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 «فرهنگ و دانشگاه در ایران »اولین همایش برنامه 
 مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 1400   اسفند  4  تا   2
 b2n.ir/iscsروم: پخش زنده در فضای اسکای 

 10:30تا    8اسفند از ساعت    2دوشنبه    - « مناسبات فرهنگ و دانشگاه »   . 1  کارگروه 

 ها سخنران  ردیف 

 گزارش همایش و قرائت پیام وزیر محترم عتف دبیر علمی همایش( ـ رضا ماحوزی ) 1

 دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی( استاد دانشگاه تهران و دکتر سعیدرضا عاملی ) 2

 طهرانچی )رئیس دانشگاه آزاد اسالمی(محمدمهدی دکتر  3

 دکتر عبدالحسین کالنتری )معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف(  4

 دکتر رضا غالمی )رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( االسالم حجت 5
 

 12:30تا    10:30اسفند از ساعت    2  دوشنبه   - « ها فرهنگ در دانشگاه اسالمی و دانشگاه سکوالر؛ رویکردها و تفاوت »   . 2  کارگروه 

 کارگروه: آقای اسمعیل خلیلیمدیر  ردیف

 دکتر حمید پارسانیا )استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی( 1

 حجت االسالم دکتر داوود مهدوی زادگان )رئیس سازمان سمت(  2

 اجتماعی(آقای اسمعیل خلیلی )مؤسسه مطالعات فرهنگی و  3
 

 

 15تا    13اسفند از ساعت    2دوشنبه    - « مناسبات فرهنگ و دانشگاه ترسیم  های کالن در  شاخص » .  3کارگروه  

 مدیر کارگروه: دکتر رضا ماحوزی  ردیف

 رئیس قطب آموزش عالی ایران(  -)استاد دانشگاه شهید بهشتیدکتر محمد یمنی  1

 سوره(دکتر محمدحسین ساعی )رئیس دانشگاه  2

 دکتر حسین ابراهیم آبادی )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی(  3

 دکتر فائز دین پرست )دانشگاه عالمه طباطبایی( 4

 دکتر محمد آقاسی )شورای عالی انقالب فرهنگی( 5

 دکتر رضا ماحوزی )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( 6
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 «فرهنگ و دانشگاه در ایران »اولین همایش برنامه 
 مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 1400   اسفند  4  تا   2
 b2n.ir/iscsروم: پخش زنده در فضای اسکای 

 1۷تا    15اسفند از ساعت    2دوشنبه    -   « بازیگران فرهنگ دانشگاهی » .  4کارگروه  

 مدیر کارگروه: دکتر جبار رحمانی ردیف

 ریزی(دکتر هادی مرجایی )مؤسسه پژوهش و برنامه  1

 )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( دکتر رضا مهدی  2

 )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( دکتر فیروزه اصغری 3

 )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( دکتر مهدی حسین زاده  4

 دکتر اباذر اشتری )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( 5

 لعات فرهنگی و اجتماعی(مؤسسه مطادکتر جبار رحمانی ) 6

 

 10:30تا    8اسفند از ساعت    3سه شنبه    - ها« ها و عناصر مرجع در اتمسفر فرهنگی دانشگاه »گروه .  5کارگروه  

 مدیر کارگروه: دکتر عباس کاظمی ردیف

 طبایی( دکتر وحید شالچی )دانشگاه عالمه طبا 1

 دکتر مسعود کوثری )دانشگاه تهران( 2

 سازمان سمت( می عضو هیئت علدکتر حمیدرضا خادمی ) 3

 مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( عبداالمیر نبوی )کتر سید د  4

 دکتر عباس کاظمی )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( 5

 

 12:30تا    10:30اسفند از ساعت    3ه  سه شنب   - «ها توصیف و تحلیلی از تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه » .  6گارگروه  

 مدیر کارگروه: دکتر رضا صمیم  ردیف

 عات فرهنگی و اجتماعی( رضا کالهی )مؤسسه مطالمحمددکتر  1

 دکتر حامد طاهری کیا )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( 2

 دکتر عبدالله کریم زاده )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( 3

 لعات فرهنگی و اجتماعی(دکتر رضا صمیم )مؤسسه مطا 4
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 «فرهنگ و دانشگاه در ایران »اولین همایش برنامه 
 مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 1400   اسفند  4  تا   2
 b2n.ir/iscsروم: پخش زنده در فضای اسکای 

