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٢٦ و ٢٧ اوت ٢٠٢٢ الهه، هلند

دومین کنفرانس بین المللی ایران پژوهی معاصر



سالن ۳سالن ۲سالن ۱زمان

گفتگو با ماشاءهللا آجودانی و ٠٩:٠٠ تا ١٠:٠٠
--بررسی کتاب «مشروطه ایرانی»

-پنل سالمت و محیط زیستپنل جنبش زنان١٠:١٥ تا ١١:٣٠

پنل تاریخ هنرپنل مطالعات فرودستانپنل جنبش های اجتماعی١١:٤٥ تا ١٣:٠٠

گفتگو با تورج اتابکی و ١٤:٠٠ تا ١٥:١٥
بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»

پنل نظام آموزشی 
-و کتاب های درسی

پنل افکارسنجی ایرانیانپنل آموزش در کردستانپنل دانش و قدرت١٥:٣٠ تا ١٦:٤٥

پنل روشنفکری در ایران معاصرپنل روابط بین المللپنل ایران آکادمیا١٧:٠٠ تا ١٨:١٥

میزگرد شورای دبیران ١٨:١٥ تا ١٩:٠٠
--ژورنال آزادی اندیشه



شنبه ۲۷ اوت ٢٠٢٢

٠٩:٠٠ تا ١٠:٠٠
سالن ۱

گفتگو با ماشاءهللا آجودانی و بررسی کتاب «مشروطه ایرانی»
ماشاءهللا آجودانی - پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و رئیس کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن

١٠:١٥ تا ١١:٣٠
سالن ۱

پنل جنبش زنان

گردش قرن و سیر تحوالت در تالش های مربوط به زنان و جنسیت در ایران در سده گذشته

نیره توحیدی - استاد مطالعات جنسیت و زنان

یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان

منصوره شجاعی - نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان



١٠:١٥ تا ١١:٣٠
سالن ٢

گرداننده: سعید پیوندیپنل سالمت و محیط زیست

دگرگونی حق و تکلیف فردی و تناسب آن با حق اجتماعی در ساحت سالمت

ایرج سبحانی - پزشک و پژوهشگر

بیانمندی جدید جنبش اجتماعی و جنبش اکولوژیک در ایران: 
به سوی عمومی سازی و در دستور کار قرار گرفتن فاجعه اکولوژیکی دریاچه ارومیه

درنا جوان - پژوهشگر دکترای علوم سیاسی

١١:٤٥ تا ١٣:٠٠
سالن ١

گرداننده: مارال کریمیپنل جنبش های اجتماعی

روشنفکران و جنبش های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم

فرهاد خسرو خاور - جامعه شناس، نویسنده



روشنفکران و جنبش های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم

سعید پیوندی - استاد جامعه شناسی و روش شناسی

قرن چهاردهم خورشیدی و چالش های روشنفکران مسلمان

محسن متقی - جامعه شناس، نویسنده

١١:٤٥ تا ١٣:٠٠
سالن ٢

گرداننده: کاظم علمداریپنل مطالعات فرودستان

ریزش طبقه متوسط و تهی دستان نوظهور شهری (مطالعه موردی: تهران)

هادی میری آشتیانی - کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی

پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران
شیما تدریسی - کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی



١١:٤٥ تا ١٣:٠٠
سالن ٣

گرداننده: منصوره شجاعیپنل تاریخ هنر

«هنر ملی» در هنرهای تجسمی ایران مدرن و دگردیسی های آن

خیزران اسماعیل زاده - دکترای پژوهش هنر

بررسی جایگاه صدای زنان در عرصه موسیقی ایران از دیرباز تا امروز

شکیبا رحمانی - کارشناس ارشد تاریخ هنر

١٤:٠٠ تا ١٥:١٥
سالن ۱

گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»
تورج اتابکی - استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی

١٤:٠٠ تا ١٥:١٥
سالن ٢

گرداننده: سعید پیوندیپنل نظام آموزشی و کتاب های درسی



تاریخ و بررسی آموزش و پرورش در صد سال گذشته در ایران

هایده روش - کارشناس ارشد برنامه ریزی اجتماعی و آموزش و پرورش

فرآیند اسالمی کردن آموزش در ایران و پیامدهای آن

سوسن ربیعی - پژوهشگر مطالعات اجتماعی

تعریف شاخص هایی برای بازشناسایی سکسیسم در کتاب های درسی

وفا مهرآیین - پژوهشگر علوم شناختی و دانش آموخته فلسفه

١٥:٣٠ تا ١٦:٤٥
سالن ١

پنل دانش و قدرت

انبوهی مشکل ها، لختی اندیشه و شر ابتذال

محمدرضا نیکفر - فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی



علوم انسانی و اجتماعی در برخورد با قدرت: دانش به انقیاد  درآمده و مبارزه برای رهایی اش

ایمان گنجی - دانش آموخته دکترای فلسفه هنر و مطالعات هنر اجرایی

١٥:٣٠ تا ١٦:٤٥
سالن ٢

گرداننده: کامران متینپنل آموزش در کردستان

آموزش و سیاست رهایی بخش: تحول امر آموزشی در کردستان ایران و سوریه

سردار سعدی - دکترای انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی

تجربه تعلیم و تربیت در کردستان

کاوه قریشی - پژوهشگر مطالعات اجتماعی

١٥:٣٠ تا ١٦:٤٥
سالن ٣

پنل افکارسنجی ایرانیان

شناخت تحوالت ایران از رهگذر نظرات ایرانیان
عمار ملکی - استاد علوم سیاسی



١٧:٠٠ تا ١٨:١٥
سالن ١

گرداننده:  علیرضا کاظمیپنل ایران آکادمیا

فشرده ای از تجربه ده ساله ایران آکادمیا

علیرضا کاظمی - کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه

چالش های نشر علمی فارسی و اقدامات ما
سجاد سپهری - پژوهشگر جامعه شناسی

پروژه بین المللی کتاب اقتصاد

عاصفه بهزادی - پژوهشگر مطالعات اجتماعی

پیدایش در بحران، نقد روانشناسی

امانوئل شکریان - دانش آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم



١٧:٠٠ تا ١٨:١٥
سالن ٢

گرداننده: علی بنو عزیزیپنل روابط بین الملل

تحلیل تاریخی سیاست خارجی ایران و رهیافت های اصلی آن در طول قرن ١٤ خورشیدی

جلیل روشندل - استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل

استراتژی «نگاه به شرق» در گردش قرن

کاظم علمداری - جامعه شناس، نویسنده

١٧:٠٠ تا ١٨:١٥
سالن ٣

گرداننده: محمدرضا نیکفرپنل روشنفکری در ایران معاصر

پروژه ی تاسیس در فکِر متجدد : بازاندیشِی استقباِل روشنفکری معاصر ایران 
از گفتار در روِش دکارت (گوبینو، افضل الملک کرمانی و محمدعلی فروغی)

نوید گرگین - دکترای فلسفه ی معاصر و پژوهشگر پسادکتری 

مصطفی رحیمی – تامالتی درباره ی یک سنت فکری

یاشار تاج محمدی - کارشناس ارشد تاریخ 



١٨:١٥  تا ١٩:٠٠
سالن ١

گرداننده: علی بنوعزیزیمیزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه

علی بنوعزیزی

نیره توحیدی

سعید پیوندی

محمدرضا نیکفر

روجا فضائلی




