
نام خدابه  

المللیهمایش بینبرنامه   

«ایروابط ایران و روسیه در پرتو تحوالت نوین منطقه»  

2022فوریه  28/  1400اسفند  9دوشنبه،   

گشایش نشست  

 ردیف نام سخنران عنوان سخنرانی ساعت

45:8تا  30:8 و پخش  ن مجیدتالوت آیاتی چند از قرآ 

 سرود جمهوری اسالمی ایران

 1 

9تا  45:8 کوالیی الهه دکتر سخنرانی رئیس همایش   2 

15:9تا  9 تهران دانشگاه معاون پژوهشیسخنرانی   هثقی فکور مهدی دکتر   3 

30:9تا  15:9 حقوق و علوم  سخنرانی رئیس دانشکده 

 سیاسی دانشگاه تهران

متقی ابراهیم دکتر  4 

45:9تا  30:9 سخنرانی معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت  

جمهوری اسالمی ایران امور خارجه  

صفری مهدی دکتر  5 

10تا  45:9 االختیار العاده و تامفوق فیرسخنرانی س 

 جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه

جاللی کاظم دکتر  6 

 

روابط دوجانبه ایران و روسیه نخست: نشست  

مسکو دارایی دانشگاه شناسیجامعه و سیاسی علوم دانشکده رئیس ف،ودکتر الکساندر شاتیل: رئیس نشست  

45:10تا  30:10 یران و همکاری جمهوری اسالمی ا 

فدراسیون روسیه برای مقابله با 

 تهدیدهای نوین

لومجتبی دمیرچیجناب آقای   

 رئیس اداره اوراسیای وزارت امور خارجه

 جمهوری اسالمی ایران

1 

روابط روسیه و ایران و بحران اوکراین:  11تا  10:45

 چالشهای قدیم و چشماندازهای نوین 

 

فودکتر نیکوالی کوژان  

ارس استاد مدعو در مرکز مطالعات خلیج ف

 دانشگاه قطر

2 



15:11تا  11  مناطق ناحیهگسترش روابط ایران با  

قفقاز شمالی در آغاز قرن بیست  یفدرال

 و یکم

فودکتر ایگور کروچک  

الملل علوم سیاسی، روابط بین ئیس دانشکدهر

 و تاریخ جهان دانشگاه دولتی قفقاز شمالی

3 

30:11تا  15:11 ف ایران و روسیه به عنوان موضوع و هد 

 عملیات روانی غرب و جنگ اطالعاتی

 

 دکتر گریگوری سایمونز

موسسه مطالعات روسی و اوراسیایی  دانشیار

 دانشگاه اوپساال

4 

45:11تا  30:11 استراتژی نظامی فدراسیون روسیه در  

2020تا  2015سوریه از   

سید اصغر جعفریدکتر   

دانشیار گروه آموزشی حقوق و روابط 

مدیریت و مهندسی الملل، دانشکده بین

اشتر صنایع، دانشگاه صنعتی مالک  

 علیرضا زمانیان

الملل، دانشگاه کارشناس ارشد روابط بین

 صنعتی مالک اشتر

5 

12تا  45:11 و پرسش و پاسخ بندی نشستجمع    6 

 

ایروابط ایران و روسیه در سطح منطقهدوم:  نشست  

تهراندانشگاه  ایمطالعات منطقه گروه ، استادیارزادهاکبر ولی : دکترنشست ئیسر  

51:13: تا 13 ثباتی و بحران در آسیای ظرفیت بی 

 مرکزی: نقش ایران و روسیه در برابر آن

 

 

 دکتر گلی یولداشوا

 تاریخ سسهمؤ در معاصر تاریخ گروه استاد

علوم جمهوری ازبکستان آکادمی  

1 

30:13تا  51:13 دیپلماسی ترکیه در افغانستان: تأثیر آن  

بر منافع ایران و روسیه پس از خروج 

 نیروهای ناتو از افغانستان

 دکتر طیبه واعظی

ای دانشگاه تهرانگروه مطالعات منطقهاستادیار   

2 

45:13تا  30:13 بحران سوریه بر روابط ایران و روسیه تأثیر   

 

