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، 1399، پایيز 1، شماره 12ي، دوره المللنيو ب ياسيس يافتهايره)با سعيد انوري(، "تیاشمكارل  و نیدوگلکساندر ا

43-66صص.   
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193- “Causes of the failure of the state in Syria (2010-2019)”, (with Yahya 
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192- “The Impact of Historical Narratives on Ethnic Conflicts in Nagorno-
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)با  "يدر قفقاز جنوب يقوم یهایریدرگ ديتشد اي تيخلق هو ؛يو حافظه جمع يخيتار یهاتيروا" -187

75 -104، صص. 1398پایيز ، 3، شماره 8فهيمه خوانساري( سياست جهاني، دوره   

 نظامي( )با مریم "(1890-1920)جانيو شکل گیری جمهوری آذربا تيپان تركیسم: برساختن هو"-186
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)با ناهيد كياني(، سياست، دوره گرای دموكراتیک توسعه اقتصادی سنگاپور، براساس الگوی دولت توسعه -518

  745-764، صص. 1398، زمستان 4، شماره 49

گر كالجي( فصلنامه مطالعات آسياي مركزي ا ولي كوزه)ب غیرامنیتي شدن در آسیای مركزی هایل و زمینهدالي -184

    121-158، صص. 1398، تابستان 106و قفقاز، شماره 

، 12، سال المللنيمطالعات روابط ب(، فريانیكاو ماني)با پ ،یمركز یایآس يتیدر مجموعه امن هیو ترك رانيا -318

141-170، صص. 1398، بهار 45شماره   

182- Science Diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the South Caucasus, 

(Mehdi Hoseini Taghiabad), International Studies Journal, Vol.15, No. 4, March 2019, 

pp. 99-131 (in English) 

، 48سال (، سياست، فريانیكاو ماني)با پهای قفقاز جنوبي، عوامل اصالحات در قوانین اساسي جمهوری -181
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زاده(، مطالعات اوراسياي مركزي، دوره )با مهدي بلورچي گاه تصوف در آسیای مركزی،تحول در نقش و جاي -179

 435-452صص. ، 1397، پایيز و زمستان 2، شماره 11
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177- Developments of Iran-Russia Relations, 1992-2016”, (with Afifeh Abedi) 

Studies of International Studies Journal, Vol. 10, No. 40, fall 2018, pp. 135-164 

 “176- Influential Factors on Russia's Approach to Iran's Nuclear Program; From 

Bushehr Power Plant to JCPOA”,(with Hadi Zargari), International and Political 
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، صص. 1397، بهار 49)با عفيفه عابدي( ژئوپليتيک، شماره ، هیروس يخارج استیس يکیتیژئوپل یهامولفه -174

25-1 

، شماره 10دوره  الملل،)با عفيفه عابدي(، فصلنامه روابط بين، 1990-2016 هیو روس رانيفراز و فرود روابط ا -173

 164-135، صفحه 1396، زمستان 40

172- Science Diplomacy of Islamic Republic of Iran in the South Caucasus, (Mehdi 

Hosseini Taghiabad), in: Robert Czulda (Uniwersytet Łódzki),    (in polish language)   



، 1396، زمستان  4 ، شماره 47، سياست، دوره )با حميدرضا عزیزي(ديپلماسي علمي ايران در گرجستان  -117

1064-1045. صص  
170- Iran's Science Diplomacy in the South Caucasus, Case Study: The Republic 

of Azerbaijan, (with Shiva Alizadeh), Eurasian World, No. 1, October 2017, pp. 42-47 
زت ا... لشكان و ع يباباخان الي) با ل ،یشورو يپس از فروپاش هیو ترك رانيا یمناسبات انرژ کیتیكرنوپل -169

139-161، صص. 1396سياسي، سال دوم، شماره دوم، تابستان  يجغرافيا ي(، پژوهشهايعزت  

 هارل، بوا هرماشل، وسال ا الملل،ينابط برو و استيس ،()با شيوا عليزاده نوبيج زقفقا رد انيرا يعلم يپلماسيد-168

 13-36 .، صص1396تابستان  و

168- The Kurdish Question and Iranian-Turkish Relations: 1991-2015, (with 

Mohamad Hosein Hafezian), International Studies Journal, Vol. 14, No. 2, fall 2017, 

pp. 67-90 

167- Fragile State in Iraq and Women Security, (with Ziba Akbari), Contemporary 

Review of the Middle East, Vol. 19, No.1, pp. 1-19  
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 1-30ص. ص، 1395زمستان ، 29، شماره 7ي، سال المللنيب ياسيس

ي، فصلنامه مطالعات راهبرد نژاد()با محمد سلطاني ،"يهدر سور هیروس ينظام اتیعمل یهازهیعلل و انگ" -162

 135-94، صص. 1395، زمستان 3، شماره 19سال 

161- “A Glance on Iranian Women Political Participation in 2001 -2011”, (with 

Afifeh Abedi), International Studies Journal, Vol. 12, No. 50, fall 2016, pp. 48-29   

، )با محسن اسالمي و قاسم اصولي( مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، يدر قفقاز جنوب هیروس يتیامن یكنشگر-601

