
 المللی انجمن علوم سیاسی ایران )سال سیزدهم(برنامه همایش بین

  2931آذر  12: پنج شنبه روعلم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1:91-21:21نشست افتتاحیه: سالن فردوسی 

 مدیر نشست و پرسشگر : جواد حیدری 

 تالوت قرآن، استماع سرود ملی و کلیپ ویژه همایش

 

54:80-54:85 

به  خوش آمدگویی رئیس انجمن علوم سیاسی ایران و مدیرعامل خانه اندیشمندان علوم انسانی

 حاضرین 

50:55-54:80 

 50-50:85 همایش  ؛ مهمان ویژه و سخنران اصلیفرهنگ رجاییسخنرانی استاد 

 وگو و مباحثه با دکتر فرهنگ رجاییگفت

 

50:05-50:85 

 ؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی محمدرضا تاجیک سخنرانی دکتر

 

05:05-50:05 

 

 05:05-05:85 پذیرایی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03:85-08:85نماز و ناهار 

 

دهه زنان و نسل  مسایل جدید های پیشاروی ایران در باب توسعه،نشست تخصصی: علم سیاست و مشکله

 های هفتاد و هشتاد 

 مکان: سالن خیام     05:85-03:85زمان:                پرسشگر : کیومرث اشتریان       فاطمه قابل رحمت مدیر نشست: 

 زمان عنوان بحث ارائه کننده ردیف

 05:85-05:80 روح و توسعه شهریار شفقی 0

سعید گازرانی و علی  3

 زارعی

 05:80-00:55 تأثیر شکاف نسلی بر آینده نظام جمهوری اسالمی ایران

حوزه قدرت ملی ایران: شیوع های نو و بنیادی در دشواره آنا یوسفیان 8

 های افسردگی و خود ایمنی در زنانبیماری

00:00-00:55 

شورش بازنمایی ناپذیران: جستاری برای فهم آینده رخداد  فرزاد پورسعید 8

 نسلی در ایران

00:85-00:00 

 00:85-00:80 اصالح قانون اساسی برای تحقق نمایندگی زنان سیمین حاجی پور 0

دولت و الزامات سیاسی در ایران معاصر ؛ ضرورت گذار به  ابوالفضل دالوری  6

 «دولت حل منازعه»

03:55-00:80 

مباحثه کیومرث  7

اشتریان با ارائه کننده 

 ها

 03:55-03:85 پرسش و پاسخ 

 مندی، اسالم و ایران امروزنشست تخصصی: فضیلت

 مدیر نشست: نیلوفر چینی چیان  

 مکان: سالن فردوسی                     05:85-03:85زمان:                                : فرهنگ رجایی  پرسشگر

 زمان عنوان بحث ارائه کننده ردیف

ای بر اخالق و سیاست فراسوی پدیدار شناسی مدنی: مقدمه عباس منوچهری 0

 دوگانگی فضیلت و آزادی

05:80-05:85 

 05:80-00:55 پروبلماتیک دولت مدرن در ایران معاصر سیدعلی میرموسوی 3

فضیلت گریزی و بی تفاوتی به مثابه بحران اساسی در جهان  سیدصادق حقیقت 8

 زندگی ایرانیان

00:00-00:55 

 00:00-00:85 های دوگانه و بحران تأییدایران آینده: پارادوکس داود فیرحی 8

 00:85-00:80 علم سیاست و کارآمدی قانون اساسی در ایران  سید علیرضا بهشتی  0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00:85-06:55استراحت و پذیرایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشست تخصصی: تمامیت ارضی ایران و مخاطرات پیشارو

 مدیر نشست: مجید توسلی رکن آبادی

 مکان: سالن فردوسی              08:85-00:85: احمد بستانی                       زمان: پرسشگر

 زمان  عنوان بحث  ارائه کننده ردیف

محمدتقی قزلسفلی و حسن  0

 شهسواری

پروبلماتیک ایران: نظریه سیاست هویت در 

های فکری ایران با تمرکز بر آرای جریان

 سیدجواد طباطبایی 

08:80-08:85 

 08:80-08:55 ها تأملی در وحدت ملی: بایستگی و بایسته موسی اکرمی 3

شقایق حیدری و حسین  8

 الدینی سیف

حفظ تمامیت ارضی کشور به مثابه رسالت 

 دانشگاهی 

08:00-08:55 

بحران مناسبات قومی: تأملی بر بر دشواره مناسبات  محمد عثمانی  8

 قومی در چارچوب دولت ملی در ایران 

08:85-08:00 

پذیری بحران آگاهی و امکان پیش بینی-رخداد علی اشرف نظری  0

 -سیاسی: درک روانشناختی امر پیشدستانه

 پیشگیرانه

08:80-08:85 

ه ئمباحثه احمد بستانی با ارا 6

 کننده ها  

 08:80-00:85 پرسش و پاسخ 



 

 المللی پیشاروی ایران نشست تخصصی: علم سیاست و مخاطرات بین

                         08:85-00:85زمان:                          مهدخت ذاکریپرسشگر :             مدیر نشست: امیر هوشنگ میرکوشش 

 مکان: سالن خیام

 زمان عنوان بحث کنندهارائه ردیف

 08:85-08:80 آشتی با نمادهای حقوق بشر: دستاوردی برای منافع ملی ایران مهدی ذاکریان 0

و توسعه نیافتگی در عصر جهانی گرا متعاملناسیاست خارجی  حسین جمالی  3

 شدن: دشواره حیاتی ایران کنونی 

08:55-08:80 

ای جمهوری اسالمی ایران: جایگاه و دستاوردهای سیاست منطقه امین پرتو 8

 آینده 

08:00-08:55 

سیدمحمدکاظم  8

 سجادپور

 08:00-08:85   علوم سیاسی و سیاست خارجی ایران: نگرش، روش و کنش

از ایران جهانی تا منطقه ایرانی: نگاهی به امنیت فرهنگ پایه در  تیشه یارماندانا  0

 گرایی چارچوب نظریه نومنطقه

08:80-08:85 

مهدخت مباحثه  6

ه کننده ئبا اراذاکری 

 ها

 08:80-00:85 پرسش و پاسخ 

 00:85-06:55استراحت و پذیرایی 

 ها و روزهای روشننشست تخصصی: ایران، دغدغه

 با حضور فرزانگان علم سیاست  

 مکان: سالن فردوسی                           06:55-00:55زمان:                    قدیر نصری : و مباحثه  مدیر نشست

 زمان ارائه کننده  ردیف 

 06:55-06:30 ابوالقاسم افتخاری/ استاد پیشکسوت علوم سیاسی دانشگاه تهران  0

 06:30-06:05 استاد بازنشسته فلسفه سیاسی دانشگاه تربیت مدرسحاتم قادری/  3

 06:05-07:00 صادق زیباکالم/ استاد بازنشسته مطالعات ایران دانشگاه تهران 8

 07:00- 04:85 طلب  پرداز اصالحتبار/ تحلیلگر و نظریهعلیرضا علوی 8

 04:85- 00:50 زاده/ استاد دانشگاه تهراناحمد نقیب 0

 00:50-00:85 محمود صادقی/ استاد حقوق و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 6

 00:85-00:00 گالسکوکلدونین / حقوقدان و استاد بازنشسته دانشگاه سید حسن امین 7



 