فومیرزاخانولیخان دکتر   

ای خارجی و استاد دانشکده مطالعات منطقه

نشگاه دولتی علوم انسانی سیاست خارجی دا

 روسیه

3 



 زهرا قیاسی

الملل دانشجوی دکتری تاریخ روابط بین

 دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه

 

14تا  45:13 باغ علیه منافع ملی روزه قره 44جنگ  

با  ایران و همکاریمهوری اسالمی ج

آن هایروسیه برای مقابله با تهدید  

 رحمان عبدانی

 کارشناس ارشد حوزه قفقاز

4 

15:14تا 14 تروریسم در آسیای مرکزی و نقش  

روسیه و ایران در ثبات منطقه: مطالعه 

 موردی؛ قزاقستان

اوکُزارو اوتِدکتر   

آموخته دانشگاه دولتی مسکودانش  

5 

30:14تا  15:14 ترکی در ـ  الگوی همکاری روسی 

آن بر آینده  تأثیرباغ و قره 2020بحران 

ابط جمهوری اسالمی ایران و رو

جنوبی فدراسیون روسیه در قفقاز  

 محمد صداقت

ای دانشگاه دانشجوی دکتری مطالعات منطقه

 تهران

6 

ا هلسینکی؛ طرح توسعه کانال از خزر ت 14:45تا 14:30

آن بر روابط ایران  تأثیربالتیک و ولگا ـ 

 و روسیه

دایار براریدکتر خ  

 مرکزی آسیای ه،روسی مطالعات گروه استادیار

دانشگاه تهرانجهان  مطالعات دانشکده قفقاز و  

 الهه بروجردی

 روسیه، مطالعات ارشد کارشناسی دانشجوی

 دانشکده قفقاز، و مرکزی آسیای روسیه، گروه

جهان دانشگاه تهران مطالعات  

7 

15:15تا 45:14 و پرسش و پاسخ بندی نشستجمع    8 

 

المللیای و بینهای منطقهندر چارچوب سازماروابط ایران و روسیه سوم: نشست   

  گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهاندانشیار ، سعید وثوقی دکتر :رئیس نشست

45:15تا  30:15  نقش سازمان همکاری شانگهای در 

 افغانستان پساناتو

حمدرضا مجیدی دکتر م  

ای دانشگاه تهراندانشیار گروه مطالعات منطقه  

 سعیده شمس

ای دانشگاه شجوی دکتری مطالعات منطقهدان

1 



 تهران

16تا  45:15 جایگاه ایران و روسیه در دیپلماسی  

 انرژی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

 دکتر مهناز گودرزی

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

(خوراسگان)  

2 

15:16تا  16 های گسترش ها و ظرفیتزمینه 

اتحادیۀ  همکاری ایران و روسیه در

 اقتصادی اوراسیا

بهاره سازمنددکتر   

ای دانشگاه تهراندانشیار مطالعات منطقه  

فرهاد خدامرادی   

آموخته کارشناسی ارشد مطالعات دانش

ای دانشگاه تهرانمنطقه  

3 

30:16تا  15:16 های متقابل اتحادیه اروپا و تحریم تأثیر 

 روسیه بر روابط این کشور با ایران

اغیاندکتر علی صب  

ای دانشگاه تهراناستادیار گروه مطالعات منطقه  

4 

50:16تا  30:16 و پرسش و پاسخ بندی نشستجمع    5 

17تا  50:16 شیهما یعلم ریگزارش دب  زادهدکتر شیوا علی   

ای دانشگاه تهرانیار گروه مطالعات منطقهاستاد  

 

6 

10:17تا  17 شیهما ییاجرا ریگزارش دب   جعفر خاشع 

ل بنیاد مطالعات قفقازمدیرعام  

 

7 

 

 :Adobe Connectافزار لینک تاالر مجازی همایش در نرم

http://vroom.ut.ac.ir/lawpol3 

 :Skypeرسان لینک تاالر مجازی همایش در پیام

https://join.skype.com/Bx9anvNBZ9XK 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FBx9anvNBZ9XK&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHE5hU-qUveEBu7lsiPw27gVOGqdQ