  97-136 ، صص.1395، پایيز 95، شماره 22سال 

، 3، شماره 13ژئوپليتيک، سال  بهناز اسدي كيا( با رحمن حریري و) ،"هیو ترك رانيدر روابط ا یمساله كرد" -159

 1-27، صص. 1395پایيز 

مطالعات  )با سيمين شيرازي موگویي(،،"تأثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدني در قزاقستان" -158

 133-150، صص. 1395، شماره یک، تابستان 9اوراسياي مركزي، سال 

، 3، شماره 29ي، سال خارج استيس)با سارا روا(، ، "هیروس ونیفدراس ينظام نيیآ يعوامل دگرگون" -157

 133-169، صص. 1395تابستان

، 47سياست، سال )با يوسف مزارعي( ، "نوسازی و تحزب: مطالعه موردی دولت هاشمي رفسنجاني" 156

 1-25صص. ، 1395، تابستان 2شماره 

155- “Changes in Russia-US Relations under Medvedev”, International Studies 

Journal (ISJ), Vol. 12, No. 3, winter 2016, pp. 15-42 



154- “Expansion of Russia – Hamas Relations: Sources and Implications”,) with 

Hamidreza Azizi), Journal of Power, Politics & Governance, Vol. 3, No. 2, Dec. 2015, 
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 هايفصلنامه پژوهش، "فيمدود یتریدم "در دوره کايو امر هیروابط روس يمل موثر بر دگرگونعوا" -531

  75-105، صص. 1394، زمستان 18دوره نخست، شماره  الملل،نيروابط ب
152- Turkey-Armenia Rapprochement and Its Impact on Iran-Armenia Relations 

(with Mahnaz Goudarzi), Hemispheres, Vol. 30, No. 2, 2015, pp. 39-56  

شناسي ، جامعه))با فهيمه ابراهيمي "یتزار هیورارود با سلطۀ روس يمناطق اشغال انيديجد ييارويرو" -151

 75-97، صص. 1394، زمستان 3، شماره 7سال  تاریخي،

 يراهبرد يهاژوهشپ ، )با رضا نيكنام(،"يجهان يمتحده بر سر هژمون االتيو ا نیچ یچالش راهبرد" -150

 161-182، صص.11، شماره 3، سال استيس

 ،1394 اقتصاد انرژي، سر()با مسعود ایماني كله "یانتقاد یخزر؛ مرور یايهند در منطقه در یانرژ استیس"-914

113-137 صص،  3 ، شمارهاولسال   

نژاد(، دوره )با محمد سلطاني"ای و منازعه ايران و امريکا: كنکاشي در نظريه بلوغ منازعهمذاكرات هسته"-814

   97-126صص.  ،1393، زمستان 24ششم، شماره 

، 3سال  ،للالمسياست بين، )با سعيده حضرت پور( ،"در تونس 2011انقالب داخلي و خارجي های ريشه" -147

 7-34، صص. 1393، تابستان 2شماره 

، 2 ، شماره7 مطالعات اوراسياي مركزي، دوره ي()با فرزاد كلبعل،"گیری جامعه مدني در روسیهموانع شکل " -146

 121-140 صص. ،1393پایيز و زمستان 

، 11سال ، ژئوپليتيک ،)با مهناز گودرزي( ارمنستان و تاثیر آن بر روابط ارمنستان با ايرانبهبود روابط تركیه و  -145

   70-38، صص. 1394، بهار 1شماره 

144- “New Regionalism in the Shanghai Cooperation Organization (SCO)”, 

International Studies Journal (ISJ), Vol. 11, No. Summer 2014, pp. 97-118 

، سال نهم، شماره ، پژوهش علوم سياسيجواد خوانساري( )با "در آسیای مركزیاسالمي گرايي ايران و بنیاد" -143

 243-275، صص. 1393سوم، تابستان 

 سال علوم محيطي، )با مهدي شایسته( "ب و مديريت يکپارچه مناطق ساحلي دريای خزرحکمراني خو" -142

 692 -679 ، صص.1393 ، پایيز3، شماره 40

141 - “Iran and Islamic Fundamentalism in Central Asia”, (with Mohamad Javad 

Khansari, Samaneh Farzi), Hemispheres, Vol. 29, No. 4, 2014, pp. 33-51 9 

140- The New Regionalism between Iran and Russia in Eurasia, Discourse: An 

Iranian Quarterly, Vol. 11, Nos. 1-2, Fall 2013-Winter 2014: 49-66 



، 1392، پایيز 3، شماره 2، فصلنامه سياست جهاني، سال )با محمد سلطاني( "بحران آب در آسیای مركزی" -139

 7-33صص. 

