
  

 



 
   
   

2 

 

، به شرح 9911 سال در و موسسه تابعه، تهران دانشگاه مطالعات جهاندانشكده  عملكرد گزارش خالصه

 :گرددمیاعالم ذیل 

 

 در یک نگاه (،9911سال  )دانشکدة مطالعات جهان 
 رشته با تأسیس دو رشتة جدید مطالعات ترکیه، و  51ارشد دانشکده به کارشناسیهای افزایش شمار رشته

 ؛مطالعات رژیم صهیونیستی
  ؛«مرکز ایران و فرانسه»و « خانة کتاب و ادبیات ایران»با  نامهتفاهمامضای دو 

 ؛دریافت پنجاه جلد کتاب به زبان فرانسه، اهدایی سفارت فرانسه در ایران 

  ؛نشست تخصصی و همایش 32برگزاری 

 ؛(مورد 51)های تخصصی در خارج از دانشکدهستها و نشت علمی در همایشأشرکت اعضای محترم هی 

  أت علمی؛کتاب به قلم اعضای محترم هی 53انتشار 

  ؛ت علمیأمحترم هیالمللی به قلم اعضای های بینمقاله در مجالت علمی و خبرگزاری 7انتشار  

  ؛دانشجوی دکتری در انتشار کتاب و مقاله 1مشارکت 

  المللدیدار بین 6برگزاری. 

 
 های خود را در فصل کند و شرح کامل فعالیتدانشکدة مطالعات جهان، سه خبرنامه در سال منتشر می

انی نشها و نیز در سایت خود بهبهار و تابستان، پاییز، و زمستان در این خبرنامه
https://fws.ut.ac.ir/ سازد. منعکس می 

 
 

 برگزارشده در دانشکدة مطالعات جهان هایتخصصی و همایشهای نشست 
 عنوان ردیف

 های تخصصی و مجازی جهان در حال گذار )پنج سخنرانی مجازی به زبان انگلیسی(سخنرانیسلسله  .5
 رویداد همایش افول ایاالت متحده از منظر امریکاشناسی های پیشنشستسلسله  .3

 )با همکاری مؤسسة مطالعات امریکای شمالی(
 المللی و مجازی صلح و حل منازعهدومین همایش بین  .2
 صورت مجازی و به دو زبان انگلیسی و فارسی(شش نشست تخصصی دربارة انتخابات امریکا )به  .1
 الملل، توسعة تجارت با عراقکارگاه تجارت بیننخستین   .1
 الملل، توسعة تجارت با روسیهدومین کارگاه تجارت بین  .6
 گیری کرونا و تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکروناپنج نشست مجازی: همه  .7
 کارگاه کالس هنر رشتة مطالعات امریکای التین  .8
 شایستة شهری در ایرانهای تحول در حکمروایی های بنیانکارگاه  .9
 شرق آسیا بر هند و اقیانوس آراموبینار دالیل تأثیر روابط ایران و جنوب  .51
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 ت علمی در خارج از دانشکدهأهای اعضای محترم هیهای تخصصی و همایشنشست 
 برگزارکننده عنوان  ردیف

 المللی مطالعات آسیابینمؤسسة  اندازهای بحران جهانینشست تخصصی امریکا، ایران، چین و چشم  .5

3.  
االصل به سواحل شرق سخنرانی وبیناری: مهاجرت ایرانیان شیرازی

 افریقا و آثار فرهنگی آن
 دانشگاه سواس لندن

2.  
موزة ملی فرهنگ ملل و دانشگاه اونام  سخنرانی وبیناری: تأمل ایرانیان بر ادبیات امریکای التین

 مکزیک

1.  
جمهوری اسالمی ایران در افریقا؛ وبینار بررسی دیپلماسی فرهنگی 

 ها و راهکارهاچالش
 دانشگاه شهید بهشتی

1.  
ناپذیر غرب وبینار اسالم و دوراهی صلح و خشونت؛ منازعات پایان

 آسیا
 دانشگاه میجی ژاپن

6.  

