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 حوزه رقابت: انجمن برتر 



 بخش اول: فعالیت آموزش ی

 تالیجید ستیز  ندهیآ-1

 : دورهد تیاسا

 کاال(  یجید یروابط عموم ریمد  ،یفلسفه علم و فناور  ی)دکترا  ی حسن موسو  ریدکتر ام  •

 مستندساز( ،یعلوم ارتباطات اجتماع ی)دکترا  ی ادگار یمحمدحسن   دکتر •

 :  ی برگزار زمان 

 20ساعت  1400 دی 20دوشنبه  •

 :ی نحوه برگزار 

جهان   یا  بود  خواهد  انقالب  جهان  آینده  جهان 

خواهد   چه  انقالبی  های  تکنولوژی  آینده  فرایند؟ 

ها   تکنولوژی  این  اثرات  و  تغییرات  عمده  بود؟ 

   چگونه پدیدار خواهد آمد؟

ای  تکنولوژی های نوین شکاف بین واقعیت رسانه

برای کاستن از آسیب   .دهندو واقعیت را افزایش می 

شکاف،  این  کافی   های  رایج  ای  رسانه  سواد  آیا 

آیا آزادی بیشتر و سهولت دسترس ی در   خواهد بود؟

مایه تواند  می  مجازی  های  زندگی  تجربه  برای  ای 

تغ  او ای  باشد واقعی سمت  به    ی زندگ  ی معنا  ر ییرا 

 سوق خواهد داد؟ 

 



 رویداد علمی: دوم بخش 

 کرونا  پسا جهان  در  ارتباطات علم و  ما-1

 اساتید رویداد:

 دکتر عبدالکریم خیامی  •

  دکتر سید مجید امامی •

 : با حضور دانش آموختگان رشته

 محمد جواد بادین فکر  •

 داوود طالقانی  •

  مسعود حسنلو •

 21ساعت  1400اردیبهشت   28زمان برگزاری:  

 نحوه  برگزاری: 

مسئله     نشست  نیدر ا ما و علم ارتباطات در جهان پساکرونا برگزار شد.  ینشست دورهم   یارتباطات و روابط عموم  یبه مناسبت روز مل

نفر از    45جلسه   نیقرار داده شد. در ا  لی و تحل  ی حوزه در جهان پساکرونا، مورد بررس   ن یو فناورانه ا  یاجتماع   راتییعلم ارتباطات و تغ

ا  شرکت کردند.  انیدانشجو  از دانش آموختگان رشته معارف اسالم  نیدر  نفر  ب  ینشست سه  به  ارتباطات  و  و    افتهی  انیو فرهنگ  ها 

تهران به چند نکته در رابطه    دانشگاه یعلوم ارتباطات اجتماع  یته نفر از از دانش آموختگان رش   ک ی  ان یم  نیخود پرداختند. در ا  اتیتجرب

 دانشگاه ها اشاره کرد. ر یو ارتباطات دانشگاه امام صادق از نگاه سا رهنگ با دانشگاه امام صادق و رشته و ف

شرکت    انیم   ان،یدر پا کردند.  انیرا ب  یحاتیبه دغدغه و مسائل خود اشاره کرده و توض  زین  انیاز دانشجو   ی برنامه شمار   نیدر ادامه ا

 اهدا گشت.  ییهابرگزار شد و به سه نفر کتاب  ی کش دوره قرعه  ن یکنندگان ا

 

 فرهنگ و ارتباطات   شگاهیانتخابات، آزما-2

 اساتید رویداد:

 ون یهما  ی دکتر محمدهاد  •

 یمحمد صادق نصرالله  دکتر •

 ی امام دیمج  دیس دکتر •



 ی باقر  نیمحمد ام دکتر •

  ی د یعم دینو  ی آقا  جناب •

 ی محسن جوهر   ی آقا  جناب •

 ( ی مجاز   ی )کارشناس فضا  یحامد خسروان دیس دکتر •

 دانشگاه تهران(  یخط مش  ی دکترا   ی )دانشجو  ی در یمهرداد ح  ی آقا  جناب •

 :  ی زمان برگزار 

 21ساعت  1400خرداد   16نشست اول: یکشنبه  •

 21ساعت  1400خرداد  19نشست دوم: چهارشنبه  •

 21ساعت  1400خرداد  23نشست سوم: یکشنبه  •

 نحوه برگزاری: 

ر  انتخابات  از منظر علم فرهنگ و ارتباطات برگزار    یموضوع بررس   با یسه نشست علم  1400سال    یجمهور   استیبه بهانه  انتخابات 