يننامه ایراني سياست ب)با محمد صداقت(، پژوهش "سودموانع همگرايي در سازمان كشورهای مستقل هم" -138

 94-114 صص. ،1391، پاببز و زمستان 1، شماره 1سال الملل، 

 ،1ال سياست جهاني، س، (اریشهي)با ماندانا ت ساز سازمان همکاری شانگهای در پیرامون افغانستاننقش امنیت -137

 61 -85، صص.1391، زمستان 2شماره 

136- Iran and Kazakhstan Relations, a Geopolitical Analysis, (with Ebrahimi & 

Shirazi) Iranian Journal of Foreign Affairs, Vol. 4, No. 4, winter 2014, pp. 36-57 

حبيب رضازاده( پژوهش هاي روابط بين )با آذربايجان و اسرايیل،  ینقش ايران در گسترش روابط جمهور -135

 9-37، صص. 1992، زمستان 10الملل، دوره نخست، شماره 

      133- “The New-Regionalism and the New Cooperation between Iran and Russia in    

Eurasia”, (Mandana Tishehyar) Discourse, Vol. 11, No. 1&2, fall 2013, pp.  49-66 

132- “Some Notes on Human Trafficking in the South Caucasus” (with Hussein 

Komeili Esfahani), Iran and the Caucasus, Vol. 20, No. 18, 2014, pp. 181-190 

131-“The Impact of Iraq-Iran War on Social Roles of Iranian Women”, (with 

Afifeh Abedi), Middle East Critique, Vol. 23, No. 3, September 2014, pp. 277-291 

130- Glo-regionalism in Energy Cooperation Approaches of the SCO Region, (with 

Mandana Tisheyar), European Researcher, Vol. 65, No. 12-2, 2013, pp. 2906-2917  

)با عزیزي( فصلنامه  "در عرصۀ نظر و عمل« طرفي مثبتبي»تحوالت سیاست خارجي تركمنستان؛ اصل "-129

 107-122، صص. 1392، پایيز 3، شماره 43سياست، دوره 

، 1393سال دهم، شماره اول، بهار  سازمند( ژئوپليتيک، )با "گرايي نوين در شرق آسیاشدن و منطقهجهاني"-128

140-159صص.   

آسياي  العات، )با شكاري و احمدنيا(، مط"()مطالعه موردی جمهوری آذربايجان سايبری امريکايپلماسي د" -127

 1-25، صص.1392تابستان  ،82، شماره،  مركزي و قفقاز، سال

)با احسان تقوایي نيا(، مجله روابط  "اهداف و دستاوردهای روسیه از ايجاد سازمان پیمان امنیت جمعي" -126
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125- “Regional Integration in Asia: Comparative Analysis of ECO- ASEAN”, 
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،  10، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي وقفقاز، شماره سي ونهادهای سیاسي درآسیای مركزیحقوق اسا -16
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389.  
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.186-194، صص1372تابستان   

)ترجمه (، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي وقفقاز، سال سیاست درآسیای مركزی پس از فروپاشي امپراطوری  -5

.47-73، صص 1371، پایيز  2اول، شماره   
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9139تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم،  ،سيني()با مهدي حكتابشناسي اوراسیای مركزی،  -25  

  2139تهران: وزارت امور خارجه، ، )با محمدكاظم شجاعي( رايي،گمنطقهمیان -24
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1391  

  9139، تهران: سمت، متفه، چاپ سیاست و حکومت در اوراسیای مركزی -20

 كاظم شجاعي(، تهران:مدبا محترجمه ) و آزادی جوی خداودر جستاسالمي در قفقاز شمالي،  هایجنبش -19
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اري محمد تقي دلفروز، ، با همكسیون روسیهواگرايي در فدرا ینه های نظری و تاريخي همگرايي وبررسي زم -11

.1389 ،بين المللي وزارت امورخارجه تهران: دفتر مطالعات سياسي وچاپ دوم،  ،رسول افضلي  
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1387  

.1379، ان : مركز مطالعات خاورميانه، تهرایاكو و همگرايي منطقه -9  

  1378 : دفتر مطالعات وزارت امورخارجه،،تهرانكتاب سبز فدراسیون روسیه-8

.1390 ،نشر علم :، تهرانچاپ دوم ،اتحاد شوروی و انقالب اسالمي -7  

1393وم، تهران: دانشگاه تهران، ، چاپ سهای اقتصادی فروپاشي اتحاد شورویزمینه -6  
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7138. يزانتهران: م ،چاپ دوم ،حزب توده ايران و گرايياستالین -4  
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های پژوهشي:طرحپ(   

  
معاونت ، از آنان يبانیپشت برای شدهانجام هایو برنامه هااستیس يابيارز ،و عراق رانيدر جنگ ا يرانيزنان ا -35

1399-1400نان و خانواده ریاست جمهوري، ز  
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1398تهران،   
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1390ن، علوم سياسي، دانشگاه تهرا حقوق و  
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1389تهران،   
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   1388 -1389سياسي، دانشگاه تهران، 

  1390علوم سياسي، دانشگاه تهران،  ، برنامه اوراسياي مركزي، دانشكده حقوق وكتابشناسي اوراسیای مركزی-15

علوم سياسي ،دانشگاه  اوراسياي مركزي، دانشكده حقوق و ، برنامهسیاست خارجي ژاپن در آسیای مركزی -14

1385-1386تهران،  

علوم سياسي، دانشگاه  دانشكده حقوق و ، برنامه اوراسياي مركزي،های قفقاز جنوبيجمهوری ايران و . ج.ا -13

1385-1386تهران،  

علوم سياسي، دانشگاه  حقوق و ، برنامه اوراسياي مركزي، دانشكدهارزيابي عملکرد سازمان همکاری اقتصادی -12
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هاي آسياي مركزي و سازمان همكاري اقتصادي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، جمهوري -11  

-1385انشگاه تهران، علوم سياسي، د ، برنامه اوراسياي مركزي، دانشكده حقوق وقاچاق انسان درآسیای مركزی-10 
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.1382-83مشاركت زنان، ، مركز تحقيقات زنان دانشگاه تهران، مركز امورتوسعه كشورهای اسالمي نقش زنان در -9  
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.1375-76 ، مركز اسناد انقالب اسالمي،اتحاد شوروی و انقالب اسالمي -5  



-76خارجه ، المللي وزارت اموربين دفتر مطالعات سياسي و، ای روسیهخاورمیانه سیاست خارجي تحول در -4

1375.  