المللی زنان، ادارة ارتباطات فرهنگی بین وبینار تخصصی بررسی نقش و جایگاه زنان در اصالم جامعه
های فرهنگی و امور همکاریادارة کل 

ایرانیان خارج از کشور، و رایزنی فرهنگی 
 جمهوری اسالمی ایران در فیلیپین

7.  
های جدید روسیه و ایران: زمینه»المللی دانشجویی همایش بین

 «335همکاری در قرن 
عالی  ةالملل مدرسروابط بین ةدانشکد

 اقتصاد مسکو

8.  
انداز همایسگی تا روابط راهبردی: چشموبینار روابط ایران و ترکیه از 

 روپیش
 دانشگاه مدنیت استانبول

 دانشگاه خلیج فارس فرهنگی روز بوشهر -وبینار علمی  .9

51.  
تخصصی نقش و جایگاه زیارت در بین شیعیان بومی  -وبینار علمی

 نیجریه
 پژوهشکدة حج و زیارت

55.  
فکر معاصر  الدین اسدآبادی والمللی و دوروزة سید جمالوبینار بین

 جهان اسالم

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی

 مسکو رانیو ا هیروس یشناسجامعه شیهما  .53

52.  
المللی و تخصصی روابط سیاسی، اقتصادی و پنجمین کنفرانس بین

 فرهنگی ایران و گرجستان
 گرجستان

 
 ت علمیأهای منتشرشدة اعضای محترم هیبرخی کتاب  

 نام ناشر نام استاد نام کتاب ردیف
 دانشگاه دولتی مسکو دکتر مهدی سنایی آثار منتخب مهدی سنایی  .5
 لوگوس اهلل حسینیدکتر روح من هم کرونا گرفتم  .3

2.  
نیافتگی در جنوب جهانی: اقتصاد سیاسی توسعه

 رسانه -سوداگری -دولتمجموعة 
ترجمة دکتر محمدرضا 

 سعیدآبادی
انتشارات علمی و فرهنگی 

 مجد
 دانشگاه تهران نژاددکتر احسان رسولی اقتصاد روسیه در گذر زمان  .1
 نور علم نژاددکتر احسان رسولی تالش برای حفظ اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی  .1

6.  
مقالة ای )ده مجموعه مقاالت تحلیل مصرف رسانه

 تخصصی(
 دکتر شاهو صبار

 دکتر محمدرضا سعیدآبادی
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

 ارتباطات
 انتشارات جهاد دانشگاهی فرالسادات معینیدکتر حشمت جستاری در روابط ایران و هند  .7

8.  
کتاب الکترونیکی: فرهنگ ملموس ایرانی در 

 شرق افریقا
هنر و پژوهشگاه فرهنگ،  احمدیدکتر امیربهرام عرب

ارتباطات وزارت فرهنگ و 
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 نام ناشر نام استاد نام کتاب ردیف
 ارشاد اسالمی

 سمت دکتر سعیدرضا عاملی اقتصاد دیجیتال  .9

51.  
ترجمة دکتر سیدمحمدعلی  اقتصاد سیاسی جهانی

 موسوی
 زادهدکتر الهه نوری غالمی

 انتشارات جهاد دانشگاهی

55.  
What’s Going on Here? مؤسسة اسالمی حقوق بشر  دکتر سعیدرضا عاملی

 لندن

53.  
Muslim Experiences of Hatred, 
Hostility and Discrimination, 

Austria 3131 

مؤسسة اسالمی حقوق بشر  دکتر سعیدرضا عاملی
 لندن

 
 المللیدر نشریات علمی و خبری بین ت علمیأبرخی مقاالت منتشرشدة اعضای محترم هی 

 نام استاد عنوان مقاله ردیف
نام مجله/ همایش 

 المللیبین

5.  
Election Journalism: Investigating 

Media Bias on Telegram during the 

7102 Presidential Election in Iran 

 دکتر سعیدرضا عاملی

 دکتر حمیده موالیی

Digital Journalism 

3.  
Al-Quds day 7171: Rejecting 

Normalization and Embracing 

Unity 

 Alahed News دکتر الهام کدخدایی

2.  

