به نام خداوند جان و خرد

برنامه همایش جهانی سازی علوم انسانی-اجتماعی

روز اول :چهارشنبه  ۶اردیبهشت ۶۹۳۶
09.00 – 09.30

افتتاحیه  :سخنرانی خوش آمدگویی

 دکترحسینعلی قبادی ،رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فاطمه جواهری ،دبیر علمی ،دانشگاه خوارزمی مایکل کوهن ،شبکه جهانی علوم انسانی و اجتماعی  ،SSHNetآلمان -مارگارت آبراهام ،انجمن بین المللی جامعه شناختی ،آمریکا

مفاهیم و دستاوردهای جهانی سازی علوم اجتماعی ( بخش اول)
چهارشنبه09.30 – 10.30 :
مدیر جلسه :سید جواد میری ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ایران
09.30 –10.00

10.00 – 10.30

مایکل کوهن ،شبکه جهانی علوم انسانی و

دو دهه جهانی سازی علوم اجتماعی :مطالعه ای

اجتماعی  ،SSHNetآلمان

انتقادی معطوف به افزایش ملی گرایی

کاووس سید امامی ،دانشگاه امام صادق،

زمینه های مشترک علوم انسانی و اجتماعی

ایران

جهانی با تاکید بر مسائل اجتماعی جهان

پذیرایی 10.30 – 11.00

مفاهیم و دستاوردهای جهانی سازی علوم اجتماعی( بخش دوم)
چهارشنبه 11.00 – 12,30 :
مدیر جلسه :کاووس سید امامی ،دانشگاه امام صادق ،ایران
11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

دیمیتری ایوانوف ،دانشگاه سن پطرزبورگ،

پارادوکس جهانی شدن و نگرش جدید به

روسیه

تئوری جنوبی

سید محمود نجات حسینی  ،ایران

قابلیت های گفتمان اخالقی هابرماس برای
جهانی سازی علوم انسانی :بسوی دیالوگ
بازاندیشانه

 12.00 – 12.30سید فرید العطاس ،دپارتمان جامعه شناسی استعمارزدایی از دانش :تئوری جنوبی دانش ،
و مطالعات ماالیی ،دانشگاه ملی سنگاپور

استعمارزدایی و علوم اجتماعی مستقل

نهار و نماز 12,30 – 14,00

مفاهیم و دستاوردهای جهانی سازی علوم اجتماعی( بخش سوم)
چهارشنبه 14.00 – 15.30 :
مدیر جلسه :شوجیرو یازاوا ،دانشگاه سیو ،توکیو ،ژاپن
14.00 – 14.30

لیاکات تکیم ،دانشگاه مک مستر ،هیلتون،

اسالم و جهانی سازی

کانادا
14.30 – 15.00

میخاییل سوکولوف ،دانشگاه سن

همسان سازی و ایزوله سازی در جامعه شناسی

پطرزبورگ ،روسیه

شبه پیرامونی :با تاکید بر نمونه پساشوری

 15.00 – 15.30علیرضا شجاعی زند ،دانشگاه تربیت مدرس جامعه شناسی :هم بومی ،هم عمومی
ایران

بحث و گفتگو 15,30 – 16,00

مفاهیم و دستاوردهای جهانی سازی علوم اجتماعی( بخش چهارم)
چهارشنبه16,00 – 18,30 :
علوم اجتماعی عربی ،مابین ساختارهای بومی و گفتمان های جهانی
مدیر جلسه :ادریس جباری ،شورای عربی علوم اجتماعی
16.00 – 16.30

عبدالقادر الترچ ،مرکز علوم اجتماعی

مطالعات دکترال و جهانی سازی علوم اجتماعی:

