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به نام خداوند بخشندۀ مهربان
 .1مقدمه
مدخل

.1-1

ویروس کرونا ،پدیدهای نوظهور و غافلگیر کنندهای بود که بسییاری ا مناسیتاف فیلج اهان را دگرگون سیاخت و کشیور
عزیزمان ایران نیز ا آثار این تغییراف بج بهره نماند .کرونا همهی حو های ندگج فردی و ااتماعج انسیییان را تتت ترثیر
خود قرار داده اسیت .تغییراف به اندا های گسیترده و عمیق است که صاحبنظران تتوالف ااری را به قتل و پس ا ظهور
کرونا تقسیم مجکنند.
.2-1

گام اول مسئولیت اجتماعی

دانشیااه ایمم در راسیتای اییای مسییو یت ااتماعج خود در پیشیایری و مقابله با بتران کرونا ،واحد اسیتانج شتی ملج
اامیه و دانشیااه را وون همیشه وارد میدان نمود و در فرصتج کوتاه ،با اعمم فراخوان ،شاهد ناار
کاربردی در خصیو

بهترین پیشنهادهای

پیشیایری و مقابله ا سوی اامیهی دانشااهج استان ایمم گشت .هر کدام ا پیشنهادهای یاد شده

ترثیر بزرگج در هدفمندی دوران قرنطینه خاناج و نیز تو ید متصیوالف بهداشیتج و مراقتتج پیشایری ا ویروس کرونارا
داشتند که نمون بار آن ،تو ید ا یل طتج در آ مایشااه دانشااه ایمم بود.
.3-1

گام دوم مسئولیت اجتماعی

دانشییااه ایمم افتخار آن را دارد که در گام دوم مسیییو یت ااتماعج خود ،نسییتت به ار یابج دوران پسییا کرونا اقدام نماید.
بجشیید در دوران یاد شییده بسیییاری ا هن ارها ،ار ها ،عاداف ،رسییوم و به طور کلج مناسییتاف اقتصییادی ،ااتماعج،
فرهناج ،سییاسیج و بهداشیتج تغییر خواهد کرد .آگاهج ا ونین تغییراتج مجتواند سییاستگذاران را در برنامهریزیهای
آتج و آینده پژوهانه یاری نماید.
هدف همایش :ترسیمِ زیست جهانِ پس از کرونا
.1-2

ترسیم وضعیت موجود :پس ا سپری شدن بتران کرونا وه تغییراتج در مناستاف مختلف ندگج انسانها
در حو ههای مختلف (متورهای همایش) پدید خواهد آمد؟

.2-2

ترسیم وضعیت مطلوب :با مشاهدۀ اثراف بتران کرونا وه پیشنهادهایج برای مدیریت بترانهای مشابه
آتج متصوّر است؟

 -3بخشها
در رو گاری که تاب آوری انسان ها به ستب ندگج ماشینج کاهش یافته و حوصلهی آنان ا شنیدن متون بلند نیز به سر
مج آید ،ضرورف تواه به مختصر نویسج خصوصاً در بین دانشااهیان دو وندان مج نماید .به همین اهت تصمیم بر آن
شد تا عمو بر مقاالف علمج امیان ارسال یادداشت های کوتاه هم فراهم شود .آثار ارسا ج به همایش مج تواند در ییج ا
قا ب های ذیل باشد.
 .9-9یادداشت فنج کوتاه (تا  055کلمه)؛
 .2-9مقا ه کوتاه (تا  9055کلمه)؛
 .9-9مقا ه بلند (تا  0555کلمه).
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 .4شرکت کنندگان:
 .9-4عموم مردم؛
 .2-4دانش ویان؛
 .9-4کادر اداری دانشااهها و مؤسساف آمو

عا ج؛

 .4-4اعضای هییت علمج دانشااهها و مؤسساف آمو

عا ج.