Assessment of the Trade Integration 

Pattern between the Russian 

Federation and East/ Southeast 

Asian Economies Using the Panel 

Gravity Framework 

 Asian Economic نژاددکتر احسان رسولی

Papers 

1.  
Securitization of Iran in American 

Political Memoirs 
 قاسمیدکتر زینب 

 دکتر الهام کدخدایی

Persianisms: Cultural 

Encounters in the 

Anglophone World 

در برنامة  Press TV شبکة احمدیدکتر امیربهرام عرب مشترکات فرهنگی تمدنی ایران و شرق افریقا  .1
Africa Today 

6.  
Combating female genital 

mutilation in Northeast (Horn) 

Africa and its challenges 

 African Health احمدیدکتر امیربهرام عرب

Sciences 

7.  
افریقای  786شبکة رادیویی  دکتر الهام کدخدایی استقالل در انقالب نظام جمهوری اسالمی ایران

 جنوبی
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 های علمی و پژوهشی دانشجویان دانشکدهبرخی فعالیت 
 فعالیت نام دانشجو، مقطع و رشتة تحصیلی ردیف

5.  
های فرهنگی در آسیای شرقی، انتشار کتاب سیاست توحید اسدی، دانشجوی دکتر مطالعات امریکای شمالی

 انتشارات جهاد دانشگاهی

3.  
جستاری در روابط ایران و هند، انتشار کتاب  توحید اسدی، دانشجوی دکتر مطالعات امریکای شمالی

 انتشارات جهاد دانشگاهی

2.  
تالش برای حفظ اقتصاد اتحاد جماهیر انتشار کتاب  دکتری مطالعات روسیهالدین شکری، دانشجوی شهاب

 شوروی، انتشارات نور علم

1.  
زاده، دانشجوی دکتری مطالعات امریکای سید وحید نبوی

 شمالی

سوی میز: خاطرات سیاستمداران ترجمة کتاب آن

 امریکایی از تعامل و تقابل با ایران

1.  

 انتشار مقاله در خبرگزاری لوموند دکتری مطالعات فرانسهنژاد، دانشجوی الدینوحید شمس
Accord Europe-Chine: le réve 

d’Emmanuel Macron est-il 

compromise? 

 
 المللیدیدارهای بین  

 تاریخ دیدارکننده ردیف
 17/11/5299 های فرهنگی هنددکتر ابهای کومار سینگ، رئیس ادارة همکاری  .5
 11/16/5299 سفیر جمهوری نیکاراگوئهبراوو، ایساک لنین  .3
 56/16/5299 دکتر آکسل ویبن هورست، معاون رئیس نمایندگی استرالیا  .2
 12/53/5299 المللی ژاپن )جایکا(های بینسازمان همکاری  .1
 53/53/5299 علی جمعه حسن فیضل، کاردار سفارت لیبی  .1

 

 

 

 

 

 (9911)سال گزارش عملكرد مؤسسة مطالعات امریكای شمالی و اروپا 

زمان با شیوع بیماری کرونا های مؤسسة مطالعات امریکای شمالی و اروپا، همدوره از فعالیتاین توجه به اینکه با 

های این دوره . فعالیتهای خود را تا حد امکان با شرایط موجود تطابق دهدتا فعالیتالش کرد بوده است، مؤسسه ت

قراردادهای پژوهشی )با  ،)همکاری با انتشارات سروش( المللی و ملی، ترجمة کتابشامل برگزاری وبینارهای بین

  قضاییه( بوده است که در ذیل شرح جزییات آمده است: ةوی، ستاد حقوق بشر قوتیپرس ةمستند، شبک ةشبک