.1373-74ستاد  ، دانشكده فرماندهي وبرآورد تهديد از مرزهای شمالي جمهوری اسالمي ايران -3  

.1372-74، مركز مطالعات خاورميانه،ایاكو و همگرايي منطقه -2  
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(دانشگاه تهران 1375طرح قابل تقدير در سال )   

 

 

های علمي:ت(سخنراني  

 
- Political Participation of Iranian Women (2001-2011), Iran-Turkey Dialogue, 

Tehran, IPIS, 27 Dec. 2014,  
                                                ایران، تهران  ي، كتابخانه مل1393 آبان28عتدال، همایش ا ،زنان ياجتماع یهاضرورت تعادل در نقش -

- Russia and West, after Ukraine Crisis, Iran- Germany Dialogue, Tehran, IPIS, Nov. 

2014 
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 1392آذر  27المللي زن در جهان اسالم، یكصد ساله اخير، سمينار بينزن و سینما، پیش و پس از انقالب اسالمي، -

  

    9213آذر  27المللي زن در جهان اسالم، یكصد ساله اخير، ، سمينار بينزن و دفاع مقدس -

1392آذر  26، تهران: بنياد باران، 2013ايران و روسیه پس از ژنو -  

آذر  11،  برنامه اوراسياي مركزي، دانشگاه تهران، بركشیدن امپراتوری روسیه( ها)چهارصدمین سالگي رومانوف-

1392 

1392آذر  6ن، انجمن علوم سياسي ایرا ، ايران و روسیه، تهران:2013المللي توافق ژنو ثیرهای بینتا -  

،  همایش تاثیر پیوندهای تمدني و فرهنگي ايران و قزاقستان بر حل و فصل بحران زيست محیطي دريای خزر -

، 1392آذر  4پيوندهاي تمدني و فرهنگي ایران و قزاقستان، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي،   

   1392آبان  11، مركز مطالعات خاورميانه، تحول در روابط تركیه و روسیه  -

دومين دور گفت و گوي تمدني ایران و تركيه، (، 2000-2010روابط ايران و تركیه از ديدگاه برساخته گرايي ) -

 2013اكتبر  2-3تركيه)دانشگاه ساكاریا(، 

 ،مفهوم اعتدال نييتبي مل شیهما، گرايي تا اعتدال، از آرمانايرانو عوامل دگرگوني سیاست خارجي ج.ا. هازمینه-

 1392شهریور  6و  5، تهران: مصلحت نظام صيمجمع تشخ کیاستراتژ قاتيو مركز تحق رانیا ياسيعلوم س انجمن

 بهشتیارد 26ي، اسيساالنه انجمن علوم س شیهما ،رانيبر ا دیبا تأك ،ایخوب در غرب آس يحکمران یهاچالش -

1392 

 ، تهران: جهاد دانشگاهي،فارس جيخل شیهما نينهم، فارس جیسازمان ناتو در خل  تیفعال یامدهایها و پنهیزم -

 1392 بهشتیارد



1391اسفند  انجمن جامعه شناسي، تهران: دانشگاه تهران،بندی جنسیتي علیه دختران، سهمیه -  

 جيدوساالنه خل يالملل نيب شیهما نيسوم فارس، جیانداز حضور ناتو در خلاستانبول و چشم یطرح همکار -

  1391 بهشتیارد 13و  12فارس، دانشگاه تهران، 

 1390اسفند  2و 1)اكو(، وزارت امور خارجه،   ياقتصاد يو سازمان همكار رانیا يمل شی، همادو دهه با اكو  -

1390بهمن  26و ارمنستان، دانشگاه تهران،  رانیا ناريسم و ارمنستان، رانيدر روابط ا يوستگیو پ یداريپا یالگو -  

1390دانشگاه تهران، اردیبهشت  سياي مركزي،، برنامه اوراوراسیای مركزیا تاثیر تحوالت خاورمیانه بر -  

، گرجستان، همایش منطقه اي انجمن بين المللي نقش ج.ا.ايران در تحکیم ثبات و امنیت در قفقاز جنوبي -

  (2010) مارس 1388مطالعات اوراسياي مركزي، اسفند 
- China's Energy Security Approaches in Central Asia (An Iranian Perspective), 

Kashmir: Eurasian Peace & Cooperation, 17-19 Aug. 2009,  

-، دانشگاه تهران: همایش ملي رویكرد ایراني به مطالعات منطقهشناسي مطالعات اوراسیای مركزی در ايرانآسیب-

