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 (18تا  30/8های اجتماعی ایران )روز اول سومین همایش آسیب هایها و سخنرانینشستبرنامه 

 خلدونمکان: سالن ابن   30/10- 30/8مراسم افتتاحیه  زمان: 

 و سرود ملیکریم  تالوت قران

 اعالم برنامه

 سراج زادهحسین شناسی ایران  جناب آقای دکتر خیرمقدم رئیس انجمن جامعه

 همایش جناب آقای میرطاهر دکتر موسویارائه گزارش توسط دبیر علمی 

 شیانی ملیحه ارائه گزارش رئیس مرکز زنان دانشگاه تهران سرکار خانم دکتر

 سخنرانی جناب آقای احمد مسجدجامعی

 سخنرانی جناب آقای دکتر پرویز پیران

 رادقانعیمحمدامین سخنرانی جناب آقای دکتر 

 عبداللهی محمد مرحوم دکتر استاد گرانقدر تجلیل از 

 پذیرایی

 خلدونمکان: سالن ابن      13-11های اجتماعی زنان        زمان: مسائل و آسیبنشست تخصصیِ 

 دکتر شیرین احمدنیا، دکتر الهه کوالیی، لبیبی محمد مهدی دکتررئیسه: هیات            دکتر فاطمه جواهریمدیر نشست: 

 فالحتی، دکتر لیال جهانی عرصه در دختران و زنان اجتماعی های آسیب وضعیت بررسی: مقاله اول

 سرمایه فرهنگی و خشونت خانگی علیه زنان، دکتر علیرضا افشانی، حسن فالح  ۀ: مدل ساختاری رابطمقاله دوم

 زهرا میرزائی ،های زود هنگام دخترانازدواجاجتماعی دهای مپیاتحلیل : مقاله سوم

 دکتر الهه کوالیی....، : چهارممقاله 

 علی محمدیدکتر محمد ،نقش سالمت اجتماعی و روان در توسعه زنان ایران: پنجمقاله م

 بحث و بررسی

 

 ناهار و نماز 

 خلدونمکان: سالن ابن   16-14های اجتماعی  زمان: گذاری در حوزه آسیبسیاستنقد و ارزیابی  نشست تخصصیِ

   مدیر نشست: دکتر رستگارنسب 

 ، دکتر رضا محبوبینقد ساز و کارهای حل مسئله در ایران مقاله اول:

 سنجش وضعیت اجتماعی در ایران، دکتر امیر ملکی تحلیلمقاله دوم: 

 سرشتسلیمان پاک ، دکتر های اجتماعیها و ساختار مدیریت آسیبگذاری، برنامهارزیابی سیاستمقاله سوم: 

 فرشید یزدانیکتر د .... مقاله چهارم:

 دکتر رضا امیدی.... مقاله پنجم: 

 بحث و بررسی
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 مکان: سالن شریعتی    16-14زمان:  نشست تخصصیِ سالمت روانی و اجتماعی    

 ، دکتر محسن شتینس نوربخشدکتر یو هیات رئیسه:  مدیر نشست: دکتر حسن رفیعی 

 شتیهای اجتماعی، دکتر محسن رابطه سالمت روان با آسیبمقاله اول: 

 پورزا در شهر تهران، دکتر فردین علی: رویدادهای تنشمقاله دوم

  ، دکتر میر محمد صادقی: وضعیت مراجعان مراکز تحت مشاوره تحت نظر سازمان بهریستیمقاله سوم

 پژوه: وضعیت مصرف مواد در کشور، دکتر محسن روشنمقاله چهارم

 بخشاجتماعی در ایران: دکتر یونس نورچالش های نظام سالمت : مقاله پنجم

 بحث و بررسی

 پذیرایی

 خلدونمکان: سالن ابن    30/18-30/16های اقتصادی     زمان: نشست تخصصیِ نشست مسائل و آسیب

 دکتر محمدجواد زاهدی، دکتر حسین راغفرهیات رئیسه: دکتر میثم موسایی،  مدیر نشست: دکتر فرشاد مومنی 
 ، دکتر حسین راغفرهای اجتماعیهای اقتصادی اجتماعی فرسایش سرمایه اجتماعی و آسیبنابرابری: مقاله اول

  آتوپوئتیک فساد، دکتر محمدجواد زاهدیمقاله دوم: 

 لیال ارشد، های اجتماعی زنان و اوضاع اقتصادی اجتماعی خانوادهخانم با موضوع رابطه آسیبمقاله سوم: 

 زادهدکتر حسین، های اجتماعی در تهرانفقر و آسیبمقاله چهارم: 

 خسرو صالحی، دکتر رهای اقتصادی اجتماعی کودکان کاآسیب مقاله پنجم:

 بحث و بررسی
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 (19 - 9های اجتماعی ایران )بندی روز دوم سومین همایش آسیبزمان

 خلدونمکان: سالن ابن  11-9های حوزه خانواده        زمان: آسیب نشست تخصصیِ

 ، دکتر سیدحسن حسینیهیات رئیسه: دکتر ساروخانی  مدیر نشست: دکتر آزاد ارمکی 

 رضائی مریم ،صادقی رسول؛ دکتر خانواده تشکیل و ازدواج حوزه در نوپدید اشکال به نگرش :اولمقاله 

 خانگی در میان دانشجویان با روش سناریونگاری؛ فردین منصوری، نرگس شجاعیپژوهی پدیده هم: آیندهمقاله دوم

  و محمدرضا جاللی، علیرضا کاکاوند حسینی ریحانه سیده؛ اینترنتی فرازناشویی روابط و زناشویی تعهد ابعاد بین رابطه: مقاله سوم

 : تجربه ترنس سکشوالی در خانواده ایرانی، سپیده یادگارمقاله چهارم

 دکتر سیدحسن حسینی ،طالق به مثابه مسئله اجتماعی نه آسیب اجتماعی: مقاله پنجم

 بحث و بررسی

 

 مکان: سالن شریعتی    11-9جمعیتی     زمان:  مسائل و هاآسیب نشست تخصصیِ

 هیات رئیسه: دکتر رسول صادقی، دکتر حسین محمودیان، دکتر محمد میرزائی شوازی محمدجالل عباسیدکتر  نشست: مدیر

 ، دکتر مروئه وامقیکشور استان شش در خیابانی کودکان وضعیت سریع ارزیابی مقاله اول: 

 زنجرینسیبه ، دکتر تهران شهر سالمندان سالمت وضعیت و اجتماعی نابرابری مقاله دوم: 

 صادقی رسولدکتر  شوازی،عباسی محمدجاللدکتر  ،زادهخواجه فائزه، ایران در داخلی هایمهاجرت بر خشکسالی اثرات بررسی: سوممقاله 

 زادهرستمعلی الهولی، دکتر ایران مرزی مناطق جمعیتی -اجتماعی مسائل بررسی: چهارممقاله 

 بحث و بررسی

 

 پذیرایی

 خلدونمکان: سالن ابن  30/13-30/11های شهری با تأکید بر شهرهای جدید                 زمان: مسائل و آسیب نشست تخصصیِ

 هیات رئیسه: دکتر اسداله نقدی، دکتر پویا عالءالدینی جاجرمی مدیر نشست: دکتر حسین ایمانی

 بُرشُهلی جدید، دکتر عبدالوهاب شهرهای در مهر مسکن های مجتمع نگهداریِ و برداریبهره اجتماعیِ مسائل مقاله اول: تحلیل

 غراب جدید، دکتر ناصرالدین شهرهای در اجتماعی توسعه مقاله دوم: مناقشه

 پذیری شهری در شهرهای جدید، مهدی مسعودیانمقاله سوم: مطالعه میزان تحقق زیست

 ، دکتر هزار جریبیارزیابی پیامدهای اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای جدیدمقاله چهارم: 

  های اجتماعی در نظام کالنشهر تهران، دکتر ناصر فکوهیسبک زندگی به مثابه آسیب :مقاله پنجم

 بحث و بررسی

 

 مکان: سالن شریعتی  30/13-30/11های اجتماعی زمان: نهاد در حوزه آسیبهای مردمتجارب سازمان صیِنشست تخص

      نشست: دکتر سیامک زندرضوی مدیر
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 ونددیدگان در شرایط بحرانی پس از بروز حوادث طبیعی، دکتر معصومه معارفهای موقت آسیبگاهمقاله اول: حمایت از کودکان در سکونت

 دخانیات ایران در دو دهه اخیر )با نگاهی به طرح پاد(، دکتر محمدرضا مسجدیاقدامات اجتماعی جمعیت مبارزه با استعمال : مقاله دوم

 : انجمن احیا : دکتر منصوریانمقاله سوم

 : گزارش هالل احمر در حوزه آسیب های اجتماعی، دکتر صابونچیمقاله چهارم

 دکتر سیامک زند رضوی: انجمن دوستداران کودک کرمان، مقاله پنجم

  ، آمنه میرزاییآسیب های اجتماعی کاهشرنا در بسازمان غیر دولتی عملکرد  ششم: ارائه گزارشمقاله 

 بحث و بررسی

 

 خلدونمکان: سالن ابن  30/16-30/14نشست تخصصیِ ارزیابی انتقادی کارکرد نظریه پژوهش اجتماعی در حل مسائل اجتماعی     زمان: 

     زاده سیدحسین سراجمدیر نشست: دکتر 

 ، دکتر سعید معیدفرحل مسئله اجتماعی در گرو شرایطی بیش از نظریه و پژوهشمقاله اول: 

 ابرندآبادینجفی حسینعلی، دکتر شناسیشناسی آموزش و پرورش در حوزه جرم: آسیبمقاله دوم

 پور، دکتر حمید رضا جالییذخایر نظری جامعه شناسی و آسیب های اجتماعی: مقاله سوم

 : جامعه شناسی مسایل اجتماعی در پارادایم تفسیری: آسیب شناختی گذار شهروندی در ایران امروز، دکتر ابوالحسن تنهاییمقاله چهارم

 فاضلیمحمد : دکتر برای حل مسایل اجتماعی سیاست پژوهکاستی های متقابل سیایت گذار و : مقاله پنجم

 بحث و بررسی

 

 ناهار و نماز

 

 مکان: سالن شریعتی 30/16-30/14های فضای مجازی زمان: نشست تخصصی آسیب

  دکتر هادی خانیکی  نشست: مدیر

 پور و دکتر یونس رشیدیهای اجتماعی در سینمای ایران، دکتر زهرا احمدی: بازنمائی فضایی آسیبمقاله اول

 کبری صحرا گرد: بررسی تاثیر رسانه های نوین اجتماعی بر اعتماد اجتماعی کاربران، دکتر یونس نوربخش، مقاله دوم

 بحان یحیاییس: تاملی بر احساس نابرابری اجتماعی در میان حذف شدگان رسانه ملی، دکتر هادی خانیکی، مقاله سوم

 بررسی حث وب

 

 

 پذیرایی

 خلدونمکان: سالن ابن  19-17مراسم اختتامیه  زمان  

 اهدا جوایز عکاسی

 تجلیل از پیشکسوتان

 بندی همایشسخنرانی جمع

 

 