 

 وبینار ملی 

  دانشکدة مطالعات جهان، با سخنرانی دکتر 99شهریور  39امریکاشناسی، افول ایاالت متحده از منظر ،

 .حامد وفایی، دکتر حسن حسینی، دکتر سید محمد مرندی
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 المللی وبینارهای بین 

 آنیا پارامپیل، زینب  ، سید محمد مرندی،دکتر مک گریوی، با حضور مریکا پس از جورج فلویداهای شورش

  ؛قاسمی

  پپه اسکوبار، سید محمد مرندی، زینب ایاالت متحده، ایران، و چین: نگاهی به بحران جهانی، با حضور

 ؛قاسمی

 مکس بلومنتال، سید محمد مرندی، آلیستر کروک ، با حضورمریکاییاجهان پسا. 

 

  وبینارهای دانشگاهی 

 با سخنرانی دکتر هادی  های این کشور در حوزة مهار کرونا،گذاریسیاستکرونا در فرانسه و  ةربتج

  ؛آبادیدولت

  ؛الهه کریمی ریابی مهار کرونا، با سخنرانی: دکتر این کشور در حوزة گذاریسیاستتجربة کرونا در روسیه و  

  ؛دکتر الهه نوری غالمزاده یخنرانها، با ستجربة کرونا در حوزة کشورهای امریکای التین، تجارت و آسیب  

  های در قبال سرزمین های رژیم صهیونیستیمقایسة سیاستهای اشغالی: زمیندر سر وضعیت کرونا بررسی

 ؛کتر الهام کدخدایی الیادرانی، با سخنرانی داشغالی و فلسطین

 دکتر حمیده موالییی سخنرانهای این کشور در حوزة مهار کرونا، با تجربة کرونا در هند و سیاست. 

 جراشدههای اپروژه 

 طرف قرارداد وظایفشرح  عنوان پروژه ردیف

5.  

وداع ،. در سایة قرن امریکایی پنج کتاب با عناوین: ترجمة کتاب

افول هژمونی ،جامعة رو به زوال،با عصر امریکایی

 های ناامیدیمرگ، امریکا در امریکای التین

 انتشارات سروش

تدوین گزارش پژوهشی و تحلیلی از   .3

 مریکااوضعیت حقوق بشر در 

مستندات و تدوین گزارش گردآوری و ترجمة 

 تحلیلی و راهبردی

ستاد حقوق بشر 

 قوة قضاییه

 های در حال اجراپروژه 

 طرف قرارداد شرح وظایف عنوان پروژة پژوهشی ردیف

9.  

 محتوا  برای ةمشارکت در پژوهش برای تهی مریکاامریکا به روایت ا

 ةقسمت: جایگاه شغل و درآمد در خانواد پنج

مریکایی، زنان و اگرایی مریکایی، مصرفا

مریکایی، نظام آموزش از کودکی تا ة اخانواد

 هامریکاییادانشگاه، زیست مجازی 

شبکة مستند صدا و سیمای 

 جمهوری اسالمی

 تیبخش مستند پرسگردآوری و ترجمة مستندات و تدوین گزارش پیامدهای احتمالی پیوستن ایران   .2
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 تحلیلی و راهبردی به اف.ای.تی.اف

گردآوری و ترجمة مستندات و تدوین گزارش  مریکاانقض فرامرزی حقوق بشر   .9

 تحلیلی و راهبردی

 ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

 

 

 

و كرسی یونسكو در فضای مجازی های فضای مجازی مركز پژوهشی سياستگزارش عملكرد 

 (9911)سال 

 

حاضر عضو شورای عالی فضای مجازی و  های فضای مجازی در حالنظر به اینکه ریاست مرکز پژوهشی سیاست

، خود را «تضاد منافع»شورای عالی انقالب فرهنگی، همچنین دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی است، برای رعایت 

