باسمه تعالی

زمانبندی برگزاری همایش ملی «خانواده و زنان در دوران کرونا» ـ  31اسفند ماه 3111
لینک ورود به مراسم افتتاحیه ( https://rooydad.guilan.ac.ir/ch/webinar6لطفاً از مرورگر کروم استفاده کنید)
ساعت برنامه

برنامهها

 01:01ـ 10:11

مراسم افتتاحیه با حضور میهمانان استانی و کشوری

نشست اول :فراخوان همایش ملی خانواده و زنان (بُعد فرهنگی) ـ ساعت  00:11ـ 01:01
اعضای نشست علمی :دکتر عالیه شکربیگی ـ دکتر فردین علیخواه
لینک ورود به نشست( :لطفاً از مرورگر کروم استفاده کنید) https://rooydad.guilan.ac.ir/ch/webinar6
ساعت برنامه

برنامهها

سخنرانان

 54:01ـ 54:04

واکاوی کنشگری زنان در بازنمایی فولکلور گیلان
در بستر اقامتگاه های بومگردی

خانم دکتر سعیده سعیدی
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 55:44ـ 54:01

بررسی عوامل مؤثر بر اختلافات زناشویی
در شرایط کرونایی زوجین در شهر بهار

خانم دکتر اعظم خطیبی عضو هیأت علمی دانشگاه همدان

 55:51ـ 55:44

مطالعه تغییرات سبک زندگی خانواده ها
در دوران کرونا با رویکرد کیفی

آقای دکتر سعید سلطانی بهرام ـ آقای دکتر داود قاسم زاده
اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

 55:04ـ 55:51

بازسازی معنایی تجربه زیسته زنان سالمند از قرنطینه
در دوران شیوع بیماری کرونا در شهر مشهد

خانم دکتر شفیعه قدرتی عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری ـ
خانم سمانه باهوش دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه حکیم
سبزواری ـ آقای دکتر حسین قدرتی عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

 55:01ـ 55:04

پیامدهای اجتماعی-اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا؛ با
تأکید بر خانوارهای کم درآمد

آقای کمال سعیدی دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کاشان

 50:44ـ 55:01

شناسایی پدیدارگرایانه تعاملات زناشویی
و فضای مجازی در دوره کرونا

آقای دکتر مهران سهراب زاده عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان ـ
خانم عطیه رضایی فرح آباد دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کاشان ـ
خانم محدثه رضایی فرح آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توان بخشی
دانشگاه علامه طباطبایی
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نشست دوم :فراخوان همایش ملی خانواده و زنان (بُعد روانی و آموزشی) ـ ساعت  03:01ـ 00:11
اعضای نشست علمی :دکتر سید موسی کافی ،دکتر عباس صادقی ،دکتر ابراهیم مسعودنیا
لینک ورود به نشست( :لطفاً از مرورگر کروم استفاده کنید) https://rooydad.guilan.ac.ir/ch/webinar6
ساعت برنامه

برنامهها

سخنرانان

 50:51ـ 50:44

راهکارهای عملی ارتقا سلامت روان افراد خانواده دردوران اپیدمی کرونا

خانم شمیلا مشرف قهفرخی ـ خانم دکتر مریم اله دادیان
اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

 50:04ـ 50:51

مقایسه آسیب پذیری روانی در زنان با و بدون رفتارهای انطباقی
در برابر کووید 51

خانم زینب شریفی پور چوکامی دانشجوی کارشناسی ارشد
روانشناسی دانشگاه گیلان ـ خانم عارفه حمیده مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه گیلان ـ
آقای دکتر عباس ابوالقاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

50:04 - 50:01

پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس اضطراب سلامت و تاب آوری در زنان

خانم دکتر آزاده چوبفروش زاده ـ خانم دکتر عذرا محمدپناه
اردکان اعضای هیأت علمی دانشگاه اردکان
ـ خانم نجمه کمیجانی دانش آموخته کارشناسی

 51:44ـ 50:01

مسائل روانی خانواده و زنان در دوران کرونا :مطالعه مروری نظام مند

آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده عضو هیأت علمی دانشگاه
گیلان ـ خانم دکتر افسانه شکری دانش آموخته دکتری
روانشناسی عمومی ـ خانم راضیه پیری دانش آموخته
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 51:51ـ 51:44

مقایسه میزان خشونت خانوادگی دوران قبل و بعد از شیوع بیماری کرونا
در شهر رشت

آقای دکتر عباس صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان ـ
خانم آزاده سلمان پور دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن ـ آقای غلامحسین نیافر دانشجوی
دکتری دانشگاه آزاد اسلامی رشت ـ خانم آرزو امیدپور
دانشجوی روانشناسی پیام نور آستانه اشرفیه