  1388اي، 

3871تهران: بنياد باران، تامین امنیت انرژی،  نقش ايران در -  

1387تهران:همایش زنان و قدرت سياسي در كشورهاي اسالمي، زنان و قدرت سیاسي در كشورهای اسالمي،  -  

1387ها، جنسيت، برابري و صلح، نروژ، تابستان كنفرانس تبادل تجربهتبادل تجربیات با زنان ايراني،  -  

1387رجي، اسكاتلند، تابستان سياست خا ، كنفرانس روسيه، اسالم، نهادها، مناطق وروسیه ايران و -  

همایش امنيت در جنوب غربي آسيا، تهران مجمع  ،های منطقه گرايي در جنوب غربي آسیاشدن و چالشجهاني -

1386تشخيص مصلحت نظام، بهمن   

1386تهران: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، تابستان  ،های اسالمينقش زنان در توسعه كشور -  

1386جبهه مشاركت ایران اسالمي، تابستان  تهران:، نقد اليحه خانواده -  

1386شناسي، بهار همایش روس :، دانشگاه تهرانشناسي در ايرانروس -  

   المللي ایران و هند، تهران: دانشگاه تهران،همایش بينهای خط لوله صلح برای هند، فرصت -

1385تابستان  داز ها و دیدگاه ها،چشم ان ، هندوستان: همایش آسياي مركزي،ايران و آسیای مركزی -   

1385تابستان  تركيه: همایش آسياي مركزي، ،های بنیاد گرايي در آسیای مركزیريشه -  

1385بهار  یاي خزر،ن: همایش مسایل زیست محيطي در در،تهراهای زيست محیطي در دريای خزرتهديد -  

1385ایش آسياي مركزي ،گذشته، حال وآینده،،دانشگاه تهران: همايران و روسیه در آسیای مركزی و قفقاز -  

1384، برنامه اورآسياي مركزي،  دانشگاه تهران، زمستان حظات امنیتي انتقال نفت و گاز از قفقازمال -  

1384همایش فرهنگ و سياست خارجي، زمستان :، دانشگاه تهرانروابط فرهنگي ايران و آسیای مركزی -  

1384دانشگاه لندن، پایيز ، لندن :آينده دمکراسي در ايران -  

1384جنگ، پایيزرا متوقف كنيد، لندن: كنفرانس ضدجنگ  -  

تهران: دفتر مطالعات سياسي همایش ساالنه آسياي مركزي و قفقاز، ،های داخلي انقالب رنگي در قرقیزستانزمینه -

1384المللي ،تابستان و بين  

1384دانشگاه تهران، بهار   ي،ي مركزبرنامه اورآسياای در گرجستان، انقالب الله -  



دانشگاه  تهران: ،همایش اقتصاد و انتخابات،نآالمللي نهای بینهمین دوره رياست جمهوری و پیامدانتخابات  -

1384بهار  تربيت مدرس،  

1384 ،بهار  ،دانشگاه تهران، برنامه اوراسياي مركزي ، علل و پیامدهای تحوالت در اوكراين -  

1384 ،بهار  ،دانشگاه تهران مركزي،سياي ، برنامه اوراتحوالت  در قرقیزستانپیامدهای  و لل ع -  

.1383، دي ماه ادي وسياسي ، دانشگاه شهيد بهشتيتهران ، دانشكده علوم اقتص ،طرح خاورمیانه بزرگ -  

.1383دي ماه  ،شي مدیران شبكه سراسري صدا وسيمانشست آموز ،كيش ،حقوق زنان درايران -  

  1383آذرماه ویلتون پارك ، ،، انگليسجامعه متحول ايراني در نقش زنان -

،انجمن اسالمي دانشجویان بریتانيا ، كانون توحيد لندن خواهي درايران ،گذشته ،حال وآينده جنبش دمکراسي -

.1383آذر7،  

.1383داددانشگاه تربيت مدرس، خر تهران : ،انجمن علمي دانشكده علوم انساني،مناسبات ايران وآمريکا  -  

.1383شانگهاي : مركز مطالعات بين المللي دانشگاه شانگهاي،خرداد ،خاورمیانه در علوم سیاسي درايران وتحقیق  -  

وزارت  فرهنگي،–شوراي اجتماعي  ،فروپاشي اتحاد شوروی های بازمانده ازهای قومي درجمهوریسیاست -

.1383خرداد ، كشور  

.1383دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه تهران ،اردیبهشت  ،انهای ديگرتجربه ،گذار به دمکراسي -  

.1383اردیبهشت  عالي بين المللي دانشگاه تهران، ، مركز مطالعاتهای ازدست رفتهفرصت ،حوضه خزر -  

.1382 سياست ،اسفند موسسه والد،كنفرانس زنان و ،استانبول ،ان در عرصه عمومي ،مورد خاورمیانهزن -  

 گر،موسسه پژوهشي نظاره ،سال25كنفرانس ایران پس از  ي نو،دهل ،سال 25پس از يران .ا.اسیاست خارجي ج -

1382اسفند   

.82موسسه ماكس پالنگ،اسفند  ،كارگاه آموزشي حقوق زنان افغان هامبورگ، ،زنان افغان های زنان ايراني وتجربه -  

