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برگزاری نشست های متنوع
در حوزه های مرتبط 



نشست سیاسی معمای بنیادگرایی
جستاری در مفهوم و ماهیت بنیادگرایی و گروه های افراطی در منطقه

محمد علی عبدو -پژوهشگر اسالم گرایی و مسائل منطقه - دوشنبه و سه شنبه ۴ و ۵ مرداد
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مدرسه جیوگی
انجمن علمی دانشجویی معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام 

صادق علیه السالم، بسیج دانشجویی مدرسه عالی شهید مطهری و 
فرهنگستان علوم اسالمی قم 

 دوره ترمیک تدریس انتقادی کتاب پسا اسالمیسم
 حسین مهدی زاده - شنبه ها - ده جلسه
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نشست علمی )انگلیسی( چشم انداز احیای برنامه 
جامع اقدام مشترک برجام

 prospect of the revival of the joint(
)comperhensive plan of active

همکاری انجمن و گروه روابط بین الملل
دکتر محمد حسن خانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم - دکتر ابوذر گوهری مقدم عضو 

هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم- دکتر حسین باغچی دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا - دکتر 
برایان گیبسون دانشگاه هاوایی پاسفیک - چهارشنبه ۱۱ آگوست ۲۰۲۱ - ۲۰ مرداد

3



جلسه توجیهی مطالعات تخصصی چین
همکاری انجمن و هسته چین 

امیر محمد اسماعیلی - دانشجوی روابط بین الملل دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای - چهارشنبه ۲۴ 
شهریور
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واکاوی بحران سیاسی جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری آذربایجان
نشست سیاسی ایران و آذربایجان

 