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 افتتاحیه
 ۱۰:۱۵الی  ۹ساعت 

 

 موضوع سخنرانی سخنران زمان

 عبداالمیر نبویسیددکتر  ۹ - ۹:۱۵
 گزارش همایش )دبیر همایش(

 مقصودیدکتر مجتبی  ۹:۱۵ – ۹:۳۰
  انجمن) رئیس هیئت مدیره(

 سیدمصطفیالله دکتر آیت ۹:۳۵ – ۹:۵۵
  دامادمحقق

  صدررباب خانم  ۹:۵۵ – ۱۰:۱۵
 

 

 کرونا گیری ھمهصلح در خاورمیانه با محوریت . ۱پنل 

 ۱۲الی  ۱۰:۳۰ساعت 
 

 موضوع سخنرانی سخنران زمان

 یاردکتر ماندانا تیشه ۱۰:۳۰ – ۱۰:۴۵

 )مدیر نشست(

بررسی راه های دستیابی به صلح و توسعه اجتماعی پایدار در 
 خاورمیانه

 صالحی امیریسیدرضا دکتر  ۱۰:۴۵ – ۱۱:۰۰
 صلح روند رب تأکید با کرونا ویروس شیوع بحران تبعات تحلیل

 خاورمیانه در

 تیهوی سازیصلح فرایند و برابر موقعیت در ارتباط نظریه اشرف نظریدکتر علی ۱۱:۰۰ – ۱۱:۱۵

 دکتر مختار نوری ۱۱:۱۵ – ۱۱:۳۰
 طقهمن در امنیتی نظریات در مجدد بازبینی ضرورت و کرونا

 خاورمیانه

  اهگفتگو و پاسخگویی به پرسش ۱۱:۳۰ – ۱۲
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 سیاست و صلح در خاورمیانه. ۲پنل 

 ۱۴:۱۵الی  ۱۲:۳۰ ساعت
 

 موضوع سخنرانی سخنران زمان

 منصورنژاددکتر محمد  ۱۲:۳۰ – ۱۲:۴۵

 )مدیر نشست(

 توهم نظمی نو وستفالیایی در خاورمیانه

 

 زادهدکتر حسین سیف ۱۲:۴۵ – ۱۳:۰۵

 )ضبط شده(

 یگرایمناقشه نه و ایخاورمیانه پایهانسان و مدرن مصالحه
 ایاولیه نظم

 دکتر مهران کامروا ۱۳:۰۵ – ۱۳:۳۵

 )ضبط شده(
 صلح در خاورمیانه

 سیاست بر آن تاثیر و اسرائیل و اعراب میان صلح امیرهوشنگ میرکوششدکتر  ۱۳:۳۵ – ۱۳:۵۰

 ایران اسالمی جمهوری ایخاورمیانه
 تیک صلحیلژئوپ دکتر سیروس احمدی ۱۳:۵۰ – ۱۴:۰۵
 - اهگفتگو و پاسخگویی به پرسش ۱۴:۰۵ – ۱۴:۱۵

 
 

 صلح در خاورمیانه با محوریت آموزش عالیمسائل فرھنگی و  .۳پنل 

 ۱۶الی  ۱۴:۳۰ساعت 
 

 موضوع سخنرانی سخنران زمان

 چیاننیلوفر چینیدکتر  ۱۴:۳۰ – ۱۴:۴۵

 )مدیر نشست(

رمیانه خاو  گفتماِن صلح درروند جایگاه مناسبات اخالق و سیاست
 )گرایی چند فرهنگ بر دیتأکبا (

 ورزی و صلحسازی، اخالل در فرایند اندیشهدوگانه مجید توسلیدکتر  ۱۴:۴۵ – ۱۵:۰۰

 هسازی در خاورمیاندیپلماسی علم و فناوری به مثابه ابزار صلح دکتر مهدخت ذاکری ۱۵:۰۰ – ۱۵:۱۵

 دکتر بهاره سازمند ۱۵:۱۵ – ۱۵:۳۰
 لحص مطالعات مقوله جایگاه خاورمیانه؛ در صلح و عالی آموزش

 خاورمیانه کشورهای عالی آموزش در

 دکتر رضا ماحوزی ۱۵:۳۰ – ۱۵:۴۵
 خادم و آموزش عالی منادی صلح در قرن بیستم؛آموزش عالِی 

 هایی برای قرن بیست و یکمدرس

 - اهگفتگو و پاسخگویی به پرسش ۱۵:۴۵ – ۱۶
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 و مسائل اجتماعی با محوریت حوزه زنان صلح در خاورمیانه  .۴پنل 
 ۱۷الی  ۱۶ساعت 

 

 موضوع سخنرانی سخنران زمان

 پوردکتر سیمین حاجی ۱۶ – ۱۶:۱۵
 )مدیر نشست(

 صلح به دستیابی راستای در آینده نسل جنسیتی نگرش تغییر
 پایدار

 زنان و صلح در خاورمیانه دکتر الهه کوالیی ۱۶:۱۵ – ۱۶:۳۰

 فرایند در زنان جایگاه و متحد ملل سازمان امنیت شورای پورعلیفریده محمد دکتر ۱۶:۳۰ – ۱۶:۴۵
 عراق موردی مطالعه سازی؛صلح

 دیپلماسی شهری و صلح در خاور میانه؛ با محوریت زنان زهرا نژاد بهرامدکتر  ۱۶:۴۵ – ۱۷
 - اهگفتگو و پاسخگویی به پرسش ۱۷ – ۱۷:۱۵

 
 

 اختتامیه
 

 موضوع سخنرانی سخنران زمان
 آموزش، علوم انسانی و صلح در خاورمیانه الله فاضلیدکتر نعمت ۱۷:۱۵ – ۱۷:۴۵
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