.82راني زنان ،آبان ،تهران : مركز مطالعات ایفقرزدايي  نگاه جنسیتي به توسعه و -  

.82وین :نخستين كنفرانس سازمان زنان بدون مرز ،آبان  ،های آنانتالش زنان ايراني و -  

.82 ،دوبي :اجالس بانک جهاني ،شهریورعرصه عمومي  زنان در -  

 كارگاه مشورتي حقوقي زنان در :تهران-زناناجتماعي –فرآيند توسعه سیاسي  نقش تکمیلي قانون اساسي در -

.1382شهریور ،انون اساسي افغانستانق  

.1382، مردادر، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش دریاي خزشورای همکاری كشورهای ساحل خزر -  

.1382تير : همایش مرزها ، جهاد دانشگاهي وزارت كشور،،تهرانشدن و مرزهای ملي جهاني -  

.1382خرداد مللي ،دانشگاه تهران،، مركز مطالعات عالي بين الگرايي درآسیای مركزی بنیاد -  

تهران، دانشگاه عالمه  ، مركز اطالعات سازمان ملل درایراني مطالعات زنان : انجمنجامعه میزگرد خانواده و -

.1382،اردیبهشت ازمان مركزي انجمن اولياءومربيانس ،طباطبایي  

مطالعات استراتژیک خاورميانه،  هاي علمي ومركز پژوهش ،سیاست خارجي ج.ا.ايران توسعه بحران عراق و -

.1381بهمن   

.1381، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه اصفهان، دي ديپلماسي ايران در دريای خزر  -  



انداز  تحوالت آتي، دفتر المللي افغانستان  چشمهمایش بين، دومين آسیای مركزی های پیش رو درچالش  -

.1381ت امور خارجه، آذر مطالعات سياسي و بين المللي وزار  

) كوردوبا(، همایش صلح و حقوق بشر در غرب آسيا و اروپا، پانيااس ،تحوالت اخیر عراق در خاورمیانه ايرانیان و -

.1381، آذر 2001بنياد برتراند راسل، نوامبر   

ئتالف  صلح ، مهر ا گزاري ها والملي خبر، تهران: همایش بيناهويت ائتالف برای صلح و نقش رسانهضرورت تق -

1381.  

.1381دانشگاه تربيت  مدرس،  همایش اصالحات اقتصادي در ایران، مهر  ،تجربه اصالحات اقتصادی در روسیه -  

دانمارك،  -ایران ، تهران:  نشست مشترك حقوق بشرمجلس شورای اسالمي و تالش  برای تامین حقوق زنان -

. 1381مهر   

.1381پانزدهمين كنگره جهاني جامعه شناسي، مردادراليا، ) بریس بن( ، استايران ت درفراينداصالحا  -  

سمپوزیوم علمي سازمانهاي غير دولتي در بخش كشاورزي وروستایي، تهران: وزارت  –مجلس و جامعه مدني -

. 1381كشور،  خرداد   

امور  و بين المللي وزارت طالعات سياسيگرد حقوق بشر ایران و فنالند، تهران: دفتر مميز ،زنان در عرصه آموزش -

1381خارجه، فروردین   

.1381، قبرس) ليماسول(، مركز گفتگوي تمدنها، فروردین المللي ايرانديپلماسي بین -  

) با حضور اساتيد ایراني و اسپانيایي(، مركز مطالعات علمي و پژوهشهاي استراتژیک گرداصالحات در اسپانیا میز -

.1380خاورميانه، بهمن   

.1380دي ماه  ،، موسسه توسعه دانش و پژوهششدنيجهان -  

  1380و تحقيقات تهران،  موسسه فرهنگي ،مقدمه كتاب اصالحات در چین و شوروی -

سمينار  حمله آمریكا به افغانستان و تحوالت نظام بين المللي،   ،امنیتي منطقه دتحوالت افغانستان و محیط جدي -

.1380مهوري آبان هاي استراتژیک ریاست جمركز بررسي  

.1380رآذ دانشكده  علوم سياسي دانشگاه آزاد، :، كرجشدنهای جهانيانقالب اسالمي و چالش -  

1379، نيویورك، انجمن آسيایي، شهریور تالطموری اسالمي ايران در يک منطقه پرجمه -  

-، دفتر مطالعات سياسي و بينران و روسيه،  هفتمين ميز گردایهای منطقه ای ايران و روسیههای همکاریزمینه –

.1380المللي وزارت امور خارجه، آبان  

.1380جهاد دانشگاهي، تير  –پژوهشكده علوم انساني واجتماعي ،بحران هويت -  

.1380المللي،آبان بين  ، نهمين همایش خزر، دفتر مطالعات سياسي وخزر ژئوپلیتیک انتقال انرژی از -  

، ميزگرد ایران وروسيه، مركز های ايران وروسیهيراني نسبت به همکاریبررسي ديدگاههای مختلف جامعه ا -

.1380بررسي استراتژیک ریاست جمهوري، مرداد  

مسایل حوزه دریاي خزر،  و، همایش تخصصي ج. ا. ایران درمنطقه خزر پیامدهای رابطه موجود ايران وآمريکا -

