
 

  

 
 

    شناسی ایرانانجمن جامعه

 

 برنامه دومین همایش ساالنه خوانش انتقادی جامعه شناسان کالسیک 

 و مسائل اجتماعی ایران: ماکس وبر

 4931اسفند  41روز اول: سه شنبه 
 پذیرش 41 – 41:41

41.91 – 41.41 

 

 افتتاحیه
 

تاالر ابوریحان 

 بیرونی

 (1)طبقه 

 کالم اهلل مجیدتالوت 

  رسول رسولی پور، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیخیر مقدم دکتر

 دبیر علمی همایش، گزارش دکتر سیدحسین نبوی

جامعه شناسی تاریخی وبر و آموزه های آن برای فهم و : سخنرانی دکتر فرهنگ ارشاد

 شناسی تاریخی ایران پژوهش در جامعه

شناسی ای بر روشسنخ آرمانی دیالکتیکی: حاشیه: سخنرانی دکتر حسین ابوالحسن تنهایی

 کس وبر و کاربرد آن در فهم مسائل اجتماعی ایرانام

 پذیرایی 41.91 – 41

41-41 
 

  های موازینشست

 (1تاالر ابوریحان )طبقه  -نشست علم و روش 

 زاهدی مازندرانیمحمدجواد مدیر نشست: دکتر 

چگونگی کسب اعتبارِ روش و نتایج در نظریات روش شناختی دکتر غالمرضا صدیق اورعی: 

 وبر

 بازخوانی تیپ ایدآل وبر در روش شناسی تحقیق کیفی دکتر کرم حبیب پور گتابی:

 آکادمیک ماکس وبر، متافیزیک علم و آزادیحسام سالمت: 

 داری ماکس وبر و نقد روحیه سرمایهدکتر آرمان ذاکری: 

 گر و اندیشندهشناختی به مثابه سوژه مشاهدهجامعه« مَنِ»ماکس وبر؛ دکتر رحیم محمدی: 

 پرسش و پاسخ

 سالن کنفرانس دانشکده )طبقه سوم( -نشست اقتصاد و بوروکراسی 

 مدیر نشست: دکتر منصوره اعظم آزاده

اهی کراسی در نظریه وبر با نگوواکاوی عناصر دیالکتیکی بورمریم السادات حسینی فر: دکتر 

 ی ایران به جامعه

ه های دولتی ایرانی)ارائ میزان تطبیق پذیری بوروکراسی وبری درسازماندکتر غالمرضا مقدم: 

 تفسیری(-یک رویکرد تاریخی

تحلیل  :وبر بوروکراسی نظریه هایکامیابی ها وبازبینی شکستدکتر معصومه نصیری پور: 

 ایرانی های سازمانموردی فساد در 

 جامعه شناسی اقتصادی وبر و امپریالیسم اقتصادی در ایراندکتر حمزه نوذری: 

بررسی تاریخی نظام اداری در ایران براساس نمونه آرمانی دیوانساالری دکتر نوروز نیمروزی: 

 وبر

 پرسش و پاسخ

 



 

  

 
 

    شناسی ایرانانجمن جامعه

 

 4931اسفند ماه  41روز دوم: چهار شنبه 

41:91 -41 
 

 موازی هاینشست

 (1تاالر ابوریحان )طبقه  -جامعه شناسی سیاسی 

 مدیر نشست: دکتر محمد حسین پناهی

اقتصاد تفسیری ماکس وبر و معرفت شناسی نئولیبرالیسم با تاکید بر مسئله احمد جعفری: 

 ایران در فهم نئولیبرالیسممندی 

 ایران،یک مطالعه وبریدولت و کاریزما در جمهوری اسالمی مهسا اسداهلل نژاد: 

 صورتبندی جامعه شناختی تئوری کاریزمای وبردکتر مجید فوالدیان: 

 تحلیل وبری پارادوکس مشروطیت ایران و پیامدهای ناخواسته آننرگس سوری: 

 ملی گرایی مسوالنه ماکس وبر و ایراندکتر حمید رضا جالیی پور:  

 پرسش و پاسخ

 (  9سالن کنفرانس دانشکده )طبقه  -نشست جامعه شناسی تاریخی 

 مدیر نشست: دکتر فاطمه جواهری

مقایسه روش شناسی وبر و جواد طباطبایی در باره دلیل عقب ماندگی دکتر حسین روحانی: 

 ایران

درس های نظریه اقتدار وبر برای تحلیل مناسبات جمعی غیر ارگانیک در دکتر رضا صمیم: 

 انتقادی-اجتماع ایرانی،مطالعه ای تاریخی

تطبیقی وبر، تئوری عام و برخی مالحظات در  -جامعه شناسی تاریخیدکتر رضا عظیمی: 

 مورد گفتمان شرق شناسی در ایران

نگاهی غیر یوروسنترک به کالسیک های جامعه شناسی: بازخوانی دکتر سید جواد میری: 

 قرائت شریعتی از ماکس وبر

 پرسش و پاسخ

 پذیرایی 41-41:91

41-41 

نشست جامعه 

 شناسی دین 

 و اختتامیه

 (1تاالر ابوریحان )طبقه  -نشست جامعه شناسی دین 

 مدیر نشست: دکتر سیدحسین سراج زاده

 خوانشی در طلب رستگاریریحانه صارمی: 

 زیست "سبک "جامعه شناسی دین ماکس وبری و  "سنت "دکتر محمود نجاتی حسینی: 

 اسالمی -جهان دین ورزی ایرانی 

 پژوهینقد مبانی فکری ماکس وبر در دیندکتر حسن محدثی: 

 و  پروتستانتیسم« وبر»مصرف نظریه ها در ایران، مورد دکتر مقصود فراستخواه: 

 پرسش و پاسخ

 اختتامیه

 


