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اساتید دوره 

موضوع نشست ها 

ـت عــلمى  خالقــی
برگزارى یازدهمین دوره مدرسه علمى دعوت 

مسئله یابى مرحله اول هر گونه هدف گذارى و فعالیت مى 
باشد. توانایى انتخاب مسائل و اولویت بندى آنهایکى از مهارت 
هاى الزم براى هر فرد و بویژه دانشجویان مى باشد. یازدهمین 
مدرسه دعوت به منظور آشنایى دانشجویان با مسائل موجود 
در کشور به سراغ فعالین حوزه فرهنگ و رسانه رفت و از آنها 
در رابطه با مسئله شان و چگونگى شکل گیرى و اولویت 

گذارى مسئله پرسش کرد. 

شیوه اجراى دوره 
یازدهمین دوره مدرسه علمى دعوت در قالب 
11 نشست 2 ساعته برگزار شد، این نشست ها 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان 
برگزارى حضورى، به صورت مجازى و مستقیم 
از صفحه مدرسه علوم انسانى دعوت در شبکه 
اجتماعى اینستاگرام پخش شد. البته جمع 
محدودى از دانشجویان نیز به صورت حضورى 

در جلسه حضور داشتند. در جلسه حضور داشتند. 

بازنمایى دوره 
نشست ها با به طور میانگین با حضور 8 نفر 
افراد حاضر در جلسه و 30 نفر مخاطب از 
طریق صفحه مدرسه علمى دعوت برگزار شد 
در برخى جلسات مخاطبان به بیش از 100 نفر 
نیز مى رسید. فیلم هر کدام از نشست ها 
بالفاصله بعد از جلسه در صفحه مدرسته 
بارگزارى شد و صوت جلسات نیز پس از پایان 
دوره در کانال انجمن علمى در پیامرسان هاى دوره در کانال انجمن علمى در پیامرسان هاى 
بله و تلگرام بارگزارى شد که با استقبال باالى 

مخاطبان روبرو شد. 

بازدید 500 نفرى از صوت جلسات دوره در 
کانال انجمن علمى در پیامرسان تلگرام 

مسئله چیست؟ 

این دوره در بازه 15 روزه از 13 لغایت 28 شهریورماه 1399 برگزار شد 

دکتر سید مجید حسینى، استاد علوم سیاسى دانشگاه تهران 
دکتر سینا کلهر، هیات علمى مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى 
دکتر على صابرى توالیى، هیات علمى دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق 

پیام فضلى نژاد، نویسنده و پژوهشگر و فعال رسانه 
دکتر سید مجید امامى، هیات علمى دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق 

امیر خراسانى، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و فعال رسانه 
وحید جلیلى، مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى ، مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى 

دکتر کمیل قیدرلو، هیات علمى دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق 
دکتر مسعود معینى پور، هیات علمى دانشگاه باقر العلوم و مدیر شبکه چهار سیما 

دکتر میالد دخانچى، منتقد فرهنگى و فعال رسانه 
دکتر سید بشیر حسینى، هیات علمى دانشگاه صدا و سیما 

مسئله مسئله چیست؟! 
رئالیسم سازنده و حل مسائل اجتماعى 
وقتى ساختار نابرابرى تولید مى کند 

طراحى دوباره جمهورى اسالمى، آرى یا نه؟! 
براى تحول، به دنبال تغییر 

کجا ایستاده ایم؟! 
مسئله چیست؟! مسئله چیست؟! 

الگوى مسئله شناسى فرهنگى چیست؟ 
مسئله بحران و بحران مسئله در جمهورى اسالمى 

دعوا سر چیست؟! 
دانشگاه بى مسئله و بى مسئولیت 