داند از هرگونه منفعت مالی ناشی از قراردادهای پژوهشی مستثنی کند؛ لذا، مؤسسه در حال حاضر بیشتر موظف می

تأمین باشد. لذا، تمرکز است که بار مالی کمی داشته باشد و از محل گرنت رئیس مرکز قابل هاییمتمرکز بر فعالیت

 بر دو کار مهم بود:

صورت گرفت که مجموعة  دانشنامة اصطالحات کلیدی فضای مجازیسازی تدوین در سال گذشته نهایی .9

واژگان و سیر تطور مفهومی و  یابی، ماهیتبزرگی از اصطالحات کلیدی با تحلیل عمیق و تمرکز بر ریشه

روندهای آینده نگارش شده است. انتشار آن توسط انتشارات دانشگاه تهران به تصویب رسیده است و در سال 

و تحلیلی در  علمی اطالعات عرضة دانشنامة اصطالحات کلیدی فضای مجازی به چاپ خواهد رسید. هدف 5111

 شده نوشته رویکرد این کتاب با .است مرتبط با فضای مجازی خصوص مفاهیم مهم، اثرگذار و اصطالحات علمی

های مرتبط با علوم کامپیوتر، وب، علوم اجتماعی، دانشجویان، محققان و متخصصان حوزه مندان،عالقه که است

نو های با فنّاوریبسته همنگاری و علوم جدید علوم ارتباطات، علوم اطالعات و مدیریت فنّاوری، همچنین روزنامه

 درسی به آن مراجعه کنند. عنوانِ منبع کمکو به استفاده از مباحث آن

کتاب اقتصاد دیجیتال با یک مقدمه و در که توسط انتشارات سمت به چاپ رسید.  اقتصاد دیجیتالتألیف کتاب  .2

 گیری تألیف شده است. قالب چهار بخش و چهارده فصل و نتیجه

های اقتصاد، مدیریت فناوری مندان رشتهای علمی برای دانشجویان و عالقههکتاب اقتصاد دیجیتال ضمن آورده

های مناسبی را برای تحقیق و پژوهش برای نوعی معرف حوزة اقتصاد ارتباطات نیز هست که زمینهاطالعات به

ضای مجازی و های مرتبط با اقتصاد فافزارها و موضوعکند. آشنایی با نرمپژوهان رشتة ارتباطات فراهم میدانش

های کتاب اقتصاد دیجیتال افزارهای فضای مجازی، بعد دیگر ظرفیتوکار در سکوها و نرمروندهای جدید کسب

های توانمندتری نیز در آینده پیدا خواهد کرد. کتاب حاضر منبع درسی خوردن، عرصهاست که با نقد و محک
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ای جدید، همچنین درس مطالعات فضای مجازی وکارهبرای درس اقتصاد دیجیتال، اقتصاد ارتباطات، کسب

 آید. حساب میبه

شدن جهان با همکاری مؤسسه اقدام به برگزاری کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی. 9

 ( ذیل کرد.  وبینار صورت)به های علمینشست

 

 برگزارشده تخصصیهای نشست  

 سخنران عنوان نشست ردیف

 دکتر سعیدرضا عاملی ایران )با همکاری پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی(شهر مجازی علم در   .5

 دکتر یونس شکرخواه

 قاسمیدکتر احسان شاه های اجتماعیگرایی نوجوانان ایرانی در شبکهای و سلبریتیسواد رسانه  .3

 محسنی آهوییدکتر ابراهیم  های همگرا در عصر پسانئولیبرالیسماستعمار داده از طریق فناوری  .2

