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  1400تیرماه 17و  16روزهای  –جهان کودکی در ایران  برنامه همایش زیست

 روز اول همایش 
 آیین گشایش 

 (صبح  10 -12: ساعت  1400.4.16)

oom.online/ch/ricac/childhoodhttps://www.skyr 

 ردیف عنوان  دهنده ارائه

 1 آیین گشایش همایش پرنیا پونکی

 2 قرائت قرآن -

 3 سرود ملی ایران -

 4 پخش کلیپ  -

 5 استیضرورت پرداختن به کودکان: پژوهش و س دکترمحمد سلگی

 6 جهان کودکی در ایران  از آغاز تا این گام المللی زیست همایش بین دکتر افسانه کمالی

 7 جهان دگرگونی کودکی و زیست رنانی دکتر محسن

 8 اندازها ها و چشم سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک: چالش دکتر محمود امانی طهرانی

 9 مطالعات کودکی در ایران کرمانیدکتر علیرضا 

 

 جهان کودکی و آموزش زیست نشست علمی اول:
 (بعد از ظهر  13.30 -15.30؛  ساعت 1400.4.16) 

//www.skyroom.online/ch/ricac/childhood1https:  
 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست دکتر مرضیه عالی

 2 های غیررسمی کودکان و نوجوانان در ایران آموزش معینیزاده و زهرا     حسام حسین

 بدخشان مجید کشاورزی ودکتر فهیمه 
ها و  از چالش یکودکان: افقجهان  ستیدر ز ی با تدریس اثربخشریادگیو فناوری 

 نوظهور یها حل راه
3 

 4 تولیدات آثار مذهبی برای کودکان و نوجوانان هجریدکتر محسن 

 5 دموکراسی آموزشی در مدارس ایران دکتر مهدی یوسفی

 6 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

 

 جهان کودکان با نیازهای ویژه زیست :نشست علمی دوم

 بعد از ظهر( 13.30 -15.30: ساعت   1400.4.16)

2https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood 
 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست دکتر پیام روشنفکر

 2 جهان مطلوب و وضعیت موجود از نگاه کودکان دارای معلولیت در ایران دالرام علی

 یفراهان یواشقان رضادیحم
ها )با تاکید بر  ها و چالش دارای معلولیت: تحوالت، دستاوردساخت اجتماع جهان افراد 

 حوزه کودکان(
3 

 4 گیری کرونا حق آموزش کودکان دارای معلولیت و اثرات همه فاطمه یزدانی

https://www.skyroom.online/ch/ricac/childhood
https://www.skyroom.online/ch/ricac/childhood
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 5 تولیدات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه در ایران یوسف امیری

 6 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

 

 جهان کودکی و بحران با نگاه ویژه به کرونا زیست  علمی سوم:نشست 
 بعد از ظهر ( 15.30 -18؛ ساعت 1400.4.16) 

3https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست دکتر شیرین احمدنیا

 و ، دکتر مرضیه تکفلیبهرامیدکتر گیتی 

 دکتر مروئه وامقی

  گیری همه  در  روان کودکان و نوجوانان سالمت  بر  موثر  اجتماعی  شناسایی عوامل

 1۹کووید
2 

، دکتر افسانه کمالی و دکتر مهر فاطمه پاک

 مرضیه موسوی
 3 1۹ -گیری کووید های زندگی در مواجهه کودکان با همه مهارت

 4 در پاندمی کرونا بحران امنیت و ایمنی دیجیتال کودکان زادگان دکتر معصومه تقی

 فرشیدنیکفرزانه دکتر 
  هنری  آثار  مضامین  )تحلیل بحران  با  مواجهه  در  ایرانی  کودکان ذهنی دنیای  شناخت

 (13۹8 سالزده در سیل  مناطق  کودکان
5 

 6 شرایط کروناهای تأثیرگذار بر یادگیری مؤثر کودکان کالس اولی در  مؤلفه اکبریافسانه ماهینی و دکتر فاخته 

 شیرازی زهرا شهریاری ودکتر مرضیه 
رونا  و کجهان کودکان  در دوران  واکاوی کنشگری والدین در بازنمایی تغییر زیست

 پساکرونا: پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد
7 

 8 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

 

 ها رسانهجهان کودکی و هنر، ادبیات و  نشست علمی چهارم:  زیست
 بعد از ظهر( 15.30 -18؛ ساعت  1400.4.16) 

4https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست االسالمی دکتر حسین شیخ

 2 سینمای کودک و نوجوان فغفوریگیسو 

 3 ادبیات کودک در ایران شادی خوشکار

 رضازاده رامینه پیما و ارضساره 
  در  جنگ  به  مربوط  آثار  خلق  در  ایرانی  نویسندگان اجتماعی های هدیدگا مقایسه