.1380مركز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوري، مرداد  

.1379ماه كز مطالعات عالي بين المللي، تير، دانشگاه تهران، مراست خارجي روسیه در دوران يلتسینسی -  



 المللي،قفقاز، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي آسياي مركزي وهمایش بينگرايي، تهديد طالبان آسیای مركزی و-

.1379 خرداد 23و22  

.1378 ، اسفند21قرن انداز ژئوپليتيک ایران درچشمهمایش ، دانشگاه تهران، خزر معمای بازی بزرگ در -  

.1378، اربكستان، سمينار سه جانبه ایران و فرانسه و ازبكستان، تاشكند، مهرروابط فرهنگي در دو سوی جیحون -  

همایش تحوالت آسياي  ، دانشگاه امام حسين،امنیت منطقه تاثیر آن بر شورای همکاری حوزه دريای خزر و -

.1378آبان  25 ،امنيت ملي ایران آثار آن بر قفقاز و و مركزي  

عات ، ميزگرد مشترك موسسه مطالای برای دگرگون ساختن نظام حقوقي خزرهای منطقههای سیاسي تالشانگیزه -

.1378آذر 9،"دریاي خزر: بررسي سياسي یک مشكل حقوقي"المللي دانشگاه تهران:خزر و مركز مطالعات عالي بين  

.1378 المللي تبيين انقالب اسالمي، مهر، تهران: كنگره بينالمللي عدم مهار انقالب اسالميل بینعوام -  

.1378، قزاقستان، فروردین سیاست خارجي ايرانمورد  آلماتي در چند دانشگاه در سخنراني در -  

ات ان :دفتر مطالعتهر ،فتمين سمينار ساالنه آسياي مركزيه، حوزه خزر اقتصادی در –های سیاسيهمکاری -

.1378المللي ،تير سياسي وبين  

پژوهش، اردیبهشت  موسسه توسعه دانش و :، تهرانتاثیر فروپاشي اتحاد شوروی بر موقعیت استراتژيکي ايران  -

1378.  

.1378آذربایجان، اردیبهشت  ، ميزگرد مشترك ایران و، تهرانآذربايجان وسیه در روابط ايران ونقش عامل ر -  

1377بهمن  ،تهران،دانشگاه الزهرا ،سقوط شاه المللي دربینمعادالت سیاسي ونقش  -  

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1377، روابط فرهنگي ايران و ازبکستان -  

.1377مركز مطالعات عالي بين المللي، بهمن  دانشگاه تهران ، ،دگرگوني در روابط ايران و روسیه سازوكارهای -  

1377، بهمن ان و روسيه دفتر مطالعاتپنجمين ميزگرد مشترك ایر :، تهراناسدر سي آی  روسیه همکاری ايران و -  

 مطالعات سياسي و ارمنستان، دفتر : همایش ایران وتهرانعلل و عوامل توسعه روابط،  ،روسیه و ارمنستان ،ايران -

1377آذر خارجه، المللي وزارت اموربين  

.1377آبان  ،خزر گاز همایش نفت و ،تهران ،زیورهای آسیای مرككش دی درچشم انداز توسعه اقتصا -  

، 1978اكتبر  ،توسعه دمكراتيک پایدار )تاجيكستان (، سمينار، دوشنبهسي آی اس های همگرايي درچالش -

.1377مهر  

 18،مطالعات استراتژیک خاورميانه ، مركز پژوهش هاي علمي و، تهرانبازگشت آسیای مركزی به خاورمیانه -

.1377اردیبشهت  

.1377، اردیبهشت، تهران: سمينار حمایت از توليد مليتولید ملي تحول در روابط خارجي و -  

خارجه، اردیبهشت  المللي وزارت اموربين دفتر مطالعات سياسي و :، تهرانای روسیهسیاست خاورمیانه تحول در -

1376.  

.1375آذر ،روسيه ران و، تهران، سومين ميزگرد ایخاورمیانه سیاست خارجي روسیه در درتحوالت  -  

 1375ارتباطات اسالمي، آبان  سازمان فرهنگ و ،ای آسیای مركزیهای منطقهبحران المللي درنقش نظام بین -

(.1377 )منتشرشده در  



جامعه اقيانوس  ، تهران، سمينار های آسیای مركزیجمهوری انداز همکاری اقتصادی جامعه اقیانوس هند وچشم -

.1375هند ،آبان   

.1375 ستاد، پایيز مدیریت تحقيقات دانشگاه فرماندهي و ،يران.ا برآورد تهديد همسايگان شمالي علیه ج .ا -  

 28- 29 تيموري كنگره ادب و هنر :، مشهدگامي در مسیر رفع شبهات روابط فرهنگي ايران و ازبکستان، توسعه -

(.77)منتشرشده  1375تيرماه   

سمينار افغانستان و امنيت  ،الملليدفتر مطالعات سياسي و بين، تهران : و افغانستان  پیوندهای امنیتي تاجیکستان -

.1375تير ،منطقه  

 ، سمينار صلح و امنيت درایامي در مسیر صلح وامنیت منطقهگ ،ت شورای كشورهای ساحلي دريای خزرتقوي -