 دکتر شاهو صبار های اجتماعیها در شبکهمند سیر حرکت پیامتحلیل روش  .1

ـ ارتباطی فضای منظری متفاوت به فیلترکردن اینترنت: پاالیش همگاری فرهنگی  .1

 مجازی )پهفا(

 محمدصادق نصراللهیدکتر 

علوم اجتماعی سازی های بومیشده و ضرورتایانقالب پژوهش در افکار عمومی شبکه  .6

 محاسباتی

 سید مجید امامیدکتر 

مناسبت روز های آموزش برخط در نظام آموزشی دانشگاهی )بهها و چالشفرصت  .7

 تر(جهانی اینترنت ایمن

 یی،دکتر محمدرضا برزو

 ،پوریشهباز دیمحمد مج

 یانیشرب یمستوف یمهد

 قاسمیدکتر احسان شاه تاریخ رایانش  .8

 

المللی . طرحی برای برگزاری همایش بینالمللییونسکو برای برگزاری نشست بین برای اینامهطرح تهیة .4

پژوهشی شد و در به یونسکو داده شده بود که مرکز موفق به اخذ کمک 5297در حوزة فضای مجازی در سال 

ری مجدداً برای گرنت برگزا 5299از طریق دانشگاه پرداخت آن صورت گرفت و در سال جاری  5299سال 

جانبة فضای مجازی در حوزة آموزش و های همهآفرینیالمللی در خصوص پیامدهای کرونا و نقشهمایش بین

 وکارها تهیه شد. امیدواریم به تصویب برسد. کسب

 

 

 

 

 



 
   
   

9 

 

 (9911زبان )سال مركز پژوهشی مطالعات كشورهای اسپانيایی عملكرد گزارش

 کارهای 5298 سال طی .شد تأسیس 5297 سال نیمة در زبان اسپانیایی کشورهای مطالعات پژوهشی مرکز

 این از برخی به اختصار به اینجا در .است بوده هافعالیت اجرای جدی مانع کرونا ویروس شیوع گرفت. انجام زیربنایی

 شود. می پرداخته هافعالیت

 

 برگزارشده آموزشی هایکارگاه 

 ؛نویسیمقاله .5

 ؛نویسیپروپوزال .3

 ؛اسپانیایی تخصصی زبان .2

 .شفاهی مترجم تربیت .1

 

 برگزارشده وبینارهای 

 هادانشگاه آن استادان و زباناسپانیایی کشورهای هایدانشگاه مشارکت با و مجازی، و المللیبین وبینارها، تمامی

 :است شده انتخاب روز نیاز و مندیعالقه طبق و مرکز انتخاب به موضوعات .شد برگزار

 ؛مکزیک اونام دانشگاه سالیناس، خورخه دکتر ،جهان در مکزیک میراث 

 ؛مکزیک جمهوری دانشگاهی مرکز مولینا، د ریکالده نری دکتر ،سنت و تاریخ :مکزیک جادویی روستاهای 

 ؛مکزیک اونام دانشگاه خاورمیانه، مطالعات مرکز پینیرا، بالدس رینیر دکتر ،کوبا شعر در شرقی عناصر 

 ؛مکزیک از التین امریکای ادبیات دپارتمان بیاآلبا، ارناندز آفهیت دکتر هزارتوها، و بورخس لوئیس خورخه 

 مدیر و سیاسی مسائل تحلیلگر و پژوهشگر پریرا، آلبرتو کارلوس کترد ویکم،بیست قرن در مونروئه دکترین 

 ؛آرژانتین از Dossiergeopolitico مرکز

 مطالعات پژوهشی مرکز رئیس روستا،حق مریم دکتر ایرانیان، نگاه از التین امریکای ادبیات بر تأملی 

 ؛جهان مطالعات دانشکدة التین امریکای مطالعات بخش مدیر و زباناسپانیایی کشورهای

 د خوسه دکتر ،راست و چپ سیاسی قدرت برای منازعه :التین امریکای و امریکا متحدة ایاالت در انتخابات 

  ؛مکزیک از المللبین روابط استاد آلمخو، لوپز خسوس

 از دانشگاه پژوهشگر و استاد رئال، تورتولرو رافائل آنخل دکتر ها،ملت ژئوپلیتیک :انسجام و بستگیهم 