 های خارجی کودکی در مقایسه با  نمونه  جهان زیست
4 

 5 نویس جای خالی کودکان نمایشنامه کیانیاندکتر داود

 رسولیهاجر و تبریزی صابری دکتر زهرا 
 آمد  که  ببری»  داستان  و  «کوچه  و  نان»  فیلم  در  کودکی  جهان زیست  تطبیقی بررسی

 «دیگری»از منظر بازنمایی  «بخورد  عصرانه 
6 

 7 بندی پرسش و پاسخ و جمع -
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 جهان کودکی شناسی فرانسه و زیست جامعه نشست علمی پنجم:
 بعد از ظهر( 18-19.30؛ ساعت 1400.4.16) 

//www.skyroom.online/ch/ricac/childhood5https:  
 

 ردیف عنوان ارائه

 1 مدیر نشست دکتر بهناز خسروی

 2 ها کودکی و کودکیِ نابرابریدوران ها در  نابرابری رنارد دکتر فنی  ،آدکتر ژراردین بو

 3 هبازی و ساخت هویت کودکان دکتر برتراند ژه 

 4 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

 

 همایش روز دوم
 جهان کودکی و فلسفه دوران کودکی زیست  نشست علمی ششم:

  صبح( 8.30 – 10.30ساعت : 1400.4.17) 

https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood6 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست دکتر یحیی قائدی

 2 کودکانوگوی اخالقی با  فلسفه کودکی و امکان گفت اهلل کریمی دکتر روح

 3 اصول فهم مشترک انسانی از دیدگاه امانوئل کانت در حلقۀ کندوکاو فلسفی شهرستانی دکتر محمدرضا واعظ

 4 جهان جنسیتی در کودکان با توجه به فلسفه دوران کودکی تأملی در زیست دکتر سمیه کیارسی

 5 یجهان کودک ستیآن بر کودک و ز ریفلسفه و تاث دکتر  حسین بیات

 6 رانیجهان کودکان در ا ستیو ز ینسبت فلسفه دوران کودک دکتر یحیی قائدی

 7 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

شود. گفتگو و بحث جمعی ارائه می این نشست به صورت     * 
 

 جهان کودکی در شهر زیست  نشست علمی هفتم:
صبح( 8.30 – 10.30ساعت  ؛1400.4.17   ( 

https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood7 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست آقای مجتبی دانشور

 2 محیط زیست و کودکی در جامعه امروز ایران زمان ابیانه و سعیده علی نسیم قاضیسیده 

 3 بررسی پروژه های شهر دوستدار کودک از دیدگاه طراحی شهری جو دکتر خشایارکاشانی

 4 گرایی ی مسکن دوستدار کودک با رویکرد طبیعت واکاوی گونه دکتر حمیدرضا صارمی و زهرا قاسمی

 5 های داوطلبانه کودکان و نوجوانان در ایران های فعالیت ها و ظرفیت زمینه مسعود ساالری

 ناهید اخیانی
و  کپارچهیتحلیل مدل مفهومی شهر دوستدار کودک به عنوان پروژه ای چند وجهی، 

 همه جانبه
6 

 7 بندی پرسش و پاسخ و جمع -
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 جهان کودکان مهاجر : زیستنشست علمی هشتم
 صبح(10.30 -12.30؛  ساعت 1400.4.17) 

https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood8 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست سعید ذکایی دکتر محمد

 سعیدیدکتر زهره 
کودکان افغانستانی در نهاد آموزش و پرورش  زیسته تجربه  ملیتی: خودآگاهی بستر مدرسه

 ایران
2 

 3 ان مهاجر افغان از مخاطرهکودکزیسته  تجربه  رازکردانی فاطمه وفیری دکتر خدیجه س

دکتر محمدرضا محمدی، دکتر اریک تیلور 

 و دکتر اریک فامبون
 4 مهاجر در ایران و بریتانیا فرزندان: کودکان ربیتهای ت چالش

 مینا اینانلو
مهاجر در[  یرانیکودکان و نوجوانان]ا نیوالد»یگروه تلگرام یگفتگوها کیتمات لیتحل

 «تورنتو
5 

 6 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

 

  جهان کودکی و فقر و نابرابری    : زیستنشست علمی نهم

 صبح(10.30 -12.30؛  ساعت 1400.4.17)   

//www.skyroom.online/ch/ricac/childhood9 https: 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست آبادی دکتر شیوا دولت

 2 اجتماعی در توانمندسازی کودکان کار کارآفرینی  و  نقش سرمایه اجتماعی تمجیدی زهرا  و  زارعیاندکتر مریم 

 3 سیمای کودکان کار در شعر نوجوان ایران نسب دکتر مهسا مومن

 دکتر بهناز خسروی
مواجهه، دغدغه و کنش کودکان دیروز : کودکی و نظام سلسله مراتب اجتماعی

 طبقات فرادست جامعه ایران در بازتولید نابرابری
4 

 زاده دکتر مهناز علی
حوزه « زدایی سیاست»یا « گذاری سیاست» کودکان و فقر و نابرابری در ایران:

 کودکی و برساخت پدیده فقر کودکان در جامعه ایران
5 

 6 کودکان: مطرودان جامعه طهرانی تسلیمیدکتر رضا 

 7 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

 

 جهان کودکی و فضای مجازی  زیست :نشست علمی دهم
 (بعد از ظهر 13.30 – 15.30ساعت   ؛ 1400.4.17)  

https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood10 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست دکتر اعظم راوردراد

پور  دکتر سوسن باستانی، دکتر زینب حسن

 و فاطمه رازکردانی شراهی

بررسی وضعیت مواجهه کودکان با اینترنت در پنج دوره اجرای طرح ایران و 

 اینترنت
2 

 اجاقدکتر زهرا ورزاد و فرازه ن
  این  از  ها آن  درک  و  هوشمند گوشی ساله با 11تا  ۹  کودکان  تعاملی  های شیوه  شناخت

 تعامل
3 

 4 آموزان دانش اجتماعی رشد  و های اجتماعی  بررسی رابطه میان استفاده از شبکه دکتر مرضیه موسوی و محدثه مهدوی
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 یرزابیگیم و مبینا   راد نوریدکتر فاطمه 
 12جهان فناورانه کودکی: مطالعه چگونگی نمایش خودِ مجازی نوجوانان  زیست

 ساله در اینستاگرام 18تا 
5 

 6 ها کودکان و فضاهای مجازی: مالحظات بنیادین برای توسعه سیاست پور اسماعیل یزدان

 7 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

 

  خانوادهجهان کودکی و  زیست  نشست علمی یازدهم:
 (بعد از ظهر 13.30 – 15.30ساعت   ؛ 1400.4.17)   

https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood11 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست احمدی دکتر امید علی

 2 تهرانی الگوها و آرزوهای کودکان و نوجوانان مبیندکتر فاطمه فالح 

 3 کودکان در ساختار قدرت خانوادگی و راهکارهای بهبود آنجایگاه  اسدپور عهدیه دکتر

 4 کودکی( کتاب های عکس اساس )بر قاجار دورۀ کودکان های عکس در بومی شناسی زیبایی نژاد اللهی دکتر طیبه عزت

 5 همسران ایرانی در عرصۀ روابط اجتماعی-زیست جهان کودک دکتر افسانه کمالی، دکتر خدیجه سفیری

 6 بندی و پاسخ و جمعپرسش  -

 

 

 جهان حقوقی کودکان    نشست علمی دوازدهم:  زیست
 (بعد از ظهر 15.30 – 17.30؛ ساعت  1400.4.17) 

https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood12 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست دکترمنصوره فصیح

 2 تدبیرحقوق کودک در آیینه  دکتر محمود عباسی

 3 ضعف گفتمان کودکی در نظام حقوقی ایران علی شاهسارا 

 4 کودکان و اسناد قانونی و فرادستی ایران پیوستهدکتر صادق 

، دکتر حسن چاووشیان، نژاد علی خورسند

 دکتر آرش حیدری و دکتر حمید عباداللهی

  دادگاه  تشکیل  قانون تصویب  های نشیب و فراز  کودکان: مجازات  ن پیرامو  مجادالتی

 1338  در  بزهکار  اطفال 
5 

 6 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

 

 گذاری  جهان کودکی و سیاست نشست علمی سیزدهم:  زیست
 (بعد از ظهر 15.30 – 17.30؛ ساعت  1400.4.17)

https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood13 

 ردیف عنوان دهنده ارائه

 1 مدیر نشست رضوی زند دکتر سیامک

 2 کودکی و نهادهای غیررسمی در ایران سرابی فالحی  لیال دکتر

 3 کودکی مفهومی در دوراهی امر عمومی و خصوصی دکتر حسین اسکندری

 4 نهادهای فرهنگی و اجتماعی دولتی و حاکمیتی کودکان در ایران مریم شعباندکتر 

 5 گذاری در حوزه کودکی سیاست معضالت و موانعواکاوی انتقادی به  عهد نیکمهدی 
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 6 مسائل جامعۀ مدنی در حمایت از کودکان علی سارا شاه

 7 بندی پرسش و پاسخ و جمع -

 

 پایانیآیین 
 بعد از ظهر (  17.30 -18؛ ساعت 1400.4.17)

https: //www.skyroom.online/ch/ricac/childhood 

 ردیف عنوان ارائه

 1 جهان کودکی در ایران در انجام المللی زیست همایش بین کمالیدکتر افسانه 

 


