
:برگزار می کندمعاونت کابردي سازي علوم انسانی و فرهنگی 
»اخالق در پژوهش«با موضوعپنجمین دوره مدرسه تابستانی 

18تا 14شهریورماه؛ همه روزه از ساعت 25تا 22: تاریخ برگزاري دوره

بستانی با موضوع اخالق در پژوهشجدول برنامه سخنرانی اساتید در مدرسه تا
تاریخ روزموضوع سخنرانینام اساتیدردیف

سخنرانی
ساعت 

سخنرانی

11
علوم علوم پژوهشگاه پژوهشگاه استادیاراستادیار؛ ؛ دکتر مصطفی مهرآئیندکتر مصطفی مهرآئین

انسانی و مطالعات فرهنگیانسانی و مطالعات فرهنگی
تحلیل سامانه شکل گیري آیین نامه ارتقاء و تحلیل سامانه شکل گیري آیین نامه ارتقاء و 

پیامدهاي آن براي اخالق پژوهشپیامدهاي آن براي اخالق پژوهش
شنبهشنبه

1616تاتا1414شهریورشهریور2222

22
؛؛دکتر احمد پاکتچیدکتر احمد پاکتچی

نگاري پژوهشگاه نگاري پژوهشگاه رئیس پژوهشکده دانشنامهرئیس پژوهشکده دانشنامه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگیعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی

هاي اخالق پژوهش در مواجهه با هاي اخالق پژوهش در مواجهه با چالشچالش
1818تا تا 1616شهریورشهریور2222ینینفنّاوریهاي نوفنّاوریهاي نو

33
دکتر غالمرضا غفاري؛دکتر غالمرضا غفاري؛

وزارت علوم، وزارت علوم، فرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعیمعاون معاون 
تحقیقات و فناوريتحقیقات و فناوري

14:1514:15--1414شهریورشهریور2323یکشنبهیکشنبهجایگاه اخالق پژوهش در آموزش عالیجایگاه اخالق پژوهش در آموزش عالی

))عع((دانشگاه امام صادق دانشگاه امام صادق استاد استاد دکتر رضا اکبري؛دکتر رضا اکبري؛44
بررسی نقش آیین نامه هاي وزارت علوم در بررسی نقش آیین نامه هاي وزارت علوم در 

پاسداري از اخالق پژوهشپاسداري از اخالق پژوهش

یکشنبهیکشنبه

تا تا 1414:15:15شهریورشهریور2323
15:3015:30

ضرورت بازنگري در آیین نامه هاي آموزش ضرورت بازنگري در آیین نامه هاي آموزش ؛ کارشناس؛ کارشناسسیاوش شوهانیسیاوش شوهانی55
تا تا 15:3015:30شهریورشهریور2323عالی براي پاسداري از اخالق پژوهشعالی براي پاسداري از اخالق پژوهش

16:3016:30

66
معاون فرهنگی وزارت معاون فرهنگی وزارت ؛ ؛ دکتر محسن جواديدکتر محسن جوادي

1818تا تا 16:3016:30شهریورشهریور2323اخالق نظرپردازي عملیاخالق نظرپردازي عملینگ و ارشاد اسالمینگ و ارشاد اسالمیفرهفره

77
پژوهشگاه پژوهشگاه استادیاراستادیار؛ ؛ دکترعلیرضا ثقه االسالمیدکترعلیرضا ثقه االسالمی

ننعلوم و فناوري اطالعات ایراعلوم و فناوري اطالعات ایرا
اخالق پژوهش اینترنتیاخالق پژوهش اینترنتی

دوشنبهدوشنبه
1616تا تا 1414شهریورشهریور2424

88
ووپژوهشپژوهشمؤسسهمؤسسهستادستاداافراستخواه؛ فراستخواه؛ دکتر مقصوددکتر مقصود

عالیعالیآموزشآموزشریزيریزيبرنامهبرنامه
هاي اخالقی در هاي اخالقی در ها، رویدادها و تجربهها، رویدادها و تجربهلحظهلحظه

1818تا تا 1616شهریورشهریور2424فعالیت پژوهشیفعالیت پژوهشی

99
دانشگاه خوارزمی و دانشگاه خوارزمی و دانشیار دانشیار ؛ ؛ دکتر قدیر نصريدکتر قدیر نصري

پژوهشکده مطالعات استراتزیک پژوهشکده مطالعات استراتزیک رئیسرئیس
خاورمیانهخاورمیانه

مرور شش تجربهمرور شش تجربه: : در میانۀ اخالق و مهارتدر میانۀ اخالق و مهارت

شنبهشنبهسهسه

1616تا تا 1414شهریورشهریور2525

1010
دکتر آیت اله میرزایی؛دکتر آیت اله میرزایی؛

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات استادیاراستادیار
فرهنگیفرهنگی

1818تا تا 1616شهریورشهریور2525پیامدهاي اخالقی علم سیاست زدهپیامدهاي اخالقی علم سیاست زده

و مطالعات فرهنگییت فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی سرپرست مدیر؛ دکتر سلمان صادقی زاده: مدیر نشستها

:براي اطالعات بیشتر و ثبت نام

Mata.ihcs.ac.ir
sapp.ir/tamihcs:سروش

)شرکت در این دوره آموزشی بدون اعطاي گواهی، رایگان می باشد(


