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 22/9/1399شنبه 

 افتتاحیه 

 تالوت قرآن کریم، سرود جمهوری اسالمی ایران 

9-11 

 اعالم برنامه

 پخش نماهنگ عملکرد پژوهشگاه

 خوشامدگویی و سخنرانی رئیس محترم پژوهشگاه
 )دکتر حسینعلی قبادی( 

 سخنرانی دکتر غالمرضا غفاری 
 )معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم( 

 ای امید با محوریت کرونا  رسانه پخش نماهنگ پویش

 های پژوهشی )تیپ( افتتاح طرح ترویج یافته
 سخنرانی دکتر زهرا پارساپور 

 های پژوهشی ارائة ترویج یافته 
 سخنرانی دکتر داوود مهرابی

 پخش نماهنگ اولین برنامة تیپ 

 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/opening لینک:

 و مدیریت پنل پژوهشکده اقتصاد

 ساعت عنوان سخنرانی  سخنرانان  مدیر پنل نام پنل 

 و  هافرصت
 هايچالش 

 در دورکاري
 پاندمی دوران

 کرونا 

 سادات لیال دکتر
 زعفرانچی 

  فرزانه دکتر
 والیتی میرشاه

استلزامات فناورانه برای تسهیل  
 دورکاری در بحران کرونا  

15-13  

 سادات لیال دکتر
 زعفرانچی 

تحلیلی بر وضعیت دورکاری کادر  
 دانش و دانشگاهیان

  الهام دکتر
 ابراهیمی

بحران کرونا و توسعة فرایند 
 دورکاری در ایران و جهان  

  دکتر بابک 
 نوبري  دلزنده 

تجارب دورکاری در سازمان اسناد 
پیش و پس   و کتابخانه ملی ایران

گیری کرونااز همه  

  مژگان  دکتر
 نژادروشن

های  ها و فرصتدورکاری و چالش
رو مدیریت منابع انسانیپیش   

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-nqp-cyf :لینک  

 الملل پردازی سیاسی و روابط بینپژوهشکده نظریه

 اجتماعی مسئولیت
 برای انسانی علوم

 اکبر دکتر علی
 اسدی 

 سیدجالل دکتر
 دهقانی

 فیروزآبادی

 روابط هاینظریه  مسئولیت
 المللیبین  نظم قبال در المللبین

 عادالنه 

10-12 

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-nqp-cyf
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 نظم به دهی شکل
 جدید  المللی  بین

 یحیی دکتر
 فوزی 

 در انسانی علوم اجتماعی مسئولیت
 مطلوب جهانی نظم تبیین

 محمدعلی دکتر
 اللهی  فتح

 الگویی  جهانی،  انسانی علوم تحقق
 جدید  المللیبین نظم برای

 داود دکتر
 زندی غرایاق

 نظم بازاندیشی  در مفهومی الزامات
 المللی  بین

 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-3ug-22y لینک:

 23/9/1399شنبه یک 

 تالوت قرآن و اعالم برنامه 

 شناسی پژوهشکده زبان

انداز راه رفته، چشم 
1400 

دکتر سیروس  
 زادهنصرهللا

دکتر مصطفی  
 عاصی

های  راهبردی به توانمندینگاهی 
شناسی در پژوهشکده زبان

 رویارویی با مسائل جهان فردا

9-10:30 

دکتر سیروس  
 زادهنصرهللا

دکتر حمیدرضا  
 دالوند 

دکتر یحیی 
 مدرسی

دکتر امید  
زاده طبیب

 قمصری 

های  کرونا و سوژه
ای در رشتهمیان

 شناسی زبان
 دکتر مسعود قیومی 

رضا  دکتر علی

 فامیان
 ایای چندرشته کرونا به مثابه سوژه

10:30-12 

دکتر شهرام  

 خیابانی  مدرس

های مرتبط با  بنیاد واژهتحلیل پیکره 

در مطبوعات   19بیماری کوید 

 ایران: مطالعه موردی 

دکتر آتوسا خانم 

 بیک رستم 

گیری  تحلیل پیکره بنیاد اخبار همه

 ویروس کرونا

دکتر مسعود  

 قیومی
 پرتال کرونا: ضرورت و کاربرد 



3 

 

دکتر حوریه  

 احدی 

  و   گفتار  اختالالت مجازی  آموزش

 کرونا  دوران در زبان

رونمایی از  
های  سایتوب

 پژوهشکده 

دکتر سیروس  
 زادهنصرهللا

دکتر فرزانه  
 گشتاسب 

رونمایی از پایگاه دادگان پارسیگ  
 )متون فارسی میانه زرتشتی(

دکتر نادیا  12-12:30
 پورحاجی 

دکتر سیروس  
 زادهنصرهللا

دکتر مسعود  
 قیومی

رونمایی از سامانه ارزیابی برخط 
 مهارت زبانی درک مطلب 

 uu7-yr4-https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc لینک: 