 51:04ـ 51:51

مزایا  ،معایب و چالش های آموزش مجازی در پی شیوع ویروس کرونا

آقای حسین واحدچوکده دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد
اسلامی واحد زنجان ـ خانم ربابه طالعی دانش آموخته
کارشناسی ارشد
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برنامه زمانی نشست سوم :فراخوان همایش ملی خانواده و زنان (بُعد حقوقی) ـ  00:11ـ 03:01
اعضای نشست علمی :دکتر مهین سبحانی ـ دکتر رضا دریایی
لینک ورود به نشست( :لطفاً از مرورگر کروم استفاده کنید)
https://www.skyroom.online/ch/farhangi2150/hamayesh-khanevadeh
ساعت برنامه

برنامهها

سخنرانان

 50:51ـ 50:44

حمایت از کودکان کار در برابر آثار کرونا ویروس
در پرتو حق بر تأمین اجتماعی

خانم دکتر زینب عصمتی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

 50:04ـ 50:51

نقد و بررسی حقوقی تامین حق بر آموزش رایگان
در دوران همه گیری بیماری کرونا و تاثیر آن بر خانواده و زنان

خانم زهرا سبحانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه
مازندران ـ آقای دکتر مسعود فریادی ـ خانم دکتر شیما عرب اسدی
اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران

 50:01ـ 50:04

مسئولیت دولت ایران در تضمین حق بر سلامت شهروندان
در دوران پاندمی کرونا

خانم دکتر مهین سبحانی ـ آقای دکتر رضا دریایی
از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان ـ خانم اعظم حسین نیا
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه گیلان

 51:44ـ 50:01

کرونا و بازتاب آن بر حق زوجه بر طلاق

آقای دکتر حسین خانلری بهنمیری
عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان

 51:51ـ 51:44

تأثیر هم طردیِ اجتماعی در پاندمی کووید51-
بر تضعیف حوزه عمومی و رشد ترس از بزه دیدگی

آقای دکتر مهدی خاقانی اصفهانی عضو هیأت علمی
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

 51:04ـ 51:51

پاسداری از زنان بزه دیده خشونت خانگی
در دوران کرونا ویروس 0451

آقای دکتر جلال الدین حسانی
عضو هیأت علمی دانشگاه علمی کاربردی بوشهر
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برنامه زمانی نشست چهارم :فراخوان همایش ملی خانواده و زنان (بُعد اجتماعی) ـ  00:11ـ 03:01
اعضای نشست :دکتر هدا حلاج زاده ـ دکتر رضا علیزاده
لینک ورود به نشست( :لطفاً از مرورگر کروم استفاده کنید) https://rooydad.guilan.ac.ir/ch/webinar6
ساعت برنامه

برنامهها

سخنرانان

 51:01ـ 51:04

تأثیر کرونا بر اشتغال زنان در کشورهای عضو منا (خاورمیانه و شمال افریقا)

خانم دکتر فیروزه عزیزی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 50:44ـ 51:01

ادراکات و تجربیات زنان خانه دار از فاصله گذاری ،انزوای اجتماعی و اعتماد
در زمان شیوع کووید51-

آقای دکتر صمد رسول زاده اقدم
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی تبریز ـ
خانم زهرا صادقی سرختی دانشجوی دکترای
جامعه شناسی دانشگاه تبریز

 50:51ـ 50:44

الزامات و راهکارهای ارائه حمایت اجتماعی از خانواده ایرانی در دوره کرونا

خانم دکتر مریم رحمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد

 50:04ـ 50:51

مطالعه کیفی عاطفه دینی و سازگاری خانواده با بحران کرونا در شهرستان زاهدان

خانم دکتر الهام شیردل عضو هیأت علمی دانشگاه
سیستان و بلوچستان ـ خانم فاطمه حامی کارگر
دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کاشان ـ
آقای محسن حاکمی دانشجوی دکترای فلسفه و کلام
اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 50:01ـ 50:04

شاخص های موثر سرمایه اجتماعی زنان در گذر از بحران بیماری کووید 51-

آقای دکتر صمد عابدینی ـ
خانم فاطمه مقرب الیله سر دانشجوی دکترای
جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

 50:44ـ 50:01

مطالعه تطبیقی فشار نقشهای چندگانه ناشیاز کرونا بر زنان در خانواده
با تأکید بر نظریه اخلاق مراقبت

خانم دکتر لیلا فلاحتی عضو هیأت علمی مؤسسه
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ـ
خانم دکتر نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی
دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
دانشگاه تربیت مدرس

سخن پایانی :دکتر محمد امین کنعانی مدیر اجرایی همایش
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