اول  شد. آزما نشست  انتخابات  عنوان  اسات  شگاهیبا  حضور  با  که  ارتباطات  و  آقا  د یفرهنگ  جناب  ارتباطات  و  فرهنگ  دکتر    یعلم 

در    تباطات پرداخت.برگزار شد، به اصل موضوع انتخابات از نگاه فرهنگ و ار   یصادق نصرالله  ددکتر محم  یو آقا  ون یهما  یمحمدهاد

به مسئله    ی و ارتباط  ی را در رابطه با نگاه فرهنگ  ینکات  ز یدانش آموخته رشته فرهنگ و ارتباطات ن  ی محسن جوهر   ی جلسه آقا  ن یادامه ا

 .ندشرح داد انتخابات

و جناب    ی مجاز   یکارشناس فضا  یحامد خسروان  دی با حضور دکتر س  1400در انتخابات    ی مجاز   یفضا  ینشست دوم با عنوان پادشاه

به نقش فضا  د یخط مش برگزار گرد  یدکترا   ی دانشجو   ی در یمهرداد ح  یآقا ا   یها  تیو فعال  ی مجاز   یو  اشاره    یرسانه  انتخابات  در 

  ه یبرگزار شد به مسئله سرما  ی امام  د یمج  د یو دکتر س  ی باقر   نی مردم با حضور دکتر محمد ام  ی نشست سوم که با موضوع صدا شد.

انتخابات    یاجتماع آقا پرداختند.  1400و موضوع مشارکت مردم در  ن  یدی ام  دینو   یجناب  ارتباطات  و  آموخته رشته فرهنگ    ز یدانش 

 کردند. انیبانتخابات   یدا ینسبت به کاند یافکار عموم  دگاهیرا درباره د یگزارشات



 



 امروز  رانی نوجوانان در ا ی فرهنگ  یحقوق یچالش ها-3

 استاد رویداد:

رسانه و پژوهشگر    ت یر یمد  ی)دکترا   یمحمدرضا اصناف  دیدکتر س  •

 ( ی مجاز  یفضا

 :  ی زمان برگزار 

 21ساعت  1400 مرداد  2شنبه  •

 :ی نحوه برگزار 

کل انتشار  بهانه  اصفهان  ی دعوا  پیبه  حواش   ینوجوان  و    یحقوق  یو 

چالشها   یارسانه  به  پرداختن  منظور  به  جلسه  فرهنگ  یحقوق  یآن    ی و 

و به خصوص مسائل مربوط به حقوق رسانه در رابطه    رانینوجوانان در ا

 برگزار شد.  یمحمدرضا اصناف د یبا نوجوانان با حضور دکتر س

 

 ی ارسانه یبر حکمران یدرآمد-4

 استاد رویداد:

 ی )استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حکمران  انیلیدکتر آرش وک •

  (ی مجاز  یو فضا

 :  ی برگزار زمان 

 17ساعت  1400شهریور  26جمعه  •

 :ی نحوه برگزار 

رسانه    ریتاث آن برگزار شد،  انیلینشست که با حضور دکتر آرش وک   نیدر ا

ده در جهت  وقا  ی ر یو سوگ  یها  به  پد  عینسبت  و    یاجتماع  یها   دهیروز 

  حی صح  ی کنشگر   یبرا   یاسپس ملزومات دانستن سواد رسانه اشاره شد.

 شرح داده شد.  لیبه تفص  و مواجهه فعال با رسانه ها

 

 

 



 چه خواهد بود؟ رانیدر ا تیقانون جمع یها امدیپ-5

 استاد رویداد:

راهبرد  ری )دب  یدکتر صالح قاسم  • کتاب "جنگ    سنده ینو   دبیر شورای جمعیت سازمان صا و سیما،   ت،یجمع  یمرکز مطالعات 

 "(تیجمع یجهان

 :  ی برگزار زمان 

 20ساعت  1400آذر  22دوشنبه  •

 :ی نحوه برگزار 

از    یکیبا حضور    یاتا جلسه   م یآن قانون بر آن شد حول   ییدانشجو   یو مطرح شدن بحث ها   مجلس     در  تیقانون جمع  بیپس از تصو 

کن    و فعال حوزه رسانه،  تیکارشناسان برجسته حوزه جمع ها  میبرگزار  به پرسش  ها  ییدانشجو   یمطرح شده در فضا  یتا    ی پاسخ 

صدا   نقش ،ی مجاز  یدر فضا تیبه شبهات قانون جمع ییمباحث مطرح شده در جلسه عبارت بود از پاسخگو   .می بده قیو دق ی کارشناس 

که به آن پرداخته    یو فرزندآور   تیدر حوزه جمع  مای عملکرد صدا و س  نهی ش یپ  یبررس  و  تیمباحث مربوط به قانون جمع   در اقناع  مایو س