 .5محورهای همایش:
 .1-5بخش آب ،خاک ،محیط زیست و کشاورزی:
-

-

دبیر کارگروه :دکتر حاجی کریمی

آب
خاک
هوا
تنوع یستج
انرژیهای نو
توسی پایدار
سایر موضوعاف مرتتط
سمنهای متیط یستج
سایر موضوعاف مرتتط

اعضاء کارگروه:
.9
.2
.9
.4
.0
.6

 .7دکتر اییر مامج اده

 .2-5اقتصاد ،صنعت و گردشگری:

دبیر کارگروه :دکتر علی سایه میری

-

با ارها ،کسب و کار مردم و بنااههای تو یدی و خدماتج

-

بوداه ،نظام ترمین ما ج ادید ،برنامههای توسیه و سیاستگذاریهای اقتصادی

-

رفاه اقتصادی و سیاستهای حمایتج و تصمیم گیری اقتصادی
اقتصاد متلج و کسب و کارهای خُرد
ت ارف و اقتصاد کمن و روابط اقتصادی کشورها
متغیرهای مهم اقتصادی (رشد اقتصادی ،تورم ،بییاری ،تو یع درآمد ،فقر،
مصرف ،سرمایهگذاری ،پس اندا و...
صنیت و یر بخشهای آن
کشاور ی و یر بخشهای آن
انیاق و مشارکتهای اقتصادی
نا اطمینانج اقتصادی
انرژی ،صنیت و میدن
مخابراف ،گردشاری
سایر موضوعاف مرتتط

-

دکتر متمود رستمج نیا
دکتر نورا دین رستمج
دکتر علیرضا حسینج
دکتر اییر حسین اده
دکتر علیرضا تاب
دکتر متسن توکلج
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اعضاء کارگروه:
.9
.2
.9
.4
.0
.6
.7

دکترعتداهلل شایان
دکتر باقر درویشج
دکتر ابوطا ب کاظمج
دکتر اردشیر سلیمانج
دکتر شاکر متمدی
دکتر عتاس آ ادی
دکتر فرشته متمدیان

 .3-5بهداشت و سالمت
-

دبیر کارگروه :دکتر راضی ناصری فر

حیمرانج سممت
درمان ،دارو و ت هیزاف پزشیج
یر ساختهای بهداشت و سممت
امنیت و ایمنج غذایج
مدیریت سممت روان
وضییت سواد سممت
سایر موضوعاف مرتتط

اعضاء کارگروه:
.9
.2
.9
.4
.0
.6

.7
 .4-5علم ،فناوری و نوآوری
-

-

دبیر کارگروه :دکتر کامران طاهر پور

نظام آمو کشور
آمو م ا ی ،ا خانه تا دانشااه
پژوهش /ضرورف با بینج مسائل پژوهشج
کرونا و با ار فناوری
فیا یت شرکتهای فناور و دانش بنیان
فناوری اطمعاف در کنترل شیوع ویروس کرونا
موج ادید نوآوری
تمهیداف یست بوم نوآوری برای مقابله با وا ش اهانج کرونا
سایر موضوعاف مرتتط

اعضاء کارگروه:
 .9دکتر حسین مهدی اده
 .2دکتر م ید ضیایج
 .9دکتر متمد مهدی اده
 .4دکتر هره میتمدی
 .0دکترمتمداواد صیادی
 .6مهندس نواب شیییج
 .7دکترس اد نظری
 .0مظیر بگ متمدی

 .5-5اجتماعی و فرهنگی:
-

دکتر متمد رضا کیاشیان
دکتر مهتاب شاهماری
دکتر شهاب فمحج
دکتر ایرج پاکزاد
دکتر حشمت اهلل نورمرادی
دکتر مصطیج نیمتج
دکتر فاضل پوراحمد

