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  برًاهِ 

 چهارمیه کىفراوس تاریخ ريابط خارجی ایران

 9911دی هاُ  =یکطٌبِ 

 >9الی  1

 

 افتتاحیه

   14:9- 1 

 دلیمٍ 20 / آقای دکتر سجادپَرجٌاب   

 دلیمٍ 20/ َىذ لبرٌ ضبٍ ي ایزان تبریخی مىبسببت در فبرسی ادة ي سببن ٌستزش تأثیز/ آقای دکتر ضعباًیجٌاب 

 

 پىل يیژه

 99429- 14:9 

 آسیب، اس وبم تب ومطٍ/ دکتر خیراًدیصآقای جٌاب 

 دلیمٍ 20

 محذيدتز رلیببن/َمسبیٍبنللمزي بشرٌتز ، / گلدکتر صفتآقای جٌاب 

 ای در ٌذار اس صفًیبن بٍ افطبریبنمبسی مىطمٍبب پیًستٍی ي ٌستزدٌی الًٍی دیپلببسسبسی ایزان 

 دلیمٍ 20

 

 

 



 

 

 های تخصصی پىل

 ايلپىل 

 21:12- 22:12 

 دقیقه 24: یزمان هر سخىراو

  ظزفیتی راَبزدی در دیپلمبسی عمًمی / صببئیه میزاث مطتزن لًمی ایزان ي عزاقزادُ خاًن دکتر الْام هلک

 ای / ائتالف ضزلی: تجزبٍ وبوبم یه َمىبری مىطمٍآقای دکتر علی کالیراد

 َبی ایزان ي ريسیٍ؛مزسَبی ضزلی خًد در ديرٌ وخست جىً/ سیبست ایزان در خاًن دکتر هحیا ضعیبی عوراًی

 آرضیً يسارت امًر خبرجٍ 10بز مبىبی وتببچٍ ضمبرٌ 

 جىًة ایزان یشخ بزرسی ريابط میبن َىذیبن ي ایزاویبن در مىبطك وفت/ یار خاًن دکتر هاًداًا تیطِ

(1367-1287) 

تیمًری در جذة وخبٍبن وبراضی ایزاوی ي تأثیز ایه سیبست بز ريابط / ريیىزد اوبزضبٌ آباد آقای دکتر سیدهْدی حسیٌی تقی

 ایزان ي َىذ در ديرٌ ضبٌ عببس ي اوبزضبٌ

 ببستبن یهچمًرخبن  یبسیس یىیجُبن ب ی درضبَبن خزاجٍشار سبسبو/ زاًَسدکتر حویدرضا پاضاآقای 

 َب ي وتبیج میىً: سمیىٍوطیه تیمًری ضیزاس ي ديدمبن  / مىبسببت ضبَشادٌآقای دکتر علی رسَلی

 ق.(815 -831م./ 1412 -1427)

 پزسص ي پبسخ

 دلیمٍ 15

 

 21:12 -22:12وماز ي واهار 

 

 

 

 

 



 

 پىل ديم

 24:32- 22:12  

 دقیقه 22: یزمان هر سخىراو

 مالسٌزد/ ومص فبطمیبن مصز در مىبسببت سیبسی سلجًلیبن بشري ي امپزاتًری بیشاوس تب پبیبن وبزد آقای حسي رهضاى پَر

 (1335-1333/ ياوبيی پیمبن بغذاد در سیبست خبرجی ایزان )خاًن سارا ضیباًی

 مطبلعٍ مًردی: صًرت مذاوزات مجلس سىب ي مجلس ضًرای ملی

 / بزرسی اوجمه ایشدان ایزاوی ي لفمبسی در ديرٌ ببستبنبابایی درهي آقای علی علی

 خًاَی مزدم ٌیالن اس لفمبس در جىبص مطزيطٍ/ ومص ایزاویبن ببسٌطتٍ زادُ خاًن سَدُ ابراّین

 اجتمبعی ایزان ي ارمىستبن در ديرٌ حىًمت پُلًی ايَ ي ديم -/ بزرسی ريابط فزَىٍیخاًن عاطفِ قدرتی

ایزان مىبطك ضمبلی َبی ومپبوی يوطتًرن ضًريی در  ريابط التصبدی ایزان ي ريسیٍ بز پبیٍ فعبلیت/ خاًن فاطوِ ضاّرخ بیگی

 (ش1306 تب 1299)

 در ديرٌ َخبمىطی "آسیب"ياصٌ  / پذیذار ضذن مفًُمآقای دکتر علی اکبر هسگر

 َبی آسیبیی در ديرٌ لبجبر / تأثیز استعمبر بز سیبست خبرجی ایزان ي وطًرآقای هْراى سیاح رزیاًی

 ضمسی 40ي  30َبی درسی افغبوستبن در دٍَ / ایزان ي چبپ وتبةآقای هیثن اهاًی

 َبی ایزاوی َبی تجبری دیپلمبت ًرت/ مىبسببت تجبری ایزان ي َىذ در اياخز ديرٌ لبجبر بز پبیٍ راپقصابی گسکَُ آقای جلیل

 وظبمی ایزان ي يیتىبم در ديران پُلًی  -/ ريابط سیبسیآقای سجاد عطازادُ

 (1955-1975مطبلعٍ مًردی: جىً يیتىبم ي آمزیىب )

 سیبسی ایزان ي صاپه در عصز لبجبر/ مىبسببت آقای سید بٌیاهیي کطاٍرز

 ی لبجبر اس مىظز مىًرالفىزان / صاپه؛ الًٍی اصالح ي وًسبسی ایزان ديرٌخَش خاًن هرین دل

 دلیمٍ 20پزسص ي پبسخ 

 

 4:9;9 ->9اختتاهیِ 

 آقای دکتر سجادپَر جٌاب 

 دلیمٍ 20

 

 