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وگوی علمی و تخصص ی:  گفتسوم بخش 

 ( + گفت و گو با کارگردان اثر وارکشی)د 3یکسونامیاکران مستند ا-1

 : مهمان نشست

 مستندساز( محسن آقایی )کارگردان و  •

 :  ی برگزار زمان 

 17ساعت  1400 خرداد 26شنبه چهار  •

 :ی نحوه برگزار 

و مطرح     مجلس     در  ت یقانون جمع  بیپس از تصو 

ها بحث  آن   حول   ییدانشجو   یشدن  بر  قانون  آن 

جلسه   میشد حضور    یاتا  کارشناسان    یکیبا  از 

برگزار     و فعال حوزه رسانه،   تی برجسته حوزه جمع

ها  میکن پرسش  به  فضا  یتا  در  شده    یمطرح 

ها  ییدانشجو  دق  یکارشناس   ی پاسخ    . میبده   قیو 

از   بود  عبارت  جلسه  در  شده  مطرح  مباحث 

جمع  ییپاسخگو  قانون  شبهات  فضا  تیبه    ی در 

مباحث مربوط     در اقناع مایو سصدا  نقش  ،ی مجاز 

و    نهیش ی پ  یبررس  و  تیبه قانون جمع عملکرد صدا 

جمع  مایس حوزه  فرزندآور   ت یدر  آن    یو  به  که 

  پرداخته شد.

 1400نشست معارفه دانشجویان ورودی -2

 میهمانان نشست: 

 زاده جناب آقای سیاحی •

 :  ی برگزار زمان 

 20ساعت  1400مهر  30جمعه  •

 :ی حوه برگزار ن



و  ییدانشجو  یعلم ر یرا درباره مس  ییگفت و گو ها خود پرداختند، سپس یابتدا به معرف (1400) دیجد یورود  انیجلسه دانشجو  نیدر ا

 برجسته رشته مطرح کردند.  لیالتحص مسائل رشته با فارغ 

 

 

 همراه با کتاب -3

 میهمانان نشست: 

 حسام آبنوسجناب آقای  •

 جناب آقای داوود طالقانی  •

 :  ی برگزار زمان 

 19آبان ماه ساعت  24دوشنبه  •

 :ی نحوه برگزار 

ا و کتابخوان  ن یدر  کتاب  مناسبت روز  به  که  از جناب   برگزار شد،  ینشست 

آبنوس    یآقا کتاب-حسام  حوزه  طالقان  -خبرنگار  داوود    لی التحص فارغ-  یو 

اسالم معارف  ارتباطات  ،یرشته  و  و   -فرهنگ  گفت  جلسه  تا  شد  دعوت 



الکترونیک  ای مطبوعات چاپیهای مفید و مؤثر برای دانشجوی این رشته و آشنایی بیشتر با فضای رسانهکتاب   رامون یپ ییگو  شکل    و 

 . ردیبگ

 

 دانشکده نیسلسله جلسات بدون تعارف با مسئول-4

 میهمانان نشست: 

 دکتر محسن لبخندق  •

 محمدرضا برزوییدکتر   •

 :  ی برگزار زمان 

 11ساعت  1400آذر  15دوشنبه جلسه اول:  •

 14ساعت  1400آذر  17شنبه جلسه دوم: چهار  •

 :ی نحوه برگزار 

دکتر    یدانشکده و جناب آقا  ی دکتر لبخندق معاونت پژوهش   ی جناب آقا دانشکده در دو جلسه با حضور   ن یجلسات بدون تعارف با مسئول 

ا  کی در هر   دانشکده برگزار شد.  ی معاونت آموزش   ییبرزو  مسائل و   مختلف رشته،  ی کدها  انیاست دانشجو   ی ندگانیجلسات نما  نی از 

ها پاسخ  فرهنگ و ارتباطات به آن  یمعارف اسالم مد نظر خود را مطرح کرده و معاونان محترم دانشکده  یو آموزش   یپژوهش    یهاچالش

 دادند.

 



 های علمی اری ارتباطات و همک: چهارم بخش 

 ی گر یعشق، انسان، دنشست -1

 مهمان نشست: 

 دکتر سجاد مهدیزاده •

 : ی برگزار زمان 

 18ساعت   1400 ر یت 17پنجشنبه  •

 :ی نحوه برگزار 

همکار  نشست  نیا با  استان    ی که  فجر  سپاه 

فارس،   فارس، استان  جوانان  و  ورزش  اداره 

د و  سراج  برگزار    یمتول  ینهادها  گریمؤسسه 

  ی دکتر سجاد مهد  یجلسه جناب آقا  ن یدر ا شد.