 پژوهشکده فرهنگ معاصر 

 هايپژوهش نقش
 در انسانی علوم

 مسائل راهگشایی
 فرهنگی

 دکتر زهره معماری 

 دکترمالک 
 شجاعی 

 فلسفه براي کرونا از هاییدرس
 انسانی  علوم

10-12 
 دکترمحمدمهدی

 اردبیلی 
 فرهنگی  مسئله یک  مثابه به کرونا

  https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-rhr-3k6لینک: 

 ارتباطات و  رهنگیف مطالعات وهشکدهپژ

 اثرات و  كرونا
 آن  ارتباطی

 ده زهراسی دكتر
 اجاق 

 اکرم دکتر
 قدیمی 

اهمیت ترویج علم در شبه علم 
 ۱۹زدایی در دوران کووید 

10-12 
 ی قدس دکتر

 بیات 
ارتباطی های پاندمی کرونا و آموزه

 آن در ایران 

 بشیر دکتر
 معتمدی 

 ارتباطات دینی و کرونا 

 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/covidلینک: 

 پنل پژوهشکده اقتصاد 

 اقتصادي هايدرس
 کرونا  بحران

 منتظري دکتر جالل
 شورکچالی

دکتر احمد جعفری  
 صمیمی  

بحران کرونا، ریشه 
غیراقتصادی با آثار 

 اقتصادی  

11-13 

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-yr4-uu7


4 

 

دکتر لیال سادات 
 زعفرانچی 

های بازار کار  چالش
 و پاندمی کرونا  

 دکتر مجید افشاری
تاثیر شیوع پاندمی 
کرونا بر تجارت و  

 های تجاری سیاست

 دکتر موسی تاتار

های بررسی شاخص
 –اقتصادی 

اجتماعی پاندمی  
کرونا در ایاالت  

 متحده 

دکتر محمدعلی  
 ابوترابی 

پاندمی کرونا و  
اقتصاد رشد و 

همگرایی: فرصتی  
استراتژیک در 

رویارویی با شکاف  
 بزرگ 

مهدی   دکتر
 غروی زاهد

لزوم باز تعریف  
نقش دولت در 
اقتصاد عصر  

 پساکرونا

 دکتر جالل منتظري
 شورکچالی

و روابط   19کووید

 مالی در سطح دولت 

 cyf-nqp-https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc لینک:

 پژوهشکده اخالق و تربیت 

 
 

پرورش اندیشه  
پژوهشی از دوران  

 کودکی 

 دکتر سعید ناجی 

دکتر مسعود  
 مقدم صفایی 

 کودکی  و  اندیشه شناسیزیبایی 

13-15 

دکتر مهرنوش  
 هدایتی  

 در پرسشگري روحیه عاطفی ابعاد
 کودکان  

 دکتر سعید ناجی 
 تحقیق آموزش در فراگیر مغالطاتی

 رایج آموزشی نظامهاي در

هللا  دکتر روح
 کریمی 

 یادگیري و  آموزش کرونا چگونه
 کرد؟ خواهد متحول را

 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-w4v-q62لینک: 

 شناسی پژوهشکده غرب

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-nqp-cyf
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 کووید گیريهمه
 مالحظاتی ؛19

 باب  در فلسفی 
و   علم تعامل
 و اخالق  تکنولوژي

 دکتر علیرضا
 منجمی

دکتر  
 غالمحسین

 حیدريمقدم 

گیری، قرنطینه و قدرت  همه
سیاسی پزشکی )رویکرد تاریخی 

 اجتماعی(

13-15 

 دکتر علیرضا
 منصوري 

تعامل علم و تکنولوژی و اخالق  
در سیاستگذاری در خصوص  

 19گیری کووید همه

 دکتر حمیدرضا
 نمازي 

های  بحران کرونا و پارادوکس
 محور سالمت

 علیرضا دکتر
 منجمی

شناختی پاندمی های علمچالش 
 19کووید 

 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/covid19لینک: 

 فرهنگی  و  انسانی علوم سازیکاربردی معاونت 
 سازي کاربردي و  نوآوري )مدیریت

 انسانی(  علوم هايپژوهش

الگوهای نوین در  
های  ارتباط پژوهش

علوم انسانی با  
نیازهای جامعه و  

 صنعت

 ابراهیمی  الهام دکتر

دکتر سیدسعیدرضا شعرباف، دکتر غالمحسین رحیمی
 محمدسعید  دکتردکتر حسینعلی قبادی، رنانی، عاملی
دکتر دکتر حسین سلیمی، دکتر نجف لکزایی، سیف، 

 دکتر حسین میرزاییمحمد حکیمیان، علی

13-16 

 .yda-27u-ihcs.ac.ir/b/ihchttps://webinar لینک:

 علوم انسانی  اعتالءجامع طرح های مجموعه پژوهش

علوم انسانی، تاثیر 
 اجتماعی و توسعه

 دکتر یحیی فوزی 

دکتر عباس  
 منوچهری  

ها و  وسعه فراستمند: ضرورتت
 ها ظرفیت

14-16 
دکتر مقصود  

 فراستخواه 
علوم انسانی و مساله تاثیر 

 اجتماعی 

عماد  دکتر 
 افروغ 

رابطه نظریه و عمل، از حکمای  
 باستان تا رئالیسم انتقادی 

 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/humanitiesلینک: 