.1374، زمستاني و قفقازآسياي مركز  

قفقاز، دفتر مطالعات  ، سمينار ظرفيت هاي اقتصادي آسياي مركزي وه آرالاقتصادی بحران درياچ -ريشه سیاسي -

.1373بين المللي وزارت امورخارجه ، بهمن  سياسي و  

خليج  ثبات در ز صلح والمللي چشم انداسمينار بين ،پل اكو و شورای همکاری خلیج فارسنقش ايران به عنوان  -

.1373آذر ،خارجه ارت اموربين المللي وز اسي و، دفتر مطالعات سيفارس  

سي و بين المللي : چشم انداز آینده، دفتر مطالعات سياالمللي بوسنيبين سمينار  ،سم روسياسالويپان صربها و -

(.77)چاپ شده  1373 ، شهریورخارجه وزارت امور  

.1373 ، تهران: دانشكده حقوق و علوم سياسي ، اردیبهشتای در اكوهای منطقههمکاری -  

، سمينار بين المللي روند توسعه در آسياي مركزي و قفقاز، دفتر مطالعات قش اكو در توسعه آسیای مركزین -

.1372، ديبين المللي وزارت امورخارجه سياسي و  

، جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، مينار نظم نوین جهاني، سي اتحاد شوروی بر نظم نوين جهانيآثار فروپاش-

.1372اردیبهشت   

انرژي درآسياي  المللي همكاریهاي نفت وسميناربينمركزی و فدراسیون روسیه ، همگرايي يا واگرايي؟ آسیای  -

قفقاز ، دفتر مطالعات. مركزي و  

 

 

های اجرايي:ج(پست  
تاكنون. 1386علوم سياسي دانشگاه تهران، از بهار  ،  دانشكده حقوق وایاستاد تمام گروه مطالعات منطقه -  

تا شهریور  1386بهار   تهران، ، دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاهایطقهروه مطالعات منگ مديرموسس و  -

1388 

دانشكده حقوق وعلوم  موسس و مدير مسئول مجله مطالعات ايران و اوراسیای مركزی )به زبان انگلیسي(، -

  .9413 ريسياسي دانشگاه تهران، از ت

 1386، دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، از تير ركزیسردبیر مجله مطالعات اوراسیای مو  موسس -

 تاكنون.

تاكنون 1383، دانشگاه تهران، از بهمن اوراسیای مركزی رئیس مركزموسس و  -  



    South Asian Studies عضو شورای نويسندگان مجله اينترنتي -

1391 ران،یا کيتيتهران: انجمن ژئوپل ،کیتیله ژئوپلعضو شورای نويسندگان مج -  

.كنونتا 1385ن، جهاد دانشگاهي، از ، تهراعضو شورای نويسندگان مجله پژوهش علوم سیاسي -  

1393، از بهار عضو شورای مركزی جمعیت زنان مسلمان نوانديش -  

1389، از سال عضو شورای عالي بنیاد باران -  

1392از سال اران عضو هیئت مديره بنیاد ب -  

1393از بهار عضو شورای زنان بنیاد امید ايرانیان  -  

.1390تا  1382، مركز مطالعات زنان، دانشگاه تهران، از  زنان عضو شورای تحريريه مجله پژوهش -  

-81فناوري از اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و –معاونت فرهنگي درعضو شورای سیاستگذاری امور زنان  -

.1384 تا 1379  

.1379- 83، مجلس شوراي اسالمي، ن و روسیه، ايران، فنالندهای دوستي پارلماني ايرارئیس گروه -  

.1379-83، نماينده مجلس شورای اسالمي دركمیسیون حقوق بشر اسالمي -  

.1379- 83،عضو شورای پژوهشي، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي -  

.1379-83، مجلس شورای اسالمي در رشهاسالم-ری -نماينده مردم تهران -  

. 1378، روسیه هیات موسس انجمن دوستي ايران وعضو  -  

.1384تا 1377،آبان قفقاز عضو شورای مركزی، مركز مطالعات آسیای مركزی و -  

.1378تا  1376 اقيانوسيه وزارت امورخارجه، در معاونت آسيا و عضو گروه مشورتي مسايل آسیا -  

.1376-79،انشگاه تهرانمديركل آموزش د -  

.1375-76،علوم سیاسي دانشگاه تهران معاون آموزشي دانشکده حقوق و -  

.1374-75،آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسي دانشگاه تهران  مدير -  

.1384تا  1374، ازسال عضو تحريريه مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز -  

.1378تا  1374- 5رخانه شوراي فرهنگي عمومي،، دبيعضو هیئت مشاوران مجله فرهنگ عمومي -  

.1378تا  1373،كمیسیون بانوان استان تهران نماينده دانشگاه تهران در -  

.1373-74، اداره كل اطالعات مطبوعات وزارت امورخارجه مشاور -  

.1371-72مركز تحقيقات استراتژیک، المنافع گروه كشورهای مشترک مدير -  

.1371تحقيقات استراتژیک ، مركز ،شرقگروه تحوالت  مشاور -  

.تاكنون 1366 دانشگاه تهران، از مهر عضو هیئت علمي دانشکده حقوق و علوم سیاسي -  

 

 

 

 