مف نکات  موثر   د یزاده  و    ی و  عشق  با  رابطه  در  را 

با  مواجهه    حیصح   نحوه ن یعالقه و همچن جوانان 

  مسئله ازدواج را مطرح کردند.

 

 ران ی آموزش سواد رسانه در ا  ی ذار استگیس-2

 مهمانان نشست: 

 یابیمحمد صادق افراس   یجناب آقا •

 ی محمد  یعل یآقا جناب •

 ی سجاد کرم یآقا جناب •

 : ی برگزار زمان 

 17:30ساعت  1400 مرداد  14پنجشنبه  •

 :ی نحوه برگزار 

همکار  با  که  علم  ی جلسه  انجمن    یانجمن  تهران،  دانشگاه  ارتباطات  علوم 

فرهنگ  یعلم طباطبا  ی ارتباطات  عالمه  علم  ییدانشگاه  انجمن  علوم   یو 



و    رانیدر ا  یمسائل و ملزومات توجه به آموزش سواد رسانه ا نشست به   ن یدر ا برگزار شد.  ییدانشگاه عالمه طباطبا  یارتباطات اجتماع

 آن پرداخته شد.   میتعل ی گذار  است ینحوه س

 علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران سمینار -2

 مهمانان نشست: 

 ی دکتر محمد صادق نصرالله •

 فرد  ی دکتر صادق ستار  •

 ی دکتر محمدرضا بهمن •

   ی کالنتر  نی دکتر عبدالحس •

   ی انتظار   نیمهندس محمد حس  •

 پرور  ییایدکتر ض •

 ی محمد کشور  یآقا •

 ی عباس مراد د یس یآقا •

 نجف پور   زیدکتر عز  •

 زاده   بی دکتر طاهر حب •

 ان یمحسن  یعل د یس یآقا •

 عرفان منش  مان یدکتر ا •

 ی فراهان یجالل نیحس  ری ام یآقا •

  ی ناظم ریدکتر ام  •

 : ی برگزار زمان 

 1400شهریور  15دوشنبه  •

 1400شهریور  16شنبه سه •

 1400شهریور  17چهارشنبه  •

 1400شهریور  20شنبه  •

 1400شهریور  21 کشنبهی •

 :ی برگزار نحوه 

 هیدانشگاه امام صادق عل یحقوق بشر و شهروند شکدهیو اند یاسالم شه یپژوهشگاه فرهنگ و اند  ی سلسله جلسات، با همکار  نیا

 . شرح است نیها، بدنشست  نیمورد بحث در ا یاصل یموضوعات و محورها  برگزار شد. ناریوب 5السالم در قالب 

 ی استیو س یحکمران ابعاد •



 _فناورانه یاقتصاد ابعاد •

 ی _اجتماعی فرهنگ ابعاد •

 ی نی_تقنیحقوق ابعاد •

•  

 روداد ملی دانشجویی مدبر -3

 : ی برگزار زمان 

 1400تیر ماه  15خرداد الی  15 •

 :ی برگزار  جزئیات

در   یابا توجه به ادوار گذشته انتخابات تجربه 

ا ب  جادیجامعه  که  ها  شتریشد  برنامه    ی به 

توجه شود و    داهایکاند  یو قابل اجرا  یمنطق

پوچ   یغبارآلود رسانه ها و وعده ها  یدر فضا

کار موجب    نیگرفتار نشوند چرا که ا   یو توخال

ها چالش  در  کشور  گرفتن    یمختلف  ی قرار 

  است یدوره ر   نیا  یداهایخواهد شد. فلذا، کاند

ب  یجمهور  ها  ی شتر یتوجه  برنامه  ارائه    ی به 

 وعده و  
ً
خود دارند و متوجه هستند که صرفا

 .باعث جذب مردم نخواهد شد دیعو 

علم  ن یا  در انجمن  معارف    ییدانشجو   ی راستا 

ارتباطات  اسالمی،   و  همکاری  فرهنگ  با 

معارف    ت،یر یمدهای معارف اسالمی و  انجمن 

اقتصاد و    معارف اسالمی وحقوق،    اسالمی و

همکار  مسئول  دی اسات  ی به  مربوطه    نیو 

با هدف    انیبا حضور دانشجو   یرقابت  یدادیرو 

برنامه   لیتحل جانبه    ی تیر یمد  یهاهمه 

کند.  یجمهور   استیر   یداهایکاند این    برگزار 

محور برگزار شد که در مجموع    15رویداد در  

تیم در آن شرکت    22نفر به صورت فردی و    65

 کردند.

 