دبیر کارگروه :دکتر علی ایار

کودکج و کرونا (فراغت ،آمو و )...
کرونا ،م ا ی شدن روابط و خطر اعتیاد اینترنتج
دوگانه فقر و خانه نشینج در شرایط کرونایج
با خوانج حافظه تاریخج ،روایت تاریخ شیاهج بترانهای مشابه مانند سرخد و
سا مانهای مردم نهاد و شرایط کرونایج
با خوانج ذهنیت نسلج ا یست کرونا و پسا کرونایج
مسؤو یت مدنج دو ت و یست بترانج –کرونایج
مؤ یههای ااتماعج آسیب پذیری کرونایج
بج مناسیج ،دگردیسج مناسد و کرونا
پدیدارشناسج موااهه مردم با کرونا
حیمرانج خوب و مدیریت بتران
یرس ،امید و یست کرونایج
رسانه ،مدیریت اطمعاف و سرمایه ااتماعج رسانه در یست کرونایج
پدیدارشناسج ت ارب یسته کادر درمان مقابله با کرونا
عدا ت ااتماعج و کیییت ندگج
اخمق ،مسیو یت ااتماعج
گروههای ااتماعج خا
نظام ار ها و هن ارها
آسیبهای ااتماعج
مشارکت ااتماعج
خانواده و امییت
عاداف و رسوم
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اعضاء کارگروه:
 .9دکتر یار متمد قاسمج
 .2دکتر علج فیض ا لهج
 .9دکتر عزیز کمنتری
 .4دکتر استاق قیصریان
 .0دکتر هرا رضایج نسب
 .6دکتر صدیقه پیری
 .7دکتر ماریا رحیمج
 .0دکتر بهرو سپیدنامه

-

ور
وا ش های اقتصاد فرهنگ و هنر در عصر کرونا
تغییراف نظام تو یع و مصرف فرهناج و هنری در عصر پساکرونا
تغییراف ساختاری در کسب و کارهای فرهناج و ای اد مشاغل ادید در عصر پساکرونا

-

نقش سلتریتج ها  ،وهره های متتوب و مشهور حو ه فرهناج و هنری در مدیریت بترانها

-

خمء برنامههای ااتماعمتور در عصر کرونا
تغییر ذائیه فرهناج هنری شهروندان و شرایط پساکرونا
پویشهای اها ج فرهنگ،هنر و رسانه و نقش آنان در فرهنگسا ی ،حس همد ج و ...
رسانهها و رسا ت آگاهج بخشج در عصر کرونا
بماستیاده شدن فضاهای فرهناج هنری در عصر کرونا
حرمان هنرمندان و نظام حمایتج دو ت
سایر موضوعاف مرتتط

 .6-5دین:

دبیر کارگروه :دکتر شمس اهلل سراج

-

ظرفیتهای نهیته دین در کرونا و پساکرونا
کرونا و با ناری برخج میاهیم دینج
کرونا و ظرفیت مسااد و روحانیت
کرونا فرصتج برای با گشت به دین
دین و فرهنگ بهداشت فردی و عمومج
اایااه شرور در نظام خلقت
دین و پروتیلهای بهداشتج
کرونا و آمو م ا ی دین
عقمنیت دینج و کرونا
کرونا و توحید افیا ج
دین و فلسیه حرمت حیواناف حرام گوشت.
سممت انسان ا منظردین
ترثیر کرونا بر دگرگونج یا ترسیس برخج احیام در عتاداف و میاممف و ...
فقه پسا کرونا و ترثیر آن بر با ارهای اسممج

-

ترثیر وضییت پس کرونا بر عقود اسممج حال یا مؤال شدن دیون شرعیه در مان شیوع

-

تیمد در انتقال ویروس کرونا و ترثیر آن در تتقق قتل عمد
بررسج فقهج دیه ناشج ا انتقال عمدی ویروس کرونا
ترثیر تیمد یا سهل انااری در تییین قصا یا دیه مرگ ناشج ا ویروس کرونا
مسیو یت ااتماعج و شرعج رعایت ملزوماف دوران اپیدمج کرونا
بررسج فقهج متدوده اختیاراف حیومت اسممج در ای اد متدودیتهای ااتماعج
بررسییج فقهج متدوده اختیاراف حیومت اسییممج در تغییر احیام شییرعج امیج
( یاراف ،مناسد امیج ،اماعاف و  )...در دوران اپیدمج
وظایف شرعج حاکم اسممج در تتقق عدا ت ااتماعج در دوران پسا کرونا
وا ش کرونا و شرور با عدل ا هج
کرونا و رابطه علم و دین
او ویت بندی گونههای امنیت ا دیدگاه فقه و حقوق در عصر کرونا
اخمق ااتماعج و کرونا
سایر موضوعاف مرتتط

