به نام خدا
برنامه های همایش نهم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :سخنرانی ها ،ارائه ی مقاله ها ،و پنل ها
مکان :سالن ( )8امام رضا(ع)

چهارشنبه  81مهر – صبح – افتتاحیه
---------------------------------------------------- 0::8 – 0::8تالوت قرآن کریم

 0::8 - 0::8خیرمقدم و گزارش – دکتر سید رضا بالغت – دبیر اجرایی و معاون فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 0:88 - 0::8سخنرانی مقامات
 0::8 - 0:88سخنرانی دکتر بختیار شعبانی ورکی -استاد دانشگاه فردوسی و دبیرانجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران :نظریه موج
تاریخی و تحوالت آموزش و پرورش
 08:88 – 0::8سخنرانی دکتر خسرو باقری -استاد دانشگاه تهران :دانش ضمنی رتبه دوم و آموزش الکترونیکی
------------------------------ 08:08 -08:88پذیرایی
-----------------------------محور مقاله ها :فضای مجازی از منظر فلسفه تربیت
( 08::8 – 08:08خیر مقدم و) ارائه مقاله :دکتر یحیی کاظمی -دانشیاردانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر علمی همایش :فضای
مجازی ،دمکراسی و تحقق اختیار انسان
00:88 – 08::8

ارائه مقاله :دکتر سید مهدی سجادی -استاد دانشگاه تربیت مدرس :فلسفه ی "تزبیت فناورانه" یا "فلسفه ی

فناورانه" تزبیت  :نقد گفتمان سیاستگذاری در نظام تزبیتی ایزان
 00:08 – 00:88ارائه مقاله :حکیمه السادات شریف زاده -دانشیار دانشگاه مازندران :فراتحلیل تاثیر فضای مجازی بر هویت
دینی و ملی
 00::8 - 00:08ارائه مقاله :زهرا کاظمی زاده  : -تربیت شهروندی و فضای مجازی
-------------------------------پنل اول 00::8 – 00::8 -موضوع :فضای مجازی از منظر فلسفه ی تربیت
اعضای پنل :دکتر خسرو باقری ،دکتر بختیار شعبانی ،دکتر سید رضا بالغت ،دکتر مهرداد اختیاری ...

چهارشنبه  00مهر – عصر

مکان :سالن ( )0امام رضا (ع)

-------------------------------------- ::88 -0::8سخنرانی دکتر سعید ضرغامی – دانشیار دانشگاه خوارزمی :دشواری های" معلمی همچون" "خردورزی عملی"
در آموزش مجازی
 ::08 - ::88ارائه مقاله :دکتر طاهره جاویدی – دانشیار دانشگاه فردوسی :تاملی بز اخالق مزاقبتی و تزبیت اخالقی مبتنی
بزآن در فضای مجاسی
 :::8 – ::08ارائه مقاله :دکترامین ایزدپناه – استاد دانشگاه شیراز :توانمندی در گفتوگو به عنوان پیشنیاسی بزای کاهش
کژکارکزدهای ارتباطی رسانههای نوظهور مجاسی و اجتماعی
 ::88 - 0::8ارائه مقاله :مینا فیاضی – کارشناس ارشد از دانشگاه شیراز :نقش حلقه های کندوکاو فلسفی در مقابله با تهدیدهای
فضای مجازی بر تفکر انتقادی
 ::08 - ::88ارائه مقاله :دکتر علیرضا صادق زاده فمصری -استادیار دانشگاه تربیت مدرس :تبیین و نقد سه رویکرد تربیتی
رایج به فصای مجازی بر اساس فلسفه تربیت اسالمی
--------------------------------------پنل دوم – 8:08 – ::08

موضوع :فلسفه تربیت در فضای مجازی

اعضای پنل :دکتر علیرضا صادق زاده ،دکتر سعید ضرغامی ،دکتر طاهره جاویدی ،دکتر امین ایزدپناه

 0:88 – 0:88شب  :زاهدان گردی (چهار راه رسولی)

پنجشنبه  00مهر  -صبح

شام 08:88 – 0::8

مکان :سالن ( )0امام رضا (ع)

--------------------------------------------محور مقاله ها :فضای مجازی در فلسفه تربیت
 0:88 – 0::8سخنرانی دکتر سید رضا عاملی – استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی فضای مجازی :دو فضایی شدن
خانواده :رویکردها ،فرصت ها و چالش های فضای مجازی
 0:08 - 0:88ارائه مقاله :دکتر محمود تلخابی – استادیار دانشگاه فرهنگیان و پژوهشکده علوم شناختی :تامل تربیتی در باره
کاربست فناوری های شناختی
 0::8 – 0:08ارائه مقاله :دکتر محسن فرمهینی فراهانی – دانشیار دانشگاه شاهد تهران :موک ها و فلسفه تعلیم و تربیت در عصر
گشت رایانش
 0:88 – 0::8ارائه مقاله :محسن کردلو – دانشجوی دکترای فلسفه تربیت دانشگاه خوارزمی :نمودشناسی تفسیری فرصتها و
چالشهای فضای مجازی بر باور افراد نسبت به اخالقیات
 08:08 – 08:88ارائه مقاله :سعیده خجسته – گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران :بررسی رابطه شبکه های اجتماعی با
سالمت روان و هویت ملی و دینی دانش آموزان
------------------------------------

پذیرایی 08::8 – 08:08
---------------------------------------- 08:88 - 08::8ارائه مقاله :دکتر اسدهللا زنگویی – استادیار دانشگاه بیرجند :جهانی شدن ،تربیت شهروندی و فضای مجازی
 00:08 – 08:88ارائه مقاله :دکتر پروین بازقندی – دانش آموخته دانشگاه خوارزمی :ارزیابی نقﺶ آمىزش هاي مﺠازي در
بازتىلﯿﺪ نابﺮابﺮي هاي آمىزشی بﺮ بﻨﯿاد انﺪیﺸه هاي اپﻞ
 00::8 – 00:08ارائه مقاله :لیال قبادی – دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه آذربایجان :تبیین تجربه زیسته ی
دانشجویان از چالش های فضای مجازی در حوزه ارزش های دینی
 00:88 - 00::8ارائه مقاله :دکتر بابک شمشیری – دانشیار دانشگاه شیراز :شبکه های اجتماعی مجازی :فرصت یا تهدید برای
رشد تفکر
 00:08 - 00:88ارائه مقاله :دکتر یحیی کاظمی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان :فضای مجازی و تحقق هدف تربیتی
خویشتن داری
--------------------------------------پنل سوم –  0::08 – 00:08موضوع  :فضای مجازی در فلسفه تربیت
اعضای پنل :دکتر یحیی کاظمی ،دکتر اسدهللا زنگویی ،دکتر بابک شمشیری ،دکتر فرخی نژاد و ....

بعد از ظهر زاهدان گردی  :بازدید از معبد سیک ها

پنجشنیه

مکان :سالن ( )0مالصدرا

 00مهر  -صبح-

محور مقاله ها :راهکارهای تربیتی برای مشکالت فضای مجازی

 0::8 - 0::8ارائه مقاله :دکتر نرگس سجادیه – استادیار دانشگاه تهران :فضای مجازی و کنشگری آدمی :مواجهه ای تربیتی
 0:88 - 0:88ارائه مقاله :آزاده بزرگی – دانشجوی دکترای دانشگاه تهران :اصول و روش های تربیت مسئولیت در فضای
مجازی در نگاه "معطوف به دیگری" امانوئل لویناس
 0:08 – 0:08ارائه مقاله :حمید رضا رمرودی – کارشناس ارشد :توصیف و فهم استلزامات ارزشی تربیتی در تجربه ی زیسته
کاربران فضای مجازی از دیدگاه روش پدیدارشناسی هرمنوتیک
 0::8 – 0::8ارائه مقاله :دکتر غالمحسن پناهی – استادیار دانشگاه فرهنگیان :بررسی مولفه های توسعه ی آموزش مجازی
درنظامر آموزش عالی ایران از دیدگاه استادان دانشگاههای مجری
 08:88 - 0:88ارائه مقاله :نگار حسینی بافقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد :آموزش فلسفه به کودکان و چالشهای
فضای مجازی
------------------------------------پذیرایی 08:08 – 08:88
----------------------------------00 -08::8سخنرانی دکتر محمود مهر محمدی – استاد دانشگاه تربیت مدرس :باز اودیشی در رسالت و کارکردهای تربیت مدرسه ای،
به مىظىر تضمیه بقای آن در مىاجهه با فضای مجازی

پنل چهارم 00:88 – 00:88 -

موضوع :راهکارهای تربیتی برا ی مشکالت فضای مجازی

اعضای پنل :دکتر محمود مهر محمدی ،دکتر سجادیه ،دکتر غالمحسن پناهی ،دکتر سلیمی و ...

بعد از ظهر

زاهدان گردی :بازدید از معبد سیک ها

