برنامه زمان بندی همایش تغییرات خانواده وچالش های آن درایران
دانشگاه شیراز -هفتم و هشتم اردیبهشت 1395
مجموعه فرهنگی تاالر حکمت

پذیزش  6اس ساعت 36:7صبح
هزاسن افتتبحیِ

سبػت

سِ ضٌجِ 1395/2/7

هَضَع

8:10-8:20

قزآى ٍ سزٍد هلی جوَْری اسالهی ایزاى

8:30-8:40

خَش آهذ گَیی دکتز حلیوِ ػٌبیت ریبست هحتزم پژٍّطکذُ ػلَم اجتوبػی داًطگبُ ضیزاس ٍ دثیز ػلوی
ّوبیص

8:45-8:55

سخٌزاًی دکتز ارضبد ریبست هحتزم داًطگبُ ضیزاس

9-9:10

سخٌزاًی سزدار گَدرسی ،فزهبًذُ هحتزم کل ًیزٍی اًتظبهی استبى فبرس

9:15-9:40

سخٌزاًی ػلوی دکتز هحوذ جالل ػجبسی ضَاسی ریبست هحتزم هَسسِ هطبلؼبت ٍ هذیزیت جبهغ ٍ
تخصصی جوؼیت کطَر

9:45-9:55

سخٌزاًی جٌبة آقبی هٌْذس افطبًی ،استبًذار هحتزم فبرس

10:00-10:25

سخٌزاًی خبًن دکتز هَالٍردی ،هؼبًٍت هحتزم ریبست جوَْری در اهَر سًبى ٍ خبًَادُ

10:30 -10:50

پذیزایی ٍ استزاحت

بخص اٍل ارائِ هقاالت سخٌزاًی
چالص ّا ٍ آسیب ّای خاًَادُ در رًٍذ تغییزات
سِ ضٌبِ صبح 5:51/2/3
اعضای ّیات رئیسِ 6دکتز هحوذ تقی ایوبى(رئیس جلسِ) ،دکتز حجیت احوذی ،دکتز داریَش ثَستبًی ،دکتز سَسي ثبستبًی
ساعت
55677- 55627

هَضَع

ارائِ دٌّذُ

سخٌزاًی کلیذی

دکتز حلیوِ عٌایت (رئیس پژٍّطکذُ
علَم اجتواعی)

احسبس اهٌیت اجتوبػی ٍ حوبیت اجتوبػی در خبًَارّبی سى سزپزست خبًَار( :هطبلؼِ هَردی

دکتز جؼفز کزد سًگٌِ(داًطگبُ پیبم ًَر
تْزاى)

11:40-11:50

تحلیل جبهؼِ ضٌبختی هیشاى ٍ ػَاهل هَثز ثز طالق ػبطفی

فبطوِ غالهزضبسادُ (داًطگبُ هبسًذراى)

11:55-12:05

فْن هطکالت اجتوبػی طالق اس هٌظز سًبى هطلقِ :هطبلؼِ کیفی ثِ رٍش پذیذارضٌبسی

هؼصَهِ کسبئیبى (داًطگبُ هبسًذراى)

12:10-12:20

آسیت ضٌبسی رٍاثط سٍجیي در خبًَادُ ّبی چٌذ ّوسز :ثِ سَی یک ًظزیِ سهیٌِ ای

دکتز اسفٌذیبر غفبری ًست (داًطگبُ ضیزاس)

12:25-12:35

خبًَادُ ،سًبى ٍ اػتیبد ّوسزاى :هطبلؼِ کیفی راّجزدّبی حل هسئلِ سًبى دارای ّوسزاى هؼتبد

دکتز هحوذ تقی ػجبسی ضَاسی (داًطگبُ
ضیزاس)

12:40-12:50

جوغ ثٌذی پٌل

12:55-14:15

ًوبسً ،بّبر ٍ استزاحت

11:25-11:35

سًبى سزپزست خبًَار تحت پَضص ثْشیستی ضْزستبى راهْزهش)

بخص دٍم ارائِ هقاالت سخٌزاًی
جوعیت ٍ تغییزات خاًَادُ
سِ ضٌبِ بعذ اس ظْز 5:51/2/3
اعضای ّیات رئیسِ :دکتز هحوذ جالل ػجبسی ضَاسی(رئیس جلسِ) ،دکتز هلیحِ ػلی هٌذگبری ،دکتز ػلی یبر احوذی
ساعت

هَضَع

ارائِ دٌّذُ

14:35-14:45

فْن تجبرة سیستِ هٌجز ضذُ ثِ حوبیت اس کٌص تکفزسًذی در ثیي خبًَادُّب ( هطبلؼِ
هَردی خبًَادُّب ی تکفزسًذ ضْز اَّاس)

دکتز حسیي هلتفت(داًطگبُ ضْیذ چوزاى
اَّاس)

14:50-15:00

ثبسار اسدٍاج ٍ رًٍذ ّوسبى ّوسزی سٌی سٍجیي در ایزاى

دکتز فبطوِ تزاثی(داًطگبُ تْزاى)

15:05-15:15

ثبرٍری در اسدٍاج ّبی غیز رسوی :هطبلؼِ هَردی ضْز کزهبًطبُ

سبجذُ ٍاػظ سادُ(داًطگبُ ثَػلی سیٌب ّوذاى)

15:20-15:30

ثزرسی توبیل ثِ ّوسبى ّوسزی در ثیي جَاًبى  18-30سبلِ ٍ ػَاهل هزتجط ثب
آى (هطبلؼِ هَردی :ضْز ضیزاس)

هْسب ًَری(داًطگبُ ضیزاس)

15:30- 15:40

جوغ ثٌذی پٌل

15:40- 16:00

پذیزایی ٍ استزاحت

بخص سَم ارائِ هقاالت سخٌزاًی
رساًِ ّا ٍ تغییز رٍابط خاًَادگی
سِ ضٌبِ بعذ اس ظْز 5:51/2/3
اعضای ّیات رئیسِ :دکتزّبدی خبًیکی(رئیس جلسِ) ،دکتز هٌصَر طجیؼی ،دکتز هحوذ تقی ػجبسی
ساعت

هَضَع

ارائِ دٌّذُ

52- 52627

سخٌزاًی کلیذی

دکتزّادی خاًیکی (استاد ارتباطات داًطگاُ

16:25-16:35

ثزرسی راثطِ ضجکِ ّبی اجتوبػی هجبسی ثز ًَع ارتجبطبت جَاًبى  15تب 29سبل ضْز
تْزاى ثب ٍالذیي

حسیي سبجذی ًیب(داًطگبُ ػبلی دفبع هلی)

16:40-16 :50

هطبلؼِ اًسجبمّبی هؼبضزتی ،اظْبری ،سبختبری ٍ راثطِ آًْب ثب یکذیگز در خبًَادُّبی
تْزاًی

سّزا هال(داًطگبُ الشّزا)

16:55-17:05

ثزرسی تبثیز ثزًبهِّبی هبَّارُ ثز رٍاثط خبًَادُ(هَرد هطبلؼِ :خبًَادُ ّبی ضْزی جْزم)

دکتز هجتجی حوبیت خَاُ جْزهی(داًطگبُ
پیبم ًَر جْزم)

17:05 -17:10

جوغ ثٌذی پٌل

17:30-22

گزدضگزی درٍى ضْزی

عالهِ طباطبایی)

بخص چْارم ارائِ هقاالت سخٌزاًی
سًاى ،ارسش ّا ٍ تغییزات بیي ًسلی در خاًَادُ
چْارضٌبِ صبح 5:51/2/4
اعضای ّیات رئیسِ :دکتزخذیجِ سفیزی(رئیس جلسِ) ،دکتزحلیوِ ػٌبیت ،دکتز فبطوِ تزاثی
ارائِ دٌّذُ

ساعت

هَضَع

8:10-8:30

قزائت قزآى ٍ ثزًبهِ آغبسیي

46:7-4617

سخٌزاًی کلیذی

دکتزخذیجِ سفیزی (استاد جاهعِ ضٌاسی داًطگاُ الشّزاء)

8:55-9:05

هطبلؼِ سهیٌِ ّب ٍ ضزایط ثبساًذیطی سًبى در ارسش ّبی خبًَادُ

دکتزحسیي افزاسیبثی(داًطگبُ یشد)

9:10-9:20

ضکبف ًسلی ٍ تفکز ثبساًذیطبًِ سًبى :هطبلؼِ ای در ضْز رضت

دکتز هحوذاهیي کٌؼبًی(داًطگبُ گیالى)

9:25-9:35

ثزرسی هَاًغ فزٌّگی دستزسی سًبى ثِ ػذالت خبًَادگی در ایزاى

فبطوِ ّوذاًیبى(داًطگبُ تزثیت هذرس)

9:40- 9:45

جوغ ثٌذی پٌل

9:45 -10

پذیزایی ٍ استزاحت

بخص پٌجن ارائِ هقاالت سخٌزاًی
تغییزات خاًَادُ(ًقص،ساختار ٍ کارکزد)
چْارضٌبِ صبح 5:51/2/4
اعضای ّیات رئیسِ :دکتز تقی آساد ارهکی(رئیس جلسِ) ،دکتز جْبًگیز جْبًگیزی ،دکتز اسفٌذیبر غفبری ًست
ساعت

هَضَع

ارائِ دٌّذُ

57657-576:7

سخٌزاى کلیذی

دکتز تقی آساد ارهکی (استاد جاهعِ

10:30-10:40

هطبلؼِ کیفی جْبًی ضذى ٍ تغییزات خبًَادُ در ضْز سًجبى

سیذُ سّزا هیز هحوذ رضبیی(داًطگبُ
آساد اسالهی ٍاحذ ػلَم تحقیقبت تْزاى)

10:45-10:55

اثؼبد ٍ سهیٌِ ّبی اقتصبدی اجتوبػی تغییزات خبًَادُ در ایزاى :فزصت ّب ٍ چبلص ّب

دکتز اصغز هیزفزدی(داًطگبُ یبسَج)

11-11:10

هطبلؼِ ػَاهل اجتوبػی فزٌّگی هزتجط ثب تغییز سبختبر قذرت در خبًَادُ(سًبى هتبّل

سویِ هزداًی(داًطگبُ ضیزاس)

ضٌاسی داًطگاُ تْزاى)

ضْز ضیزاس)
11:15-11:25

تبثیز هذرًیتِ ٍ اًقالة  1357ثز ًْبد خبًَادُ

11:25 -11:35

جوغ ثٌذی پٌل

11:40-13

ثحث در قبلت پٌل (اػضبی پٌل :دکتز آساد ارهکی،دکتز هحوذ جالل ػجبسی ،هسٍَلیي اجزایی)

13-14:15

ًوبسً ،بّبر ٍ استزاحت

دکتز هٌصَر طجیؼی(داًطگبُ ضیزاس)

بخص ضطن ارائِ هقاالت سخٌزاًی
اسدٍاجّ ،وسزگشیٌی ٍ طالق در رًٍذ تغییزات
چْارضٌبِ بعذ اس ظْز 5:51/2/4
اػضبی ّیبت ریسِ :دکتزحسیي چبری(رئیس جلسِ) ،دکتز ثبثک ضوطیزی ،دکتز ػجبس ػسکزی ًذٍضي
ساعت

هَضَع

ارائِ دٌّذُ

516:7- 51617

سخٌزاًی کلیذی

دکتزحسیي چاری (داًطیار گزٍُ

14:55-15:05

تحَالت قبًًَی هقزرات حبکن ثز دادرسی طالق در ایزاى ٍ تأثیز آى در حفظ ًظبم
خبًَادُ

دکتز حجت هجیي(داًطگبُ ضیزاس)

15:10-15:20

سٌجص هیشاى رضبیت سٍجیي اس سًذگی سًبضَیی ٍ ػَاهل اجتوبػی هَثز ثز آى:
هطبلؼِ ای در ضْز تْزاى

دکتز هلیحِ ػلی هٌذگبری(داًطگبُ یشد)

15:25-15:35

هطبلؼِ ًگزش داًطجَیبى ًسجت ثِ اسدٍاج ایٌتزًتی

ضْزثبًَ ّزاسبًی(داًطگبُ ضیزاس)

15:40 -15:50

جوغ ثٌذی پٌل

15:50- 16:15

پذیزایی ٍ استزاحت

ساعت

هَضَع

16:20-16:35

پخص کلیپ ٍ ....

16:40-16:55

گشارش دثیز اجزایی ّوبیص (دکتز هحوذتقی ػجبسی ضَاسی)

16:55-17:15

قزائت ثیبًیِ پبیبًی ّوبیص

رٍاًطٌاسی داًطگاُ ضیزاس)

اختتاهیِ
چْارضٌبِ بعذ اس ظْز 5:51/2/4