 15تا    13اسفند از ساعت    3به  شن سه   - « جهانی شدن، فرهنگ و دانشگاه » .  ۷کارگروه  

 مدیر کارگروه: دکتر لیال فالحتی ردیف

 بهروزی لک )دانشگاه باقرالعلوم( دکتر غالمرضا حجت االسالم  1

 قاسمی )دانشگاه تهران(دکتر احسان شاه 2

 دانشگاه تهران(دادگر )علی دکتر  3

 اجتماعی(لعات فرهنگی و مؤسسه مطادکتر لیال فالحتی ) 4

 

   1۷تا    15اسفند از ساعت    3سه شنبه    - « های ایران فرهنگی در دانشگاه   و ابتکارات   مسائل اساسی » .  8کارگروه  

 علیرضا مرادیمدیر کارگروه: دکتر  ردیف

 پور )معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری(فاطمی مهدی حجت االسالم  1

 طباطبایی( خواجه سروی )دانشگاه عالمه غالمرضا دکتر  2

 دانشگاه آزاد اسالمی( معاون فرهنگی  دکتر فرزاد جهان بین ) 3

 لعات فرهنگی و اجتماعی( مؤسسه مطا)دکتر محمدحسین بادامچی  4

 

 18:30تا    1۷اسفند از ساعت    3به  سه شن   - « فرهنگ و دانشگاه در دوره پساکرونا » .  9کارگروه  

 صالحی مدیر کارگروه: دکتر غالمرضا ذاکر  ردیف

 شناسی دانشگاه تهران( دکتر روح الله نصرتی )گروه انسان  1

 دکتر مهرداد عربستانی )دانشگاه تهران( 2

 دکتر زهرا طاهری پور )دانشگاه سوره( 3

 ریزی(برنامه دکتر غالمرضا ذاکرصالحی )مؤسسه پژوهش و  4
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 «فرهنگ و دانشگاه در ایران »اولین همایش برنامه 
 مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

 1400   اسفند  4  تا   2
 b2n.ir/iscsروم: پخش زنده در فضای اسکای 

 12تا    8اسفند از ساعت    4چهارشنبه    - «های اخیر دهه بازخوانی تجربه فرهنگ دانشگاهی در  » .  10  کارگروه  

 مدیر کارگروه: دکتر آمنه صدیقیان ردیف

 ریزی(دکتر مقصود فراستخواه )مؤسسه پژوهش و برنامه  1

 دکتر مصباح الهدی باقری )دانشگاه امام صادق( 2

 دانشگاه خوارزمی(دکتر فاطمه جواهری ) 3

 )دانشگاه عالمه طباطبایی( خورسندی طاسکوه علی دکتر  4

 دکتر علیرضا مرادی )مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی( 5

 روزخوش )پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات(محمد دکتر  6

 یاسینی )پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات( سیده راضیه خانم دکتر  7

 فرهنگی( دکتر مالک شجاعی )پژوهشگاه علوم اانسانی و مطالعات  8

 لعات فرهنگی و اجتماعی(دکتر آمنه صدیقیان )مؤسسه مطا 9

 

 16تا    13اسفند از ساعت    4چهارشنبه    - « فضای سایبر، فرهنگ و دانشگاه » .  11کارگروه  

 مدیر کارگروه: دکتر صدرا خسروی ردیف

 دانشگاه صنعتی شریف(رئیس دکتر رسول جلیلی ) 1

 مه طباطبایی( )دانشگاه عال -دکتر بهارک محمودی 2

 مه طباطبایی( موالیی )دانشگاه عالمهدی دکتر  3

 دکتر یونس شکرخواه )استاد دانشگاه تهران( 4

 پور )دانشگاه باقرالعلوم(دکتر عزیزالله نجف 5

 دکتر حسین حسنی )پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات( 6

 اجتماعی(لعات فرهنگی و دکتر صدرا خسروی )مؤسسه مطا 7

 


