سخنرانيهايعلمي:


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

Dec. 7102,
 ضرورتتعادلدرنقشهاياجتماعيزنان ،همايش اعتدال72 ،آبان  ،0131کتابخانه ملی ايران ،تهران- 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
زنوسینما،پیشوپسازانقالباسالمي،سمینار بینالمللی زن در جهان اسالم ،يکصد ساله اخیر 72 ،آذر 0137زنودفاعمقدس ،سمینار بینالمللی زن در جهان اسالم ،يکصد ساله اخیر 72 ،آذر 0137ایرانوروسیهپسازژنو ،1022تهران :بنیاد باران 72 ،آذر 0137چهارصدمینسالگيرومانوفها(برکشیدنامپراتوريروسیه) ،برنامه اوراسیاي مرکزي ،دانشگاه تهران 00 ،آذر 0137تاثیرهايبینالملليتوافقژنو،1022ایرانوروسیه،تهران :انجمن علوم سیاسی ايران 2 ،آذر 0137 تاثیرپیوندهايتمدنيوفرهنگيایرانوقزاقستانبرحلوفصلبحرانزیستمحیطيدریايخزر ،همايشپیوندهاي تمدنی و فرهنگی ايران و قزاقستان ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی 2 ،آذر ،0137
تحولدرروابطترکیهوروسیه ،مرکز مطالعات خاورمیانه 00 ،آبان 0137روابطایرانوترکیهازدیدگاهبرساختهگرایي(،)1000-1020دومین دور گفت و گوي تمدنی ايران و ترکیه ،ترکیه(دانشگاهساکاريا) 7-1 ،اکتبر 7101
زمینههاوعواملدگرگونيسیاستخارجيج.ا.ایران،ازآرمانگرایيتااعتدال،همايش ملی تبیین مفهوم اعتدال،انجمن علوم سیاسی ايران و مرکز تحقیقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تهران 1 :و  2شهريور 0137
 چالشهايحکمرانيخوبدرغربآسیا ،باتأکیدبرایران ،همايش ساالنه انجمن علوم سیاسی 72 ،ارديبهشت 0137 زمینههاوپیامدهايفعالیت سازمانناتودرخلیجفارس،نهمین همايش خلیج فارس ،تهران :جهاد دانشگاهی ،ارديبهشت0137
 سهمیهبنديجنسیتيعلیهدختران،انجمن جامعه شناسی ،تهران :دانشگاه تهران،اسفند 0130 طرحهمکارياستانبولوچشماندازحضورناتودرخلیجفارس ،سومین همايش بین المللی دوساالنه خلیج فارس،دانشگاه تهران07 ،و  01ارديبهشت 0130
 دودههبااکو ،همايش ملی ايران و سازمان همکاري اقتصادي (اکو) ،وزارت امور خارجه0 ،و  7اسفند 0131الگويپایداريوپیوستگيدرروابطایرانوارمنستان ،سمینار ايران و ارمنستان ،دانشگاه تهران 72 ،بهمن 0131تاثیرتحوالتخاورمیانهبراوراسیايمرکزي ،برنامه اوراسیاي مرکزي ،دانشگاه تهران ،ارديبهشت 0131 نقشج.ا.ایراندرتحکیمثباتوامنیتدرقفقازجنوبي ،گرجستان ،همايش منطقه اي انجمن بین المللی مطالعاتاوراسیاي مرکزي ،اسفند  (0122مارس )7101

- China's Energy Security Approaches in Central Asia (An Iranian Perspective), Kashmir:
Eurasian Peace & Cooperation, 02-03 Aug. 7113,
آسیبشناسيمطالعاتاوراسیايمرکزيدرایران ،دانشگاه تهران :همايش ملی رويکرد ايرانی به مطالعات منطقهاي0122 ، نقشایراندرتامینامنیتانرژي،تهران :بنیاد باران0122 ، زنانوقدرتسیاسيدرکشورهاياسالمي،تهران:همايش زنان و قدرت سیاسی در کشورهاي اسالمی0122 ، تبادلتجربیاتبازنانایراني،کنفرانس تبادل تجربهها ،جنسیت ،برابري و صلح ،نروژ ،تابستان 0122 ایرانوروسیه ،کنفرانس روسیه ،اسالم ،نهادها ،مناطق و سیاست خارجی ،اسکاتلند ،تابستان 0122جهانيشدنوچالشهايمنطقهگرایيدرجنوبغربيآسیا ،همايش امنیت در جنوب غربی آسیا ،تهران مجمع تشخیصمصلحت نظام ،بهمن 0122
 نقشزناندرتوسعهکشورهاياسالمي ،تهران :انجمن زنان پژوهشگر تاريخ ،تابستان 0122 نقدالیحهخانواده ،تهران :جبهه مشارکت ايران اسالمی ،تابستان 0122 روسشناسيدرایران ،دانشگاه تهران :همايش روسشناسی ،بهار 0122 فرصتهايخطلولهصلحبرايهند،همايش بینالمللی ايران و هند ،تهران :دانشگاه تهران،-ایرانوآسیايمرکزي ،هندوستان :همايش آسیاي مرکزي ،چشم انداز ها و ديدگاه ها ،تابستان 0121
 ریشههايبنیادگرایيدرآسیايمرکزي ،ترکیه :همايش آسیاي مرکزي ،تابستان 0121 تهدیدهايزیستمحیطيدردریايخزر،تهران :همايش مسايل زيست محیطی در درياي خزر ،بهار 0121 ایرانوروسیهدرآسیايمرکزيوقفقاز،دانشگاه تهران :همايش آسیاي مرکزي ،گذشته ،حال وآينده0121، مالحظاتامنیتيانتقالنفتوگازازقفقاز ،برنامه اورآسیاي مرکزي ،دانشگاه تهران ،زمستان 0122روابطفرهنگيایرانوآسیايمرکزي ،دانشگاه تهران :همايش فرهنگ و سیاست خارجی ،زمستان0122 آیندهدمکراسيدرایران ،لندن :دانشگاه لندن ،پايیز 0122 جنگ را متوقف کنید ،لندن :کنفرانس ضدجنگ ،پايیز0122 زمینههايداخليانقالبرنگيدرقرقیزستان ،همايش ساالنه آسیاي مرکزي و قفقاز،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین-المللی ،تابستان 0122
انقالباللهايدرگرجستان،برنامه اورآسیاي مرکزي ،دانشگاه تهران ،بهار 0122

 انتخاباتنهمیندورهریاستجمهوريوپیامدهايبینالملليآن،همايش اقتصاد و انتخابات ،تهران :دانشگاه تربیتمدرس ،بهار 0122
 عللوپیامدهايتحوالتدراوکراین ،برنامه اوراسیاي مرکزي  ،دانشگاه تهران ،بهار0122 ،عللوپیامدهايتحوالتدرقرقیزستان ،برنامه اوراسیاي مرکزي ،دانشگاه تهران ،بهار0122 ، طرحخاورمیانهبزرگ ،تهران  ،دانشکده علوم اقتصادي وسیاسی  ،دانشگاه شهید بهشتی ،دي ماه .0121حقوقزناندرایران ،کیش ،نشست آموزشی مديران شبکه سراسري صدا وسیما ،دي ماه .0121 نقشزناندرجامعهمتحولایراني ،انگلیس ،ويلتون پارك  ،آذرماه0121 جنبشدمکراسيخواهيدرایران،گذشته،حالوآینده،انجمن اسالمی دانشجويان بريتانیا  ،کانون توحید لندن2،آذر.0121
 -مناسباتایرانوآمریکا،انجمن علمی دانشکده علوم انسانی ،تهران  :دانشگاه تربیت مدرس ،خرداد.0121

 تحقیقدرعلومسیاسيدرایرانوخاورمیانه ،شانگهاي  :مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه شانگهاي،خرداد.0121سیاستهايقوميدرجمهوريهايبازماندهازفروپاشياتحادشوروي ،شوراي اجتماعی –فرهنگی ،وزارت کشور ،خرداد.0121
 گذاربهدمکراسي،تجربههايدیگران ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،ارديبهشت .0121 حوضهخزر،فرصتهايازدسترفته ،مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران ،ارديبهشت .0121 زناندرعرصهعمومي،موردخاورمیانه ،استانبول ،موسسه والد،کنفرانس زنان و سیاست ،اسفند .0127 سیاستخارجيج.ا.ایرانپساز12سال ،دهلی نو ،کنفرانس ايران پس از 71سال ،موسسه پژوهشی نظارهگر ،اسفند 0127 تجربههايزنانایرانيوزنانافغان ،هامبورگ ،کارگاه آموزشی حقوق زنان افغان ،موسسه ماکس پالنگ،اسفند .27 نگاهجنسیتيبهتوسعهوفقرزدایي،تهران  :مرکز مطالعات ايرانی زنان ،آبان .27 زنانایرانيوتالشهايآنان ،وين :نخستین کنفرانس سازمان زنان بدون مرز ،آبان .27 زناندرعرصهعمومي،دوبی :اجالس بانک جهانی ،شهريور .27نقشتکمیليقانوناساسيدرفرآیندتوسعهسیاسي–اجتماعيزنان-تهران :کارگاه مشورتی حقوقی زنان در قانوناساسی افغانستان ،شهريور.0127
 شورايهمکاريکشورهايساحلخزر ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،همايش درياي خزر ،مرداد.0127 جهانيشدنومرزهايملي،تهران :همايش مرزها  ،جهاد دانشگاهی وزارت کشور ،تیر.0127بنیادگرایيدرآسیايمرکزي ،مرکز مطالعات عالی بین المللی ،دانشگاه تهران ،خرداد.0127 میزگردخانوادهوجامعه :انجمن ايرانی مطالعات زنان ،مرکز اطالعات سازمان ملل در تهران ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،سازمانمرکزي انجمن اولیاءومربیان،ارديبهشت .0127
 توسعهبحرانعراقوسیاستخارجيج.ا.ایران،مرکز پژوهشهاي علمی و مطالعات استراتژيک خاورمیانه ،بهمن .0120 دیپلماسيایراندردریايخزر ،دانشکده علوم اداري و اقتصادي ،دانشگاه اصفهان ،دي .0120 چالشهايپیشرودرآسیايمرکزي ،دومین همايش بینالمللی افغانستان چشمانداز تحوالت آتی ،دفتر مطالعات سیاسیو بین المللی وزارت امور خارجه ،آذر .0120
 ایرانیانوتحوالتاخیرعراقدرخاورمیانه ،اسپانیا( کوردوبا) ،همايش صلح و حقوق بشر در غرب آسیا و اروپا ،بنیاد برتراندراسل ،نوامبر  ،7110آذر .0120
 ضرورتتقویتائتالفبرايصلحونقشرسانهها ،تهران :همايش بینالملی خبرگزاري ها و ائتالف صلح  ،مهر .0120 تجربهاصالحاتاقتصاديدرروسیه،دانشگاه تربیت مدرس ،همايش اصالحات اقتصادي در ايران ،مهر .0120 مجلسشوراياسالميوتالشبرايتامینحقوقزنان ،تهران :نشست مشترك حقوق بشر ايران -دانمارك ،مهر .0120 فراینداصالحاتدرایران ،استرالیا ( ،بريس بن) پانزدهمین کنگره جهانی جامعه شناسی ،مرداد.0120 مجلسوجامعهمدني– سمپوزيوم علمی سازمانهاي غیر دولتی در بخش کشاورزي وروستايی ،تهران :وزارت کشور ،خرداد.0120
 زناندرعرصهآموزش ،میزگرد حقوق بشر ايران و فنالند ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه،فروردين 0120
 -دیپلماسيبینالملليایران ،قبرس( لیماسول) ،مرکز گفتگوي تمدنها ،فروردين .0120

 میزگرداصالحاتدراسپانیا( با حضور اساتید ايرانی و اسپانیايی) ،مرکز مطالعات علمی و پژوهشهاي استراتژيک خاورمیانه،بهمن .0121
 جهانيشدن ،موسسه توسعه دانش و پژوهش ،دي ماه .0121 مقدمهکتاباصالحاتدرچینوشوروي ،موسسه فرهنگی و تحقیقات تهران0121 ،تحوالتافغانستانومحیطجدیدامنیتيمنطقه ،سمینار حمله آمريکا به افغانستان و تحوالت نظام بین المللی ،مرکزبررسیهاي استراتژيک رياست جمهوري آبان .0121
 انقالباسالميوچالشهايجهانيشدن ،کرج :دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد ،آذر.0121 جمهورياسالميایراندریكمنطقهپرتالطم ،نیويورك ،انجمن آسیايی ،شهريور 0123– زمینههايهمکاريهايمنطقهايایرانوروسیه ،هفتمین میز گردايران و روسیه ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی
وزارت امور خارجه ،آبان.0121
 بحرانهویت ،پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی– جهاد دانشگاهی ،تیر .0121 ژئوپلیتیكانتقالانرژيازخزر ،نهمین همايش خزر ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،آبان .0121بررسيدیدگاههايمختلفجامعهایرانينسبتبههمکاريهايایرانوروسیه ،میزگرد ايران وروسیه ،مرکز بررسیاستراتژيک رياست جمهوري ،مرداد.0121
 پیامدهايرابطهموجودایرانوآمریکادرمنطقهخزر ،همايش تخصصی ج .ا .ايران و مسايل حوزه درياي خزر ،مرکزمطالعات استراتژيک رياست جمهوري ،مرداد.0121
 سیاستخارجيروسیهدردورانیلتسین ،دانشگاه تهران ،مرکز مطالعات عالی بین المللی ،تیرماه .0123آسیايمرکزيوتهدیدطالبانگرایي،همايش بینالمللی آسیاي مرکزي و قفقاز ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی77 ،و71خرداد .0123
 معمايبازيبزرگدرخزر ،دانشگاه تهران ،همايش چشمانداز ژئوپلیتیک ايران در قرن ،70اسفند .0122 روابطفرهنگيدردوسويجیحون ،اربکستان ،سمینار سه جانبه ايران و فرانسه و ازبکستان ،تاشکند ،مهر.0122 شورايهمکاريحوزهدریايخزروتاثیرآنبرامنیتمنطقه ،دانشگاه امام حسین ،همايش تحوالت آسیاي مرکزي وقفقاز و آثار آن بر امنیت ملی ايران 71 ،آبان .0122
 انگیزههايسیاسيتالشهايمنطقهايبرايدگرگونساختننظامحقوقيخزر ،میزگرد مشترك موسسه مطالعات خزرو مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشگاه تهران":درياي خزر :بررسی سیاسی يک مشکل حقوقی" 3،آذر.0122
 عواملبینالملليعدممهارانقالباسالمي ،تهران :کنگره بینالمللی تبیین انقالب اسالمی ،مهر .0122 سخنرانی در چند دانشگاه در آلماتی در مورد سیاستخارجيایران ،قزاقستان ،فروردين .0122 همکاريهايسیاسي–اقتصاديدرحوزهخزر،هفتمین سمینار ساالنه آسیاي مرکزي ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی وبین-المللی ،تیر .0122
 تاثیرفروپاشياتحادشورويبرموقعیتاستراتژیکيایران ،تهران :موسسه توسعه دانش و پژوهش ،ارديبهشت .0122نقشعاملروسیهدرروابطایرانوآذربایجان ،تهران ،میزگرد مشترك ايران و آذربايجان ،ارديبهشت .0122نقشمعادالتسیاسيوبینالملليدرسقوطشاه ،تهران،دانشگاه الزهرا ،بهمن 0122 روابطفرهنگيایرانوازبکستان0122 ،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -سازوکارهايدگرگونيدرروابطایرانوروسیه،دانشگاه تهران  ،مرکز مطالعات عالی بین المللی ،بهمن .0122

 همکاريایرانوروسیهدرسيآياس ،تهران :پنجمین میزگرد مشترك ايران و روسیه دفتر مطالعات ،بهمن 0122 ایران،ارمنستانوروسیه،عللوعواملتوسعهروابط،تهران :همايش ايران و ارمنستان ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللیوزارت امور خارجه ،آذر0122
 چشماندازتوسعهاقتصاديدرکشورهايآسیايمرکزي،تهران ،همايش نفت و گاز خزر ،آبان .0122 چالشهايهمگرایيدرسيآياس ،دوشنبه(تاجیکستان ) ،سمینار توسعه دمکراتیک پايدار ،اکتبر  ،0322مهر.0122 بازگشتآسیايمرکزيبهخاورمیانه ،تهران ،مرکز پژوهش هاي علمی و مطالعات استراتژيک خاورمیانه 02،ارديبشهت.0122تحولدرروابطخارجيوتولیدملي ،تهران :سمینار حمايت از تولید ملی ،ارديبهشت.0122 تحولدرسیاستخاورمیانهايروسیه ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه ،ارديبهشت .0122تحوالتدرسیاستخارجيروسیهدرخاورمیانه ،تهران ،سومین میزگرد ايران و روسیه ،آذر.0121 نقشنظامبینالملليدربحرانهايمنطقهايآسیايمرکزي ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،آبان ( 0121منتشرشدهدر .)0122
 چشماندازهمکارياقتصاديجامعهاقیانوسهندوجمهوريهايآسیايمرکزي  ،تهران ،سمینار جامعه اقیانوس هند،آبان .0121
 برآوردتهدیدهمسایگانشماليعلیهج.ا.ایران ،مديريت تحقیقات دانشگاه فرماندهی و ستاد ،پايیز .0121 توسعهروابطفرهنگيایرانوازبکستان،گاميدرمسیررفعشبهات ،مشهد :کنگره ادب و هنر تیموري  72- 73تیرماه( 0121منتشرشده .)22
 پیوندهايامنیتيتاجیکستانوافغانستان ،تهران  :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،سمینار افغانستان و امنیت منطقه،تیر.0121
 تقویتشورايکشورهايساحليدریايخزر،گاميدرمسیرصلحوامنیتمنطقهاي ،سمینار صلح و امنیت در آسیايمرکزي و قفقاز ،زمستان.0122
 ریشهسیاسي-اقتصاديبحراندریاچهآرال ،سمینار ظرفیت هاي اقتصادي آسیاي مرکزي و قفقاز ،دفتر مطالعات سیاسیو بین المللی وزارت امورخارجه  ،بهمن .0121
 نقشایرانبهعنوانپلاکووشورايهمکاريخلیجفارس ،سمینار بینالمللی چشم انداز صلح و ثبات در خلیج فارس،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ،آذر.0121
 صربهاوپاناسالویسمروسي ،سمینار بینالمللی بوسنی :چشم انداز آينده ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه ،شهريور ( 0121چاپ شده .)22
 همکاريهايمنطقهايدراکو ،تهران :دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ،ارديبهشت .0121نقشاکودرتوسعهآسیايمرکزي ،سمینار بین المللی روند توسعه در آسیاي مرکزي و قفقاز ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امورخارجه ،دي.0127
آثارفروپاشياتحادشورويبرنظمنوینجهاني ،سمینار نظم نوين جهانی ،جهاد دانشگاهی شهید بهشتی ،ارديبهشت .0127 آسیايمرکزيوفدراسیونروسیه،همگرایيیاواگرایي؟سمیناربینالمللی همکاريهاي نفت و انرژي درآسیاي مرکزي وقفقاز  ،دفتر مطالعات.