-

-
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اعضاء کارگروه:
 .9دکتر مهدی اکترنژاد
 .2دکتر متمدرضا حسینجنیا
 .9دکتر شمس اهلل سراج
 .4دکتر کریم کوخایج اده
 .0دکتر نتج ستتانج
 .6دکتر فرهاد عمورضایج
 .7دکتر سمیه منیرد

 .7-5سیاست داخلی:
-

دبیر کارگروه :دکتر عباس سهراب زاده

انسان ،اامیه و امنیت پایدار
انس ام ملج
دو ت ا یترونید
حیمرانج و مردم ساالری دینج
احزاب سیاسج
رسانه ،بتران و اعتماد عمومج
نهادهای مدنج و آسیبهای فراگیر
سایر موضوعاف مرتتط

اعضاء کارگروه:
 .9دکتر علیرضا شیخ متمدی
 .2دکتر احمد با یار
 .9دکتر عتاس منصوری
 .4دکتر نصرف اهلل حیدری
 .0دکتر فرامر میر ا اده
 .6دکتر عظیم کریمج
 .7دکتر سیینه هاشمیان

دبیر کارگروه :دکتر نصرت اهلل حیدری

 .8-5سیاست خارجی:

 روابط خاراج و دیپلماسج عمومج

اعضاء کارگروه:

 مسائل منطقهای و بین ا مللج

.9
.2
.9
.4
.0
.6
.7

 نهادهای بین ا مللج و منطقهای

 حقوق شهروندی و کرامت انسانج
 ماهیت قدرف در روابط بینا ملل
 میهوم امنیت و امنیت ملج

 با ار انرژی و پیامد آن بر اقتصاد سیاسج ایران

 روابط ت اری ایران با کشورهای منطقه و اهان
 رشد ناسیونا یسم در منطقه و پیامد آن بر امنیت ملج ایران
 تتریمهای اعممج و اعما ج آمرییا بر ایران
 حیمرانج سایتری و روابط بین ا ملل.
 فضای سایتری و ترثیر آن بر ظهور با یاران غیر دو تج

 سایر موضوعاف مرتتط
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دکتر عتاس سهراب اده
دکتر تاج ا دین صا تیان
دکتر اهانتخش مرادی
دکتر علیرضا شیخ متمدی
دکتر فریتا ترامان
دکتر س اد بهرامج
دکتر فتح اهلل نورو اده

 .6هیئت رییسه :
رییس همایش :دکتر غالمرضا غفاری (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
دبیر همایش :دکتر محمد علی اکبری (رییس دانشگاه ایالم)

 .7کمیتهها
 .1-7کمیته سیاست گذاری (دبیر :دکتر محمدرضا شیرخانی)
 اعضا کمیته:
 ریاست دانشااه ایمم و رییس واحد استانج شتیه ملج اامیه و دانشااه
 میاون فرهناج و ااتماعج دانشااه ایمم و نایب رییس واحد استانج شتیه ملج اامیه و دانشااه
 میاون پژوهش و فناوری دانشااه ایمم
 مدیر حو ۀ ریاست دانشااه ایمم
 دبیر واحد استانج شتیه ملج اامیه و دانشااه
 نهاد نمایندگج مقام میظم رهتری در دانشااه ایمم
 رییس دانشااه علوم پزشیج استان ایمم
 رییس دانشااه آ اد اسممج واحد ایمم
 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسممج استان
 رییس خانه مطتوعاف استان
 سه نیر ا افراد صاحب نظر به انتخاب ریاست دانشااه ایمم
 .2-7کمیته علمی( :دبیر :دکتر رضا رضازاده)
 اعضا کمیته علمی داخل استان :
 دبیران کارگروههای هیتاانه شتیه ملج اامیه و دانشااه به اضاف ییج ا صاحب نظران حو ه دین و دو تن ا صاحب
نظران حو ه فیا یت های هنری:
 دکتر شمس اهلل سراج؛ دبیر کارگروه دین دکتر علج ایار؛ دبیر کارگروه فرهناج و ااتماعج دکتر حااج کریمج؛ دبیر کارگروه آب ،خاک ،متیط یست و کشاور ی دکتر علج سایه میری؛ دبیر کارگروه اقتصاد ،صنیت و گردشاری دکتر راضج ناصری فر؛ دبیر کارگروه بهداشت و سممت دکتر کامران طاهرپور؛ دبیر کارگروه علم ،فناوری و نوآوری دکتر عتاس سهراب اده؛ دبیر کارگروه سیاست داخلج دکتر نصرف اهلل حیدری رنه؛ دبیر کارگروه سیاست خاراج دکتر عتدا تسین رحمتج و آقای یونس قیطانج؛ صاحب نظران حو ه فیا یتهای هنری داوران بخش علمج
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 اعضاء کمیته علمی خارج از استان:
رشتۀ