کاربردی ،تونس

نمونه فرانسه و الجزایر

16.30 – 17.00

مریم حسبانی ،دانشگاه لبنانی ،بیروت

علوم اجتماعی در لبنان :آموزش ها و حرفه

17.00 – 17.30

دانیل کانتینی ،موسسه خاوری بیروت

17.30 – 18.00

ادریس جباری ،شورای عربی علوم

تناسب جامعه شناسی انتقادی و پیگیری

اجتماعی

استعمارزدایی فرهنگی ،نقد کادمیک

های دانشمندان علوم اجتماعی
مطالعات دکترال در دانشگاه های عمومی مصر:
شرایط و محدودیت های تولید دانش

مراکش و مباحث تئوریک در پاریس
بحث و گفتگو 18.00 – 18.30

روز دوم ،پنج شنبه  ۷اردیبهشت ۶۹۳۱
پراکتیس های جهانی سازی علوم اجتماعی ( بخش اول)
پنجشنبه9,00 – 10:30 :
مدیر جلسه :رسول رسولی پور ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی.
9.00 –9.30

دنیا دنیز چاکر ،دانشگاه ملی سنگاپور

9.30 – 10.00

دوریس ویدمن ،دانشگاه کاربردی

استراتژی های جهانی شدن در روانشناسی و

زویکاو ،آلمان

فلسفه .مقایسه دیسیپلین ها

علیرضا قبادی ،دانشگاه خوارزمی،

با نظر به چه حوزه هایی از سنت گرایی یا جهانی

ایران

سازی جامعه شناسی به پیشرفت می رسد؟

تطبیق گرایی و بازاندیشی در سیاست های اسالمی
روش های تکاملی در پژوهش های بین فرهنگی

10.00 – 10.30

پذیرایی 10.30 – 11.00

پراکتیس های جهانی سازی علوم اجتماعی ( بخش دوم)
پنجشنبه11,00 – 12,30 :

مدیر جلسه :سیدفرید العطاس دانشگاه ملی سنگاپور
11.00 – 11.30

عباس رضایی ،دانشگاه اهواز ،ایران

11.30 – 12.00

انزو کلمبو ،دانشگاه دگلی میالن ،ایتالیا

آموزش جهانی جهانی سازی

12.00 – 12.30

ماکس هالر ،دانشگاه گراتز ،اتریش

ارتباطات علمی بین المللی مابین عام گرایی و

استراتژی دوگانه :بسوی جامعه شناسی
بومی/جهانی

ملی گرایی متعصبانه
ناهار و نماز 12.30 – 14

پراکتیس های جهانی سازی علوم اجتماعی ( بخش سوم)
پنجشنبه14,00 – 15.30 :

مدیر جلسه :مایکل کوهن .موسسه جهانی  ، SSHNetآلمان
14.00– 14.30

نیما زاهدی نامقی  ،دانشگاه الوال ،کبک،

مواجهه با آلتوسر و برخی از متاثران از آرای

کانادا

وی :واسازی دانش نژادی شده

14.30 – 15,00

شوجیرو یازاوا ،دانشگاه سیو ،توکیو ،ژاپن

مسائل مدرنیته ی بازاندیشانه

15.00 – 15,30

اسماعیل عالیزاد ،استادیار جامعه

تقدم مسأله در خلق علوم اجتماعی

شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

جهان-وطنی

پذیرایی 15.30 – 16.00

پراکتیس های جهانی سازی علوم اجتماعی ( بخش چهارم)
پنجشنبه16.00 – 18.30 :

مدیر جلسه :سید حسین سراج زاده ،انجمن جامعه شناسی ایران
16.00 – 16.30

پائولو ریوتی ،دانشگاه دوبلین ،ایرلند

16.30 – 17.00

معصومه صادقی آهنگر ،مانجیت

دامنه و خرد علوم اجتماعی :ناممکن بودن یک

چاتورودی ،دانشگاه مازندران.

روش کیفی جهانی

جی .یله کولووا .دانشگاه فنی

بحران علوم انسانی :با تاکید بر قزاقستان

آیا روشی یگانه برای همگان وجود دارد؟ جهانی
سازی علوم اجتماعی و مطالعه ی تغییرات سیاسی

17.00 – 17.30

تحقیقات ملی آستانه قزاقستان

گفتگو و اختتامیه 17.30 – 18.30