 ؛ونزوئال

 فساد با مبارزه و دادگستری سابق وزیر سوکسو، ناردی دکتر ،بولیوی در سوسیالیسم سویبه جنبش بازگشت 

 ؛اتریش در بولیوی سفیر و بولیوی در

 شناسسیاست تانگاریفه، بلز الکساندر آلبارو دکتر امریکا، متحدة ایاالت مداخالت و مخدر مواد ژئوپلیتیک 

 ؛مکزیک خودمختار ملی دانشگاه از التین امریکای مطالعات دکترای و التینی امریکای

 اما دکتر نی،ایرا دانشجویان و استادان طرف از مقاله پذیرش جهت مکزیک اونام دانشگاه مجلة دو معرفی 

  ؛مکزیک اونام دانشگاه خیمنز،

 از ایرسانه فعال و خبرنگار رودریگز، اگوستینا والریا دکتر آرژانتین، حکومتی سیستم سیاسی تحلیل 

  ؛آرژانتین

 مکزیک اونام دانشگاه سالیناس، خورخه دکتر مکزیک، سینمای طالیی قرن دو. 
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 امریكا خارجی و دیپلماسی عمومیمركز تحقيقات سياست های تخصصی گزارش نشست

 (9911)سال 

 
 عنوان نشست تخصصی ردیف

 استفاده از بحران کروناامریکا و سوء  .1

 امریکا و ابعاد اقتصادی رشد کرونا با مقدمة وضعیت جهان  .2

 های تسلیحاتی ایران؛ توهم تجزیة امریکاو لغو محدودیت 3325قطعنامة   .3

 اعتراضات اخیر در امریکا  .4

 های تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایرانقطعنامة شورای حکام و تمدید تحریم  .5

 چرایی خصومت امریکا با جمهوری اسالمی ایران  .6

 پکن-سالة همکاری تهران 31امریکا و برنامة   .7

 انتخابات ریاست جمهوری امریکا  .8

 استعفای برایان هوک و تبعات انتصاب الیت ایبرامز  .9

 سازوکار ماشهاستفادة امریکا از   .11

 جانبة سازوکار ماشه توسط امریکاکارگیری یکتأثیرات اقتصادی به  .11

 (5111ساز امریکا در منطقة غرب آسیا با نگاه به یک سال آینده )ثباتهای بیها و اقدامسیاست  .12

 امنیتی ایاالت متحدة امریکا –مکتب دفاعی   .13

 انتخابات امریکاای و داخلی المللی، منطقهپیامدهای بین  .14

 روابط ایران و امریکا در دو ماه آینده  .15

 دهی و فرایند اجرای برجامنقش کنگرة امریکا در شکل  .16

 ای بایدن )در یکسال اول(های سیاست خاورمیانهترین اولویتمهم  .17

 های ساختاری خروج امریکا از منطقه و راهبرد ایران برای پرکردن خأل حضور امریکاضرورت  .18

 آفرینی جمهوری اسالمی ایران در منطقههای ساختاری امریکا و اروپا برای محدودسازی نقشظرفیت  .19

 : تحلیل سیاست برجامی بایدن5111انداز برجام در سال چشم  .21

 ای بایدنجایگاه یمن در سیاست خاورمیانه  .21

 5111انداز روابط ایران و امریکا در چشم  .22

 یدنسند راهبرد امنیت ملی دولت با  .23
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(9911 )سال المللی دینیگزارش عملكرد مركز مطالعات بين  

 اصلی نهادهای برگزارکننده/ هافعالیت ردیف

 دین و طبیعت ةدریافت مجوز نشری 5
 مطالعات جهان ةدانشکد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ینید یالمللنیمرکز مطالعات ب

3 
المللی ایران و برگزاری همایش بین

 هند

 ینید یالمللنیمرکز مطالعات ب، مطالعات جهان ةدانشکد

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی،سفارت ایران در هند،سفارت هندوستان در ایران

