
 

 المللی  همایش بین 

  ابعاد مفهومی و عملی ؛پیامدهای ویروس کرونا بر مناطق مختلف جهان
 ( مجازی)

 1399اسفند  17 –دانشگاه تهران  

 

 افتتاحیه 
 

 زمان عنوان

 8:35 – 8:30 قرآن و سرود ملی

 8:40 – 8:35 خوش آمدگویی و معرفی 

  تخشیددکتر محمدرضا  : سخنران افتتاحیه
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رئیس 

8:40 – 9:00 

  آقاییدکتر سید داوود : سخنران کلیدی
 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

9:00 – 9:20 

   سازمنددکتر بهاره : سخنرانی دبیر علمی همایش
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانای مدیر گروه مطالعات منطقه

9:20 – 9:30 

 

 

 جهان  مختلف مناطق برای  19کووید پیامدهای مفهومی ابعاد. 1نشست 

 دکتر طیبه واعظی رئیس نشست: 

 فارسی زبان نشست: 

 

 زمان عنوان سخنرانی  نام و سمت سخنران 

 ارجمند جوادی محمدجعفر دکتر
 دانشگاه تهران یاسیگروه علوم س اریدانش

  روابط  در محور سالمت کردیکرونا و رو

 ل الملنبی
9:35 – 9:45 

 موسوی حامد  سید دکتر
 دانشگاه تهران  استادیار مطالعات منطقه ای

 9:55 – 9:45 21در قرن  شدن یو جهان 19دیکوو

 ببری گنبد سکینه دکتر 
                            الملل  ن یگروه روابط ب اریاستاد

 واحد تهران شمال ،یدانشگاه آزاد اسالم

                 و  گراییوطنبحران کرونا برجهان  ریتاث

 سازی محلییجهان
9:55 – 10:05 

 واعظی  طیبهدکتر 
 دانشگاه تهران  استادیار مطالعات منطقه ای

 10:15 – 10:05 تاثیر ویروس کرونا بر فدرالیسم در هند 

 10:30 – 10:15 سوال و جواب / جمع بندی رئیس نشست 
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 ای منطقه های سازمان سطح  در   19کووید پیامدهای .2نشست 

 دکتر علی صباغیانرئیس نشست: 

 زبان نشست: فارسی 

 

 زمان عنوان سخنرانی  نام و سمت سخنران 

 نوروزی  دکتر حسین
 استادیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

  طوفان کرونا، آ.سه.آن و دیپلماسی

 ساحل امن
10:35 – 10:45 

 شکوهی دکتر سعید
                                المللاستادیار روابط بین

 عالمه طباطبایی دانشگاه 

  دی موج جد یبرا  یازه یانگ: 19کووید

  ی برا ییهادرس ؛ییمنطقه گرا

 فارس جیحوزه خل یکشورها

10:45 – 10:55 

 ارغوانی پیرسالمیدکتر فریبرز 
 راز یالملل دانشگاه ش ن یروابط ب اریاستاد

بحران   تیریو مد  یامنطقه یهاسازمان

 کرونا  یدر پاندم
10:55 – 11:05 

 صباغیان علیدکتر 
 دانشگاه تهران  استادیار مطالعات منطقه ای

اروپا در  ه یاتحاد المللینیب یگریباز

 روسیبحران کرونا و
11:05 – 11:15 

 11:30 – 11:15 سوال و جواب / جمع بندی رئیس نشست 

 

 

 المللی بین های سازمان سطح  در   19کووید پیامدهای .3نشست 

 غالمرضا کریمیدکتر رئیس نشست: 

 زبان نشست: فارسی 

 

 زمان عنوان سخنرانی  نام و سمت سخنران 

 مجیدی دکتر محمد رضا 
 دانشیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

  یو ساز و کارها  یپارلمان یپلماسید

 ای و منطقه یمقابله با کرونا: تجارب جهان
11:35 – 11:45 

 محمدعلی پوردکتر فریده 
 ی دانشگاه خوارزم المللنیروابط ب اریاستاد

و حرکت    19دیکوو یریگبحران همه 

  یها استیکار انسان محور؛ س سویبه

 ه یانوسیو اق ا یآس یامنطقه

11:45 – 11:55 

 کریمی دکتر غالمرضا 
 ی دانشگاه خوارزم المللنیروابط ب  اریدانش

نقش    شیکرونا و افزا روسیمواجهه با و

بر    دیتأک   باالمللی نیب  هایسازمان

 بهداشت   یو سازمان جهان  ونسکوی

11:55 – 12:05 

 12:20 – 12:05 سوال و جواب / جمع بندی رئیس نشست 

 

