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 جان و خرد وندنام خدابه

 ، در یک نگاه 2021نوامبر  1 /1400آبان  10برنامة روز نخست همایش، دوشنبه 
00:09- 30:10  45:10- 15:12  30:21- 30:41  45:41- 45:61  

 (6( و )5هاي )نشست (4( و )3هاي )نشست (2( و )1هاي )نشست افتتاحیهمراسم 

های فرد در نشست تمامی آمده است.هر نشست در جدول همان نشست لینک و مشخصات  شود.برگزار می مجازی و در بستر زومصورت ها بههمة نشست

 .شودلینکی دیگر برگزار میهای زوج در نشستتمامی و  لینکیک 

)به زبان فارسی( مراسم افتتاحیه  
15:09 -00:90 تالوت قرآن و پخش سرود جمهوري اسالمی ایران  

30:90 -15:90 «همایش علمی دبیرخوشامدگویی و گزارش »، دکتر محمد سمیعی  

00:10 -30:90  ریاست محترم دانشگاه تهراندکتر محمد مقیمی،   

03:10 -00:10 انقالب فرهنگی )سخنران کلیدی( عالی ، دبیر محترم شورایدکتر سعیدرضا عاملی  

https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 

Opening Session (Farsi), November 1, 2021 
09:00- 09:15 (Iran)/ 05:30- 05:45 (GMT) Quran Recitation and the National Anthem 
09:15- 09:30 (Iran)/ 05:45- 06:00 (GMT) Dr Mohammad Samiei: Conference Security & The Dean of the FWS Faculty  

09:30- 10:00 (Iran)/ 06:00- 06:30 (GMT) Dr Mohammad Moghimi: The President of the University of Tehran 
10:00- 10:30 (Iran)/ 06:30- 07:00 (GMT) Dr Saeed Reza Ameli: The Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution (Keynote Speaker) 

https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 
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 فارسیبه زبان : (1نشست )

 شناسی ایرانعنوان نشست: 

 

 آبان 10شنبه دو

 12:15 – 10:45ساعت 

 رئیس نشست:

 دکتر محمد سمیعی

 

 
https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 

 سخنرانان و عناوین مقاالت:
 هاي شناسی در کشورهاي دیگر؛ مطالعة موردي: سازماننهاد در گسترش ایرانهاي مردمنقش سازمان

 ریابی، دانشگاه تهرانالهه کریمی /زبانی در نیژنی نووگراد روسیهنهاد کنگرة اقوام ایرانیمردم

 ه فردوسی مشهدخانی، دانشگاهو آرش بیدال ،محمدرضا صفری /شهري در افغانستانجایگاه اندیشة ایران بررسی 

 دانشگاه تهران ،روستامریم حق /نشناس اسپانیایی به ایراتأملی بر سفرنامة آدولفو ریبادنیرا، ایران 

 مایا کاپانادزه، المللی قفقاز/ شناسی با الگوي دانشگاه بینهاي گرجستان در توسعة ایراننقش دانشگاه
 دانشگاه گرجستان

 شناسی پس از انقالب اسالمی در داخل و خارج کشور؛ مقایسة موردي رویکردهاي متفاوت به ایران
 دانشگاه تهران ،عزیزی محمد سمیعی و منیر /دانشنامة جهان اسالمو  دانشنامة ایرانیکا

Session (2): English 

Subject: Iran and the 

West 

 

Monday 

November 1 

10:45-12:15 (Iran)/ 

7:15- 8:45 (GMT) 

Chair: Dr. Mohammad Kazem 

Sajjadpour 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81867619747 

Meeting ID: 818 6761 9747 

Passcode: 427309 

 

Speakers and Topics: 

 Is US Aggression towards Iran Environmentally Sustainable?/ Christopher Weaver & 

Setareh Sadeqi Mohammadi, Norwegian University of Life Sciences (NMBU) & 

University of Tehran 

 Westoxification in the Eyes of Secular Left and Religious Right: Perceptions of the 

West in Selected Writings of Pre- and Post- Revolution Iranian Intellectuals/ Zeinab 

Ghasemi Tari, University of Tehran  

 Iranian Travelers in the West’s Wonderland: Perception of "Orientals" toward 

“Self” and “Other” in Two Iranian Travelogues of the United States/ Saeed 

Mohammadi, University of Tehran 
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 سیفاربه زبان : (3) نشست

عنوان نشست: 

  یراناقتصاد ا

 

 10شنبه دو

 آبان

 12:30ساعت 

- 14:30 

 رئیس نشست:

 نژاداحسان رسولیدکتر 

 

 
https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 

 

 

 سخنرانان و عناوین مقاالت:

 نیکی، دانشگاه تهرانفرشته آب /المللبرآورد پتانسیل تجاري ایران در قزاقستان بر اساس الگوهاي متعارف تجارت بین 

  و  ،)دانشگاه آزاد تهران مرکز( یلکز یمهد /ها؛ مطالعة موردي ایراناي در گذار از تحریمهاي تجاري منطقهتوافقنامهنقش

 )دانشگاه گیالن( یاحسان اعجاز

 مهرداد رحمانی )دانشگاه تهران(، سمیرا  /سازي در تهرانشهرسازي معاصر کشور در آینة تحوالت رویکرد به بلندمرتبه

 پور )دانشگاه بهشتی(، منا عطاریانی )دانشگاه تهران()دانشگاه تهران(،  وحید رحیمآبادی جمال

 بررسی سالخوردگی جمعیت و آثار آن بر اقتصاد ایران با توجه به تجربة ژاپن در مواجهه با مسئلة سالخوردگی جمعیت/ 

 فرد، دانشگاه تهرانناهید پوررستمی، و رقیه رهبری

 عاملی، دانشگاه تهرانفرخنده جبل /اه اجتماعی در ایراناثرات بیماري کرونا بر رف 

 محمد رادمرد، دانشگاه مازندران /هاي شکست برنامة پنجم توسعه در ایران عصر پهلويتوازن دوگانه و زمینه 

Session (4): English 

Subject: 

Iranian 

Society and 

Culture 

 

Monday 

November 1 

12:30-14:30 

(Iran)/ 9:00- 

11:00 (GMT) 

Chair: Dr. Shaho Sabbar 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81867619747 

Meeting ID: 818 6761 9747 

Passcode: 427309 

Speakers and Topics: 

 Nowruz Celebration and its sustainable Identity in Zanzibar/Amir Bahram Arab Ahmadi, University of Tehran 

 The Sikhs of Iran: Examining the demographic dynamics post-1979 revolution/ Malhotra Divya, 

Rashtriya Raksha University 

 A Ray of Guidance: The Qur’an Commentary of Mahmud Taliqani (1903-1979)/ Oliver Scharbrodt, 

University of Birmingham.  

 Managing infodemic on Covid 19 related issues in Iranian media: Case study of IRNA, ISNA and 

FARS News agencies social media accounts/ Hamide Molaiei, University of Tehran 

 Applying Grammar of Visual Design to Contemporary Iranian Caricature: Visual Social Semiotic 

Analysis of Political Cartoons from Khatkhati/ Ekaterina Anferova & Shaho Sabbar, University of Tehran 
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 سیفاربه زبان : (5نشست )

 : نشست عنوان

جامعه و 

 فرهنگ ایران

 

 10شنبه دو

 آبان

 14:45ساعت 

-  16:45 

 :نشست رئیس

 جواد شعربافدکتر 

 

 
https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 

 

 سخنرانان و عناوین مقاالت:
 چهارم، پنجم و ششم(دوم دبستان ) هاي فارسی دورةبررسی عمل بازتولید و تشدید نابرابري جنسیتی در کتاب/ 

 عابدی، دانشگاه فرهنگیانو فاطمه گل ابراهیم مباشری

 گاه عالمه طباطباییزادگان، دانشاجیحمژگان  /هاي ملیهاي پیمایشبررسی وضعیت دین در ایران با توجه به یافته 

 نعل، دانشگاه کلمبیانوید زرین /گفتمان بدبختی و نجات از آن: سوادآموزي متجدد چگونه ایران را تغییر داد؟ 

 حسین  /شدنکیشوت؛ موانع و امکانات بازآفرینی هویت ایرانی در عصر جهانیفراسوي عقدة حقارت و عقدة دون
 مصباحیان، دانشگاه تهران

 مریم غروی الخوانساری، دانشگاه تهران /تجدد و سنت در آغاز آموزش آکادمیک معماري در ایران معاصر 

 محمدی، دانشگاه تهرانعلی گل /جی از فرهنگ غربیفکران جوامع قاجار و میاقتباس روشن 

Session (6): English  
Subject: Iranian 

Foreign Politics 

 

Monday 

November 1 

14:45-16:45 

(Iran)/ 11:15- 

13:15 (GMT) 

Chair: Dr. Maziyar Mozafari Falarti 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81867619747 

Meeting ID: 818 6761 9747 

Passcode: 427309 

 

Speakers and Topics: 

 I.R. of Iran’s Foreign Policy in Africa/ Reza Bagheri, University of Tehran  

 Discerning Gaps in Understanding Iranian Nuclear Perspective: A View from Europe/ Sima 

Baidya, Jawaharlal Nehru University 

 The Iran Nuclear Deal Reportage in the Iranian Media: the Case of Kayhan and Shargh/ 

Zahra Emamzadeh, University of Canterbury 

 Studying the Perception of Nuclear Iran in Digital Sphere/ Bothaina Al-Dosari, Qatar University 

 Opportunities and Challenges of I.R. Iran’s Relations with Latin America’s Leftist Countries/ 

Elaheh Nouri, University of Tehran 

 The Implication of ‘Strategic Loneliness’ in Iran’s Geopolitics: Inevitable or Constructed? / 
Mehdi Ahouie, University of Tehran 

  



 

 sshafiee@ut.ac.ir http://iranianstudies.ut.ac.ir :فرمایند ارسالاین رایانامه  هبتلفن تماس خود را ضمن اعالم مشکل خود،  ،دشدن مواجه مشکل باهای نشست برای ورود به لینک حضار محترمچنانچه 

  المللی مطالعات ایران معاصردومین همایش بین

Contemporary Iranian Studies 

Biennial Conference 2021 
 November 1-2, 2021 /1400آبان  11و  10

 ، در یک نگاه2021نوامبر  2 /1400 آبان 11شنبه سه همایش، دوم روزهاي برنامه
00:09 – 15:10  30:10- 30:12  45:21- 45:14  00:51- 00:17  15:17 – 30:18  

(8( و )7هاي )نشست (10) و (9هاي)نشست  (12) و (11) هاينشست  (14( و )13هاي )نشست  اختتامیه مراسم   

 سیفاربه زبان : (7نشست )

 عنوان نشست: 

 (1هنر و ادبیات )

 

 آبان 11شنبه سه

 – 09:00ساعت 

10:15 

 رئیس نشست:

 اهلل حسینیدکتر روح

 
https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 

 

 سخنرانان و عناوین مقاالت:

 پور، دانشگاه یزدالهه ستوده /بررسی عنصر خالقیت بومی در پیدایش رمان فارسی 

  هاسمیک گرکوسیان، ماتناداران، ایروان /میالدي 16قطعات فارسی در اشعار شاعر ارمنی از سدة 

 آستغیک گغامیان، دانشگاه دولتی ایروان /هاي ارمنی اشعار خاقانیترجمه 

 الملک )حافظ هاي شش نمونه شاخص از سنگ مزارهاي مقبرة خانوادگی قوامها و تشابهبررسی تطبیقی تفاوت

 کاوه آقاکریمی، پژوهشگر مستقل و السادات مطهریعزت /شیراز( از اواخر دورة قاجار تا پایان دورة پهلوي

 سیفاربه زبان : (8نشست )

 عنوان نشست: 

سیاست خارجی و 

 المللروابط بین

 

 آبان 11شنبه سه

 10:15 – 09:00ساعت 

 رئیس نشست:

 اکبر علیخانیدکتر علی

 

 
https://us02web.zoom.us/j/81867619747 

Meeting ID: 818 6761 9747 

Passcode: 427309 

 سخنرانان و عناوین مقاالت:

  الدانی آبادی )دانشگاه تهران(، صفورا ترکهادی دولت /علیه ایرانسیاست خارجی فرانسه در قبال جنگ تحمیلی عراق

 )دانشگاه اصفهان( و محمدصادق وجدی )دانشگاه تهران(

  ،تأثیر رویکرد فرانسه به استقالل دفاعی و امنیتی اروپا بر مناسبات آن با جمهوري اسالمی ایران در عراق

 ن الملل( و مریم حجتی )دانشگاه تهران(محمدرضا دهشیری )دانشگاه روابط بی /سوریه و لبنان

 سیدهادی برهانی، دانشگاه تهران /مطالعات اسرائیل در ایران 

 خدایار براری، دانشگاه تهران /هاها و چالشاي ایران در قبال روسیه؛ ظرفیتدیپلماسی رسانه 
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 سیفاربه زبان : (9نشست )
  عنوان نشست:

هنر و ادبیات 

(2)  

 

 11شنبه سه

 آبان

 10:30ساعت 

– 12:30 

 رئیس نشست: 

 دکتر حسین نظری

 
https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 

 

 سخنرانان و عناوین مقاالت:

 مریم دادخواه  /1392 -1361هاي برگزیدة جشنوارة تئاتر فجر از سال تئاتر و گفتمان سیاسی حاکم؛ بررسی نمایشنامه

 ن اتهرانی، دانشگاه تهر

 اهلل حسینی، دانشگاه تهرانروح به بازارهاي جهانی/هاي ورود سینماي ایران در کشاکش میان هنر و اقتصاد؛ چالش 

 الناز شهرستانی، حمید عبداللهی چنذانق، و  /گرایان شهر رشت از انقالب اسالمیهاي اسالمخاطرة انقالب؛ تحلیل روایت

 محمدامین کنعانی، دانشگاه گیالن

 و نادری، دانشگاه عالمه طباطباییمین /ستیز در سپهر سیاسی ایران پس از انقالببررسی محتوایی اشکال زبان 

 دانشگاه تهرانزادهرضا حیدری /هاي قومی و ملی در ایرانگیري گرایشها در شکلنقش مطالعات زبان و گویش ، 

 فارسیبه زبان : (10نشست )
 عنوان نشست: 

 سیاست ایران

 

 11شنبه سه

 آبان

 – 10:30ساعت 

12:30 

 رئیس نشست:

 دکتر حسن حضرتی

 

 
https://us02web.zoom.us/j/81867619747 

Meeting ID: 818 6761 9747 

Passcode: 427309 

 عناوین مقاالت: سخنرانان و

 شریعتی، دانشگاه  شهروز شناسی مناسبات دولت و ملت در ایران معاصر/مثابة روشسنجی ایدئولوژي و یوتوپیا بهنسبت

 تربیت مدرس

 هاي سیاسی ایران در مطبوعات فرانسوي پس از انقالب استفاده از گفتمان راست و چپ در خصوص احزاب و جریان

 آبادی، دانشگاه تهرانهادی دولت اسالمی ایران/

 اکبر علیخانی، دانشگاه تهرانعلی /ورزي سیاسی در ایرانشناسی اندیشهآسیب 

 عباس آخوندی، دانشگاه تهران /دولت ملی و پرسش از ایران 

 تهرانمحمدرضا سعیدآبادی، دانشگاه  /توسعة ایران و ضرورت خلق رؤیاي ملیت در جامعه 

 تهرانرضا دهقانی، دانشگاه /خواهی رضاخانرورت بازاندیشی در جنبش جمهوريالگوي جمهوري ترکیه و ض 
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Session (11): English   
Subject: 

Iranian 

Studies 

 

Tuesday 

12:45-14:45 

(Iran)/ 9:15- 

11:15 (GMT)  

Chair: Dr. Ebrahim Mohseni 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 

 

Speakers and Topics: 

 Contemporary Travel Writing and Imperialist Strategies; A Study of Jill Worrall’s: Two Wing 

of a Nightingale: Persian Soul, Islamic Heart/ Zohreh Ramin, University of Tehran 

 Orientalism from the periphery: Building Iranian Studies as an academic tradition in Italy/ 

Paola Rivetti, Dublin City University  

 Haram Defenders in Contemporary Shia Political Thought: Iranian and Afghan Martyr’s 

Wives’ Outlook on Fighting Terrorism/Zohreh Kharazmi, University of Tehran  

 Measuring the Iranians’ Over-Optimism about the Dreamland Abroad/ K. Glockner & Shahou 

Sabbar, University of Tehran 

Session (12): English   
Subject: Iran 

and the 

Middle East 

 

Tuesday 

November 2 

12:45-14:45 

(Iran)/ 9:15- 

11:15 (GMT) 

Chair: Dr. Seyyed Mohammad Marandi 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81867619747 

Meeting ID: 818 6761 9747 

Passcode: 427309 

Speakers and Topics: 

 Iran and Palestine; Past, Present, Future/ Seyed Ali Alavi, SOAS University of London     

 Axis of Resistance: Ideological Internationalism of the Iran-Syria Alliance/ Nazanin Zarepour, 

University of Toronto  

 Militants” and “Proxies – Anti-Iranian Language in the Media Representation of Lebanon/ 

Denijal Jegic, Lebanese American University  

 Iran's strategic proportionality vis-a-vis Saudi Arabia; Containing a proactive rival/ Hasan 

Ahmadian, University of Tehran  

 Diversity of Monotony: Case Study of Israeli Think Tank’s Analysis and Policy Advice on Iran/ 

Elham Kadkhodaeei Elyaderani, University of Tehran  

 Iranophobia and the Politics of Anti-Iran Fear Generation in the Arab World/ Mohammad 

Soltaninezhad, University of Tehran 
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Session (13): English   
Subject: 

Iranian Politics  

 

Tuesday 

November 2 

15:00-17:00 

(Iran)/ 11:30- 

13:30 (GMT) 

Chair: Dr. Mahdi Ahoui 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 

 

Speakers and Topics 

 Characteristics of the narrative of MEK (Mojahedin-E-Khalq) in twitter in reflection to Iran’s protests in 

November 2019; A hermeneutic approach on twitter/ Javad Rasooli, Autonomous University of Barcelona 

 Regional Integration in Iran's Eastern-South Asian Border/ Maziyar Mozafari & Farzan Safari 

Sabet, University of Tehran  

 Determinants of the intention of Iranian People to Accept the Changes of Social Welfare under 

the Imposed Sanction? / Ehsan Rasoolinezhad & J Sang, University of Tehran 

 Revisiting the Anomaly of the Basiji in Iranian Studies/ Marce Mundo-Prado, University of Tehran 

 Universalization, Islam, Iran and a Republic: Universalization and Localization in the 21th 

Century/ Hassan Hosseini, University of Tehran 

 Post-Covid Governments: A Case study of Iranian Government, Noof Al-Dosari, Qatar Univerity  

Session (14): English   
Subject: Art 

and Literature  

 

Tuesday 

November 2 

15:00-17:00 

(Iran)/ 11:30- 

13:30 (GMT) 

Chair: Dr. Zeinab Ghasemi Tari 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81867619747 

Meeting ID: 818 6761 9747 

Passcode: 427309 

Speakers and Topics 

 Resisting the Real Rumi: Occidental Misappropriations & Mistranslations of Molana/ Emily 

O’Dell, Sichuan University, Pittsburg Institute  

 How accurately do filmmakers from Hollywood and Iranian cinema adapt Prophets Noah and Solomon 

and their stories from the Biblical and Quranic texts?/ Reza John Vedadi, Loughborough University London 

 A Comparative Study of American and Iranian Cultural Manifestations of Post-War Identity Crisis: A 

Cinematographic Case Study/ Mohammad Bagher Ghahramani & Ehsan Esmaeelnezhad, University of Tehran 

 Hollywood and US Foreign Policy in the Middle East: The Case of Iranophobia in ‘Argo’/ 

Bashir Esmaeili, Shahreza Islamic Azad University 

 Saving White Women from Brown Men: Betty Mahmoody’s Not Without My Daughter (1987) 

as a Captivity Narrative/ Hossein Nazari, University of Tehran 
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)به زبان انگلیسی( یهممراسم اختتا  
45:17 -15:17 )سخنران کلیدی( و اسالمی یعلوم سیاسی دانشگاه ملی استرالیا و مدیر مرکز مطالعات عرب استاد، صیقلدکتر امین   

15:18 -45:17 )سخنران کلیدی( دانشیار دانشکدة مطالعات جهان، دانشگاه تهراندکتر محمدجواد ظریف،   

30:18 -15:18 بندی دومین همایش(دبیر اجرایی همایش )گزارش جمعدکتر زینب قاسمی،   

https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 
 

Closing Session: English 
17:15-17:45 (Iran)/ 13:45- 14:15 (GMT) Dr Amin Saikal: Adjunct Professor of Social Sciences, University of Western Australia (Keynote Speaker) 

17:45-18:15 (Iran)/ 14:15- 14:45 (GMT) Dr Mohammad Javad Zarif: Associate Professor, University of Tehran (Keynote Speaker)  

18:15-18:30 (Iran)/ 14:45- 15:00 (GMT) Dr Zeinab Ghasemi Tari: Brief Secretariat Report 

https://us02web.zoom.us/j/81349245769 

Meeting ID: 813 4924 5769 

Passcode: 472293 

 

 

  