2 
های قرآنی و دینی هر برگزاری دوره

 ماه
 ینید یالمللنیمرکز مطالعات ب، فرهنگی نورالمجتبی قرآن و عترت)ع( ةسسؤم

1 
 ةقرارداد ترجم نامهتفاهمبررسی 

 ن کریم به زبان انگلیسیآقر

مرکز مطالعات ، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور ةرکز هماهنگی و توسعم

 ینید یالمللنیب
 

 طبیعت و دین ةنشری 

ها و زیست و منابع طبیعی به افزایش آگاهی جامعه از وجوه مختلف آنبررسی جایگاه ادیان الهی در خصوص محیط

یند مدیریت منابع طبیعی را افزایش اثر جوامع محلی در فرؤمشارکت م ،همچنین انجامد.آن میلزوم حفاظت از 

ای، کاربرد مباحث دینی در مدیریت پایدار منابع رشتهدهد. در این راستا ضرورت دارد با استفاده از تحقیقات بینمی

. این امر نیازمند تحقیق و شودتلف تحلیل انسان با طبیعت از دیدگاه ادیان مخ ةرابط ،همچنین .طبیعی تحقق یابد

 است.این زمینه  پژوهش در

اخالق و بحران نشریة دین و طبیعت با این هدف و با پوشش دادن به محورهای زیر کار خود را آغاز کرده است: 

اجتماعی و دین، صلح ؛ دین و کشاورزی؛ ها، مراتع، آب و شیالت و ...(دین و منابع طبیعی )جنگل؛ زیستمحیط

دین، ؛ شناسی انسانیبوم؛ دین، فرهنگ و طبیعت؛ زیستطبیعت و محیط ةادیان و وفاق جهانی در حوز؛ طبیعت

 .زیستجایگاه دین در مشارکت و مدیریت منابع طبیعی و محیط؛ توسعه و طبیعت و عالم هستی

جوامع محلی و مدیریت مشارکتی پژوهشی توانمندسازی  ةسسؤمطالعات جهان و م ةاین نشریه با همکاری دانشکد

 .شودمنتشر میکشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  سمنابع طبیعی پردی

 

 22مطالعات آکادمیک دینی در  ةداراشکوه و توسع ةالمللی ایران و هند، فلسفبرگزاری همایش بین 

 مجازیصورت هب 9911آذر 

 

 اهداف همایش 

 ؛ادب و فرهنگ ایران و هند ةهای جدید در گستری با پژوهشیآشنا 

 ؛های پژوهشیکنندگان در عرصهنظر شرکتگفتگو و تبادل 

 ؛ایرشتههای تطبیقی و میانتوجه خاص به حوزه 

 ترغیب پژوهشگران جوان به عظمت ادبیات، تاریخ و فرهنگ مشترکِ ایران و هند. 
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  سخنرانان و اعضای همایش :برخی 

  ؛تحقیقات و فناوریدکتر منصور غالمی، وزیر علوم 

 ؛دکتر غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

 ؛دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان 

 ؛المللی دینیطلب، رئیس مرکز مطالعات بیندکتر محمدرضا رضوان 

 ؛لطفی، دبیر علمی همایشدکتر فرزانه اعظم 

 ؛دکتر چگنی، سفیر ایران در هند 

 عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران 

 دکتر ابهی کومار سینگه، رایزن فرهنگی هند در ایران. 

 

 فرهنگی نورالمجتبی قرآن و عترت)ع( ةسسؤهای قرآنی و دینی هر ماه با همکاری مبرگزاری دوره 

 

  هماهنگی مرکزاهلل تسخیری به زبان انگلیسی بین جدید، قرارداد ترجمة قرآن آیت نامهتفاهمبررسی

 ینید یالمللنیمرکز مطالعات بو  پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور ةو توسع

 

 


