رضا امیدی )گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی در ایرانسیاستآموزش و 

 فرشید یزدانی )کارشناس تأمین اجتماعی( گذاری اجتماعی در ایرانبررسی کلی کتاب سیاست

 

 *****              81تا  81:41*****               پذیرایی: 

 

 اختتامیه

 شهید مطهری دانشکدة علوم اجتماعیاردیبهشت ماه؛ سالن  81شنبه دو 1::84الی  81ساعت زمان و مکان: 

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

 پخش سرود ملی و قرائت آیاتی از قران کریم

 سخنرانی مهمان ویژه

 پایانی دبیر محترم علمی همایشگزارش 

 اجرای برنامه فرهنگی
 

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