 المللیبین علمی  هایهمکاری دفتر

 روابط بینازبانی 
السادات  شکوه

 حسینی 
 عبدالنبی األشقر 

 والمنافسة التأقلم بین األجنبیة اللغات
 السیاق داخل اللغوی واالستبدال

 بیگانه لغات) الراهن العربی
 ( رقابت و هماهنگی

19-21 

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-27u-yda
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 أسعد المیاحی
 وآثارها اللغویة اإلزدواجیة

 ( آن تاثیر و   زبان دوگانگی)

 q7h-zcv-https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihcلینک: 

 24/9/1399دوشنبه 

 تالوت قرآن و اعالم برنامه 

 پژوهشکده تاریخ

انداز ایران در  چشم 
 قرن آینده

 علیرضا دکتر
 توانی مالیی

آقای فریدون  
 کامشیرین

نگاهی به آیندة تجربة زیسته و 
 تاریخ نهادهای اقتصادی در ایران 

9-10:30 
 علیرضا دکتر

 توانی مالیی
 ضرورت و  خورشیدي پانزده قرن

 پوزیتیویسم  از گذار

علم تاریخ و  
 مسئولیت اجتماعی

عبدالرحمن  دکتر 
 فر حسنی 

دکتر صفورا  
 برومند

ها:  موزه و  19 کووید پاندمی

 ها فرصت و  هاچالش 
10:30-12 

آقای رضا  
 نژاد دبیری

ها:  موزه و  19 کووید پاندمی

 ها فرصت و  هاچالش 

 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-pe4-427لینک: 

 نگاریپژوهشکده دانشنامه 

های علوم  تجربه 
انسانی و هنر در  

 جامعه کنونی

دکتر مسعود  
 رضایی

 مصطفی دکتر
 مهرآیین 

 پژوهش مقابل در وجودي پژوهش
 به مسئله از گذر گرا لزومعینیت

 راز 

9-12 

 نازیال دکتر
 دریایی 

 ایرانی  قالی  در نقش سروش

 مریم دکتر
 کامیار 

 راهبردهاي تأثیر ارزیابی
 در و معماري هنر عملکردي

 عامه  ذوق پرورش

 حسن دکتر
 مجیدیان 

 آموزدمی  ما به کرونا که هاییدرس

 وحید دکتر
 قهرمان 

 ترجمه  در شناسی منظور

 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-fzz-pamلینک: 

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-zcv-q7h
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 پژوهشکده مطالعات اجتماعی 

کرونا و مسئولیت  
 اجتماعی 

  هللانعمت دکتر
 فاضلی 

  هللانعمت دکتر
 فاضلی 

 تجربۀ یک  کرونا؛ و  اجتماعی علوم
 موفق 

10-12 

  محمد دکتر
 کسرایی ساالر

 حکمرانی و  کرونا

  محمد دکتر
 بهشتیان 

 ناشی  وسواس و  اضطراب مدیریت
 کرونا اپیدمی  از

  بهاره دکتر
 نصیری

 و  انسانی زیست الزامات و  کرونا
 اي رسانه  جهان در اخالقی

 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-y6t-qyuلینک: 

 اختتامیه

 تالوت قرآن کریم

13-15 

 اعالم برنامه

محترم پژوهشی و تحصیالت تکمیلی گزارش معاون  
 های پژوهشی و سالنامة پژوهشیو رونمایی از حلقه

 پخش نماهنگ بزرگداشت از بازنشستگان 

 گزارش و بیانیه هفته پژوهش

 های هفتة پژوهش اعطاء جوایز و تقدیر از برگزیده 

 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/closingلینک: 

 25/9/1399شنبه سه 

 تالوت قرآن و اعالم برنامه 

 نگاریپژوهشکدة دانشنامه 

های علوم  تجربه 
انسانی و هنر در  

 جامعه کنونی
 رضایی مسعود دکتر

 احمد دکتر
 پاکتچی 

 دانشنامه  ساختار و  مفهوم تحلیل
 نگرآینده 

9-11:30 

 مسعود دکتر
 رضایی

 زیست  محیط و  کرونا

 نعمتی  آندیا  دکتر
 در مس دیرینۀ نقش بر مروري

 با مبارزه تا سالمت انسان و  زندگی
 کرونا  ویروس

 اصغر دکتر
 اسمعیلی 

 در هند و  ایران فرهنگی روابط
 فارسی  ادب

روانشناسی    -رونمایی از کتاب »عصب
 زبان« 

  دکتر اصغر اسمعیلی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر آقایان
  و  پور نیلی  دکتر  عشایري، دکتر مصطفی عاصی،

 پور خانم آرین 

11:30-12 

 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-fzz-pamلینک:  
 