رتبه

دانشگاه محل خدمت

ایمیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

بان شناسج

استاد

دانشااه تهران

gh5karimi@ut.ac.ir

9

دکتر غممرضا کریمج دوستان

دانشیار

دانشااه تهران

n.nemati@ut.ac.ir

2

دکتر نورا دین نیمتج

تاریخ

دانشااه تهران

shheidari@ut.ac.ir

9

دکتر شاهین حیدری

میماری

استاد

malekis@scu.ac.ir

4

دکتر سیید ملیج

اغرافیا

استاد

دانشااه شهید ومران

0

دکتر مینا شمخج

ا هیاف

استادیار

دانشااه شهید ومران

m_shamkhi@yahoo.com

6

دکتر علج فقه م یدی

اقتصاد

استادیار

دانشااه کردستان

a.f.majidi@gmail.com

7

دکتر روح اهلل اسممج شیت ره

علوم سیاسج

استادیار

دانشااه فردوسج مشهد

eslami.r@um . ac . ir

0

دکتر عتاس وریج کاظمج

اامیه
شناسج

استادیار

پژوهشیده مطا یاف فرهناج و ااتماعج
و ارف علوم  ،تتقیقاف و فناوری

av5kazemi@gmail.com

تحصیلی

 وظایف کمیته:
 دریافت آثار و ان ام غربا اری او یه
 ار یابج آثار
 اعمم اسامج برگزیدگان
 مدیریت پنل های م ا ی
 .3-7کمیته پشتیبانی ،اجرایی  ،فنی و اطالع رسانی( :دبیر :دکتر حمیدرضا امامی پور)
 اعضاء کمیته:
-

دکتر مسیود با گیر
مهندس مهدی شرییجراد
مهندس سهیم حااج اده
آقای فرهاد فتاحج
دکتر آیت قتادی
آقای متمد کسیلج
آقای صادق پورمسیری
آقای علج حاتمج

 وظایف کمیته:
 ترمین منابع ما ج
 پرداخت هزینه برگزیدگان ،سخنرانان ،و کادر مدیریتج و اارایج
 دریافت و تو یع مقاالف بین اعضای کمیته علمج
 برگزاری همایش
 انتشار مقاالف
 ای اد بستر م ا ی مناسب برای اطمع رسانج و دریافت مطا ب
 ای اد بستر م ا ی برای برگزاری همایش
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 مدیریت و پشتیتانج شتیه
 تهیه پوستر م ا ی همایش
 تو یع فراخوان همایش در فضای م ا ی
 تماس با رسانهها
 انییاس اختار همایش
.8حامیان و برگزارکنندگان
 نهاد نمایندگج مقام میظم رهتری در دانشااه ایمم

 مؤسسه آمو

عا ج باختر

 استانداری ایمم

 مؤسسه آمو

عا ج سییر دانش

 ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسممج استان ایمم

 خان مطتوعاف استان ایمم

 دانشااه علوم پزشیج استان ایمم

 اهاد دانشااهج استان ایمم

 دانشااه فرهنایان استان ایمم

 خترگزاری ایسنا

 دانشااه آ اد اسممج واحد ایمم

 بنیاد نختاان استان ایمم

 دانشااه پیام نور واحد ایمم

 پارک علم و فناوری استان ایمم.

 دانشااه علمج – کاربردی ایمم
 -آمو شیده فنج و حرفه ای استان ایمم

 میاونت فرهناج امور اوانان اداره کل ور

و اوانان استان ایمم

 صدا و سیمای مرکز ایمم
 دفتر دانشااهج ان من اامیه شناسج ایران در دانشااه ایمم
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