 

 

 

 12:40 – 12:20استراحت                                                                                            
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 در سطح مناطق   19پیامدهای کووید  .5نشست  

 دکتر سید حمزه صفوی همامیرئیس نشست: 

 فارسی زبان نشست: 

 

 زمان عنوان سخنرانی  نام و سمت سخنران 

 ریگی دکتر حنیفه 
               الملل  نیروابط ب  یدانش آموخته دکترا

 دانشگاه تهران 

در   المللنی ب استیبحران کرونا بر س ریتأث

روابط هند،   ی : مطالعه موردایجنوب آس

 و پاکستان  نیچ

13:30 – 13:40 

 نوربخش جناب آقای نادر 
                    ی اسیس یایجغراف یدکترا کاندیدای

 دانشگاه تهران 

 سم  یبحران کرونا بر رشد پوپول ریتأث

 در اروپا گرایییو مل یراست افراط
13:40 – 13:50 

 خاشع جناب آقای جعفر 
        ی امطالعات منطقه یدکترا کاندیدای

 دانشگاه تهران 

              کرونا بر  یدمیاپ  یامدهایپ

 باغ جنگ دوم قره 
13:50 – 14:00 

 14:15 – 14:00 سوال و جواب / جمع بندی رئیس نشست 

 

 

 

 

 

 برای کشورها  19پیامدهای کووید. 4نشست 

 دکتر سید حامد موسوی رئیس نشست: 

 انگلیسیزبان نشست: 

 

 زمان عنوان سخنرانی  نام و سمت سخنران 

 آستیندکتر دانیل 
                               حقوق تجارت   یاراستاد

 ونژوکین چین  دانشگاه 

  تصویب:  کرونادر زمان  یورشکستگ

و   یر یشگیدر طول دوره پ ژه یاقدامات و

              از سوی  19کوویدکنترل 

 های چین دادگاه 

12:40 – 12:50 

 دهشیری دکتر محمدرضا 
  و المللنیدانشکده روابط ب  یاسیاستاد علوم س

 سفیر جمهوری اسالمی ایران در سنگال

 ییقایفرآ ی کشورها ینسب  تیموفق لیدال

 یکرونا: بررس روسیبا و ییارویدر رو

 سنگال یمورد

12:50 – 13:00 

 نظری علی اکبر  آقای جناب
 سفیر جمهوری اسالمی ایران در ویتنام 

  تیریدر مد تنامیعملکرد اثربخش و

 بحران کرونا 
13:00 – 13:10 

 13:25 – 13:10 سوال و جواب / جمع بندی رئیس نشست 
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 المللی ای/بینبرای صلح و امنیت منطقه 19پیامدهای کووید. 6نشست 

 دکتر داود غرایاق زندی رئیس نشست: 

 فارسی زبان نشست: 

 

 زمان عنوان سخنرانی  نام و سمت سخنران 

 سجادپور کاظم محمددکتر 
 الملل استاد دانشکده روابط بین

                    کرونا، جهانی شدن و  

 روابط بین المللی معاصر
14:20 – 14:30 

 دهقانی فیروزآبادیدکتر جالل 
                                   المللنیاستاد روابط ب 

 یی عالمه طباطبا دانشگاه 
 14:40 – 14:30 ییاروپا ییکرونا بر همگرا روس یو ریتأث

 اشتریان دکتر کیومرث 
 دانشگاه تهران  علوم سیاسی اریدانش

      در  یتیامن یحکمران هایچالش

 بحران کرونا 
14:40 – 14:50 

 غرایاق زندی  داود دکتر
 ی بهشت دیدانشگاه شه  یاسیعلوم س  اریاستاد

  یپرورکرونا، هراس  ریگهمه  یماریب

 یالمللن یب ت یو تحول امن یستیز
14:50 – 15:00 

 15:15 – 15:00 سوال و جواب / جمع بندی رئیس نشست 

 

 

 

 اختتامیه 
 

 زمان عنوان

  کوالییدکتر الهه : سخنران اختتامیه
 ای دانشگاه تهران استاد مطالعات منطقه

15:20 – 15:40 

   نیکنامیدکتر رکسانا : دبیر اجرایی همایشسخنرانی 
 ای دانشگاه تهران استادیار مطالعات منطقه

15:40 – 15:50 

 15:55 – 15:50 اختتام همایشتقدیر و تشکر؛ 
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