
 

 

:هايعلميسخنراني  


- Political Participation of Iranian Women (1002-1022), Iran-Turkey Dialogue, Tehran, IPIS, 72 

Dec. 7102, 
                                                ايران، تهران  ی، کتابخانه مل0131 آبان72همايش اعتدال،  ،زنانياجتماعيهاضرورتتعادلدرنقش -

- Russia and West, after Ukraine Crisis, Iran- Germany Dialogue, Tehran, IPIS, Nov. 7102 

- Turkey- Armenia Rapprochement and its Impact on Iran-Armenia Relations, CESS 01th 

Annual Conference, Columbia University, Oct. 72-72, 7102    

   0137آذر  72المللی زن در جهان اسالم، يکصد ساله اخیر، سمینار بینزنوسینما،پیشوپسازانقالباسالمي،-

    0137آذر  72المللی زن در جهان اسالم، يکصد ساله اخیر، نار بین، سمیزنودفاعمقدس-

0137آذر  72بنیاد باران، : ، تهران1022ایرانوروسیهپسازژنو-  

0137آذر  00،  برنامه اوراسیاي مرکزي، دانشگاه تهران، (برکشیدنامپراتوريروسیه)هاچهارصدمینسالگيرومانوف-  

0137آذر  2انجمن علوم سیاسی ايران،  :،ایرانوروسیه،تهران1022وافقژنوالملليتثیرهايبینتا-  

،  همايش تاثیرپیوندهايتمدنيوفرهنگيایرانوقزاقستانبرحلوفصلبحرانزیستمحیطيدریايخزر-

، 0137آذر  2دانشگاه شهید بهشتی، : پیوندهاي تمدنی و فرهنگی ايران و قزاقستان، تهران  

   0137آبان  00، مرکز مطالعات خاورمیانه، لدرروابطترکیهوروسیهتحو-

دانشگاه )دومین دور گفت و گوي تمدنی ايران و ترکیه، ترکیه،(1000-1020)روابطایرانوترکیهازدیدگاهبرساختهگرایي-

 7101اکتبر  7-1، (ساکاريا

 ،مفهوم اعتدال نییتبی مل شيهما،گرایيتااعتدالآرمان،ازایران.ا.وعواملدگرگونيسیاستخارجيجهازمینه-

 0137شهريور  2و  1: ، تهرانمصلحت نظام صیمجمع تشخ کياستراتژ قاتیو مرکز تحق رانيا یاسیانجمن علوم س

0137 بهشتيارد 72ی، اسیساالنه انجمن علوم س شيهما ،رانیبرادیباتأک ،ایخوبدرغربآسيحکمرانيهاچالش -  

 بهشتيارد جهاد دانشگاهی،: ، تهرانفارس جیخل شيهما نینهم،فارسجیسازمانناتودرخل  تیفعاليامدهایهاوپنهیزم -

0137 

0130اسفند دانشگاه تهران،: انجمن جامعه شناسی، تهرانبنديجنسیتيعلیهدختران،سهمیه -  

فارس،  جیدوساالنه خل یالملل نیب شيهما نیمسو فارس،جیاندازحضورناتودرخلاستانبولوچشميطرحهمکار -

  0130 بهشتيارد 01و  07دانشگاه تهران، 

 0131اسفند  7و 0، وزارت امور خارجه،  (اکو) ياقتصاد يو سازمان همکار رانيا یمل شي، همادودههبااکو  -

0131بهمن  72دانشگاه تهران،  و ارمنستان، رانيا ناریسم وارمنستان،رانیدرروابطايوستگیوپيداریپايالگو-  

0131دانشگاه تهران، ارديبهشت  سیاي مرکزي،، برنامه اورااوراسیايمرکزيتاثیرتحوالتخاورمیانهبر-  

، گرجستان، همايش منطقه اي انجمن بین المللی مطالعات ایراندرتحکیمثباتوامنیتدرقفقازجنوبي.ا.نقشج -

  (7101مارس ) 0122اوراسیاي مرکزي، اسفند 



- China's Energy Security Approaches in Central Asia (An Iranian Perspective), Kashmir: 

Eurasian Peace & Cooperation, 02-03 Aug. 7113,  

  0122اي، همايش ملی رويکرد ايرانی به مطالعات منطقه: ، دانشگاه تهرانشناسيمطالعاتاوراسیايمرکزيدرایرانآسیب-

0122بنیاد باران، : تهرانتامینامنیتانرژي،نقشایراندر -  

0122همايش زنان و قدرت سیاسی در کشورهاي اسالمی، :تهرانزنانوقدرتسیاسيدرکشورهاياسالمي، -  

0122ها، جنسیت، برابري و صلح، نروژ، تابستان کنفرانس تبادل تجربهتبادلتجربیاتبازنانایراني، -  

0122سیاست خارجی، اسکاتلند، تابستان  ، کنفرانس روسیه، اسالم، نهادها، مناطق وروسیهانوایر -  

همايش امنیت در جنوب غربی آسیا، تهران مجمع تشخیص  ،هايمنطقهگرایيدرجنوبغربيآسیاشدنوچالشجهاني-

0122مصلحت نظام، بهمن   

0122جمن زنان پژوهشگر تاريخ، تابستان ان: تهران ،هاياسالمينقشزناندرتوسعهکشور -  

0122جبهه مشارکت ايران اسالمی، تابستان  :، تهراننقدالیحهخانواده -  

0122شناسی، بهار همايش روس :، دانشگاه تهرانشناسيدرایرانروس -  

دانشگاه تهران،: المللی ايران و هند، تهرانهمايش بینهايخطلولهصلحبرايهند،فرصت -  

0121تابستان  چشم انداز ها و ديدگاه ها، همايش آسیاي مرکزي،: ، هندوستانایرانوآسیايمرکزي-  

0121تابستان  همايش آسیاي مرکزي،: ترکیه ،هايبنیادگرایيدرآسیايمرکزيریشه -  

0121بهار  ياي خزر،همايش مسايل زيست محیطی در در: ن،تهراهايزیستمحیطيدردریايخزرتهدید -  

0121همايش آسیاي مرکزي ،گذشته، حال وآينده،: ،دانشگاه تهرانایرانوروسیهدرآسیايمرکزيوقفقاز -  

0122، برنامه اورآسیاي مرکزي،  دانشگاه تهران، زمستان حظاتامنیتيانتقالنفتوگازازقفقازمال -  

0122و سیاست خارجی، زمستانهمايش فرهنگ  :، دانشگاه تهرانروابطفرهنگيایرانوآسیايمرکزي-  

0122دانشگاه لندن، پايیز :، لندن آیندهدمکراسيدرایران -  

0122جنگ، پايیزکنفرانس ضد: را متوقف کنید، لندنجنگ  -  

-دفتر مطالعات سیاسی و بین: تهرانهمايش ساالنه آسیاي مرکزي و قفقاز، ،هايداخليانقالبرنگيدرقرقیزستانزمینه -

0122تان المللی ،تابس  

0122دانشگاه تهران، بهار   ي مرکزي،برنامه اورآسیاايدرگرجستان،انقالبالله-  

دانشگاه تربیت  :تهران ،همايش اقتصاد و انتخابات،نآالمللينهايبینهمیندورهریاستجمهوريوپیامدانتخابات -

0122بهار  مدرس،  

0122 ،بهار  ،دانشگاه تهرانسیاي مرکزي ، ، برنامه اوراعللوپیامدهايتحوالتدراوکراین -  

0122 ،بهار  ،دانشگاه تهران مرکزي،سیاي ، برنامه اوراپیامدهايتحوالتدرقرقیزستانوللع-  

.0121، دي ماه ادي وسیاسی ، دانشگاه شهید بهشتیتهران ، دانشکده علوم اقتص ،طرحخاورمیانهبزرگ -  

.0121دي ماه  ،شی مديران شبکه سراسري صدا وسیماوزنشست آم ،کیش ،حقوقزناندرایران-  

  0121آذرماه ويلتون پارك ، ،، انگلیسجامعهمتحولایرانيدرنقشزنان -

،انجمن اسالمی دانشجويان بريتانیا ، کانون توحید لندن خواهيدرایران،گذشته،حالوآیندهجنبشدمکراسي -

.0121آذر2،  

.0121دانشگاه تربیت مدرس، خرداد :تهران  ن علمی دانشکده علوم انسانی،،انجممناسباتایرانوآمریکا -  



.0121مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه شانگهاي،خرداد: شانگهاي  ،خاورمیانهدرعلومسیاسيدرایرانوتحقیق -  

 ، وزارت کشور فرهنگی،–شوراي اجتماعی  ،فروپاشياتحادشورويهايبازماندهازهايقوميدرجمهوريسیاست-

.0121خرداد  

.0121دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،ارديبهشت  ،هايدیگرانتجربه،گذاربهدمکراسي -  

.0121ارديبهشت  عالی بین المللی دانشگاه تهران، ، مرکز مطالعاتهايازدسترفتهفرصت،حوضهخزر -  

.0127 سیاست ،اسفند سسه والد،کنفرانس زنان ومو ،استانبول ،اندرعرصهعمومي،موردخاورمیانهزن -  

0127اسفند  گر،موسسه پژوهشی نظاره ،سال71کنفرانس ايران پس از  ی نو،دهل ،سال12پسازیرانا.ا.سیاستخارجيج -  

.27موسسه ماکس پالنگ،اسفند  ،کارگاه آموزشی حقوق زنان افغان هامبورگ، ،زنانافغانهايزنانایرانيوتجربه -  

.27مرکز مطالعات ايرانی زنان ،آبان : ،تهران فقرزدایينگاهجنسیتيبهتوسعهو -  

.27نخستین کنفرانس سازمان زنان بدون مرز ،آبان :وين  ،هايآنانتالشزنانایرانيو -  

.27 اجالس بانک جهانی ،شهريور:،دوبی عرصهعموميزناندر -  

قانون  کارگاه مشورتی حقوقی زنان در :تهران-زناناجتماعي–هسیاسيفرآیندتوسعنقشتکمیليقانوناساسيدر-

.0127شهريور ،اساسی افغانستان  

.0127، مردادر، بابلسر، دانشگاه مازندران، همايش درياي خزشورايهمکاريکشورهايساحلخزر -  

.0127تیر همايش مرزها ، جهاد دانشگاهی وزارت کشور،: ،تهرانشدنومرزهايمليجهاني -  

.0127خرداد ، مرکز مطالعات عالی بین المللی ،دانشگاه تهران،گرایيدرآسیايمرکزيبنیاد-  

ازمان س ،تهران، دانشگاه عالمه طباطبايی ، مرکز اطالعات سازمان ملل درايرانی مطالعات زنان انجمن: جامعهمیزگردخانوادهو -

.0127،ارديبهشت مرکزي انجمن اولیاءومربیان  

.0120مطالعات استراتژيک خاورمیانه، بهمن  هاي علمی ومرکز پژوهش،ایران.ا.سیاستخارجيجبحرانعراقوتوسعه -  

.0120، دانشکده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه اصفهان، دي دیپلماسيایراندردریايخزر  -  

انداز  تحوالت آتی، دفتر مطالعات سیاسی شمالمللی افغانستان  چهمايش بین، دومین آسیايمرکزيهايپیشرودرچالش  -

.0120و بین المللی وزارت امور خارجه، آذر   

، همايش صلح و حقوق بشر در غرب آسیا و اروپا، بنیاد برتراند (کوردوبا) پانیااس ،تحوالتاخیرعراقدرخاورمیانهایرانیانو -

.0120، آذر 7110راسل، نوامبر   

.0120ائتالف  صلح ، مهر  گزاري ها والملی خبرهمايش بین: ، تهراناهصلحونقشرسانهویتائتالفبرايضرورتتق -  

.0120دانشگاه تربیت  مدرس،  همايش اصالحات اقتصادي در ايران، مهر ،تجربهاصالحاتاقتصاديدرروسیه -  

. 0120دانمارك، مهر  -ايران نشست مشترك حقوق بشر:  ، تهرانمجلسشوراياسالميوتالشبرايتامینحقوقزنان -  

.0120پانزدهمین کنگره جهانی جامعه شناسی، مرداد( بريس بن) ، استرالیا، ایرانتدرفراینداصالحا  -  

وزارت کشور،  خرداد : سمپوزيوم علمی سازمانهاي غیر دولتی در بخش کشاورزي وروستايی، تهران –مجلسوجامعهمدني -

0120 .  

امور خارجه،  طالعات سیاسی و بین المللی وزارتدفتر م: گرد حقوق بشر ايران و فنالند، تهرانمیز ،زناندرعرصهآموزش -

0120فروردين   

.0120، مرکز گفتگوي تمدنها، فروردين (لیماسول) ، قبرسالملليایراندیپلماسيبین -  



عات علمی و پژوهشهاي استراتژيک خاورمیانه، ، مرکز مطال(با حضور اساتید ايرانی و اسپانیايی) گرداصالحاتدراسپانیامیز -

.0121بهمن   

.0121دي ماه  ،، موسسه توسعه دانش و پژوهششدنجهاني -  

  0121و تحقیقات تهران،  موسسه فرهنگی ،مقدمهکتاباصالحاتدرچینوشوروي -

تحوالت نظام بین المللی،  مرکز  سمینار  حمله آمريکا به افغانستان و ،امنیتيمنطقهدتحوالتافغانستانومحیطجدی-

.0121هاي استراتژيک رياست جمهوري آبان  بررسی  

.0121رآذ دانشکده  علوم سیاسی دانشگاه آزاد، :، کرجشدنهايجهانيانقالباسالميوچالش -  

0123، نیويورك، انجمن آسیايی، شهريور تالطمورياسالميایراندریكمنطقهپرجمه -  

المللی ران و روسیه، دفتر مطالعات سیاسی و بین،  هفتمین میز گردايهايمنطقهايایرانوروسیهيهايهمکارزمینه –

.0121وزارت امور خارجه، آبان  

.0121جهاد دانشگاهی، تیر  –پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی ،بحرانهویت -  

.0121المللی،آبان بین  سی و، نهمین همايش خزر، دفتر مطالعات سیاخزرژئوپلیتیكانتقالانرژياز -  

، میزگرد ايران وروسیه، مرکز بررسی هايایرانوروسیهبررسيدیدگاههايمختلفجامعهایرانينسبتبههمکاري-

.0121استراتژيک رياست جمهوري، مرداد  

خزر، مرکز  مسايل حوزه درياي وايران . ا. ، همايش تخصصی جدرمنطقهخزرپیامدهايرابطهموجودایرانوآمریکا -

.0121مطالعات استراتژيک رياست جمهوري، مرداد  

.0123ماه کز مطالعات عالی بین المللی، تیر، دانشگاه تهران، مرسیاستخارجيروسیهدردورانیلتسین -  

 71و77 المللی،قفقاز، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی آسیاي مرکزي وهمايش بینگرایي،تهدیدطالبانآسیايمرکزيو-

.0123 خرداد  

.0122 ، اسفند70قرن انداز ژئوپلیتیک ايران درچشم، دانشگاه تهران، همايش خزرمعمايبازيبزرگدر -  

.0122، اربکستان، سمینار سه جانبه ايران و فرانسه و ازبکستان، تاشکند، مهرروابطفرهنگيدردوسويجیحون -  

 همايش تحوالت آسیاي مرکزي و ، دانشگاه امام حسین،امنیتمنطقهرتاثیرآنبشورايهمکاريحوزهدریايخزرو -

.0122آبان  71 ،امنیت ملی ايران آثار آن بر قفقاز و  

عات خزر ، میزگرد مشترك موسسه مطالايبرايدگرگونساختننظامحقوقيخزرهايمنطقههايسیاسيتالشانگیزه -

.0122آذر 3،"بررسی سیاسی يک مشکل حقوقی: درياي خزر":نالمللی دانشگاه تهراو مرکز مطالعات عالی بین  

.0122 المللی تبیین انقالب اسالمی، مهرکنگره بین: ، تهرانالملليعدممهارانقالباسالميعواملبین -  

.0122، قزاقستان، فروردين سیاستخارجيایرانمورد  آلماتی در چند دانشگاه در سخنرانی در -  

-ات سیاسی وبیندفتر مطالع:تهران  ،فتمین سمینار ساالنه آسیاي مرکزيه،حوزهخزراقتصاديدر–هايسیاسيهمکاري -

.0122المللی ،تیر   

.0122پژوهش، ارديبهشت  موسسه توسعه دانش و :، تهرانتاثیرفروپاشياتحادشورويبرموقعیتاستراتژیکيایران -  

.0122آذربايجان، ارديبهشت  ، میزگرد مشترك ايران وران، تهآذربایجانوسیهدرروابطایرانونقشعاملر-  

0122بهمن  ،تهران،دانشگاه الزهرا ،سقوطشاهالملليدربیننقشمعادالتسیاسيو-  

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 0122، روابطفرهنگيایرانوازبکستان -  

.0122لی بین المللی، بهمن مرکز مطالعات عا دانشگاه تهران ،،دگرگونيدرروابطایرانوروسیهسازوکارهاي -  



0122، بهمن ان و روسیه دفتر مطالعاتپنجمین میزگرد مشترك اير :، تهراندرسيآياسروسیههمکاريایرانو -  

المللی بین مطالعات سیاسی و ارمنستان، دفتر همايش ايران و: تهرانعللوعواملتوسعهروابط،،روسیهوارمنستان،ایران -

0122آذر جه،خار وزارت امور  

.0122آبان  ،خزر گاز همايش نفت و ،تهران،ورهايآسیايمرکزيکشديدرچشماندازتوسعهاقتصا -  

.0122، مهر0322اکتبر  ،توسعه دمکراتیک پايدار ، سمینار(تاجیکستان )، دوشنبهسيآياسهايهمگرایيدرچالش -  

.0122ارديبشهت 02،مطالعات استراتژيک خاورمیانه هاي علمی و ، مرکز پژوهش، تهرانبازگشتآسیايمرکزيبهخاورمیانه -  

.0122، ارديبهشتسمینار حمايت از تولید ملی: ، تهرانتولیدمليتحولدرروابطخارجيو-  

.0122خارجه، ارديبهشت  المللی وزارت اموربین دفتر مطالعات سیاسی و :، تهرانايروسیهسیاستخاورمیانهتحولدر -  

.0121آذر ،روسیه ، تهران، سومین میزگرد ايران وخاورمیانهسیاستخارجيروسیهدردرتحوالت-  

منتشرشده ) 0121ارتباطات اسالمی، آبان  سازمان فرهنگ و ،ايآسیايمرکزيهايمنطقهبحرانالملليدرنقشنظامبین -

(.0122 در  

جامعه اقیانوس هند  ، تهران، سمینار آسیايمرکزيهايجمهورياندازهمکارياقتصاديجامعهاقیانوسهندوچشم -

.0121،آبان   

.0121 ستاد، پايیز مديريت تحقیقات دانشگاه فرماندهی و ،یرانا.ا.برآوردتهدیدهمسایگانشماليعلیهج -  

تیرماه  72- 73 تیموري کنگره ادب و هنر :، مشهدگاميدرمسیررفعشبهاتروابطفرهنگيایرانوازبکستان،توسعه -

(.22منتشرشده ) 0121  

 ،سمینار افغانستان و امنیت منطقه ،المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین: ، تهران وافغانستانپیوندهايامنیتيتاجیکستان -

.0121تیر  

آسیاي  ، سمینار صلح و امنیت دراياميدرمسیرصلحوامنیتمنطقهگ،تشورايکشورهايساحليدریايخزرتقوی -

.0122، زمستاني و قفقازکزمر  

قفقاز، دفتر مطالعات سیاسی  ، سمینار ظرفیت هاي اقتصادي آسیاي مرکزي واقتصاديبحراندریاچهآرال-ریشهسیاسي -

.0121بین المللی وزارت امورخارجه ، بهمن  و  

، خلیج فارس ثبات در لح وز صالمللی چشم انداسمینار بین ،پلاکووشورايهمکاريخلیجفارسنقشایرانبهعنوان -

.0121آذر ،خارجه بین المللی وزارت امور اسی ودفتر مطالعات سی  

 سی و بین المللی وزارت امورچشم انداز آينده، دفتر مطالعات سیا: المللی بوسنیبین سمینار  ،سمروسياسالویپانصربهاو -

(.22چاپ شده ) 0121 ، شهريورخارجه  

.0121 دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ارديبهشت: ، تهراناکوايدرهايمنطقههمکاري -  

بین  ، سمینار بین المللی روند توسعه در آسیاي مرکزي و قفقاز، دفتر مطالعات سیاسی ونقشاکودرتوسعهآسیايمرکزي-

.0127، ديالمللی وزارت امورخارجه  

.0127، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ارديبهشت ن جهانیمینار نظم نوي، سياتحادشورويبرنظمنوینجهانيآثارفروپاش-  

 انرژي درآسیاي مرکزي و المللی همکاريهاي نفت وسمیناربینآسیايمرکزيوفدراسیونروسیه،همگرایيیاواگرایي؟ -

.قفقاز ، دفتر مطالعات  
 


