
  
  
  

  هفته پژوهش هايبرنامه جدول
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  سالن حكمت 1394سال  
  

  ساعت برنامه  عنوان برنامه تاريخ برگزاري  روز برگزاري

  22/09/1394  يكشنبه

  تالوت قرآن، 
  اعالم برنامه، 

  پژوهشي پژوهشگاه سخنراني رياست محترم و معاون محترم
10:30 -10:00  

  10:30- 11:00 سخنراني جناب آقاي دكتر وحيد احمدي معاون محترم پژوهشي وزارت علوم
  11:00- 11:45  حداد عادل دكتر سخنراني جناب آقاي

  ادبيات زبان و پژوهشكده
  پارساپور زهرا سركارخانم دكتر: سخنران

  تجربه الطب، يككفايه: عنوان سخنراني) الف
  الطبكفايه كتاب ارائه پاورپوينت در مورد )ب

13:30 -13:00  

  پژوهشكده تاريخ ايران
  علي اكبريجناب آقاي دكتر محمد: سخنراننام 

- در پژوهش يو امكان گذار از كارفرمايي و بنگاهداري دولت الزام :عنوان سخنراني

  علوم انساني هاي
14:15 - 13:30  

  پژوهشكده زبانشناسي
  14:15- 15:00  ويكمهاي ديگر در قرن بيستشناسي و دانشزبانبرگزاري پنل با عنوان 

  پژوهشكده مطالعات اجتماعي
  جناب آقاي دكتر ميري:  نام سخنران

  هاي علوم انساني غربينقد گفتمان: عنوان سخنراني
  سركارخانم دكتر مبلغ: نام سخنران

  .گيرندمطالعات زنان را جدي نميچرا علوم انساني، : عنوان سخنراني

15:30 -15:00  

  پژوهشكده غربشناسي و علم پژوهي
  زادهآقاي دكتر معين جناب سخنراننام 
  تلقي از پژوهش در ايران: سخنراني عنوان

16:00 -15:30  

  
  
  



  
  

  ساعت برنامه  عنوان برنامه تاريخ برگزاري  روز برگزاري

  24/09/1394  سه شنبه

  و حديث قرانيپژوهشكده مطالعات 
  آقاي دكتر پاكتچيجناب  :نام سخنران

  ن و زبان علوم انسانيآزبان قر: سخنراني عنوان
10:00 – 9:30  

  10:00- 10:20  رياست محترم سازمان سمت ،سخنراني جناب آقاي دكتر احمد احمدي
  10:20- 11:00  جوايز ءاهدا

  پژوهشكده مطالعات اجتماعي
  مقصود فراستخواهدكتر جناب آقاي : سخنران

وضع علوم انساني در ايران با تاكيد بر همكنشي دانشگاه و جامعه، : عنوان سخنراني
  اندازهاها و چشمتاملي بر چالش

12:00 -11:00  

  المللسياسي و روابط بين پردازيپژوهشكده نظريه
  زادگانمهدوي داود جناب آقاي دكتر: نام سخنران

  علوم انساني با تاكيد بر علوم سياسي كاربردي سازي: عنوان سخنراني
13:30 -13:00  

  علوم انساني در پژوهشكده فناوري سازي
  اله فاضليجناب آقاي دكتر سعيد ناجي، جناب آقاي دكتر نعمت: ناننام سخنرا

  نسبت علوم انساني با فناوري:عنوان سخنراني
14:00 -13:30  

  تحصيالت تكميلي
  فرعبدالرحمن حسنيجناب آقاي دكتر : نام سخنران

  ورزي و ابهامات آنپژوهش: عنوان سخنراني
14:20 -14:00  

  جناب آقاي دكتر كريم مجتهدي: نام سخنران
  14:20- 14:40  دانشجويي و نسبت آن با پژوهش: عنوان سخنراني

» هاي غير داستاني در مثنويفرهنگ تمثيل« ارائه گزارش طرح دانشجويي با عنوان
  14:40- 15:00  خانم دكتر زهرا حياتيتوسط سركار 

  تكميل همايونجناب آقاي دكتر :سخنران
و اعالم تاسيس كانون اعضاي هيات علمي  پژوهشگاه بزرگداشت پيشكسوتان

  بازنشسته
15:30 -15:00  

  

تاريخ   روز برگزاري
  ساعت برنامه  عنوان برنامه  برگزاري

  25/09/1394  چهارشنبه

  پژوهشكده فرهنگ معاصر
  جناب آقاي دكتر صادقي: نام سخنران

  فهمي ميان فرهنگياقتباس مفاهيم و امكان كج: عنوان سخنراني
10:30 -10:00  

   پنل تجربه زيسته بزرگان پژوهش علوم انساني
  10:30- 11:30  دكتر احمد كتابي، دكتر يحيي مدرسي، دكتر بيوك محمدي با حضور

  11:30- 12:00  معرفي طرح تحول و اعتالي علوم انساني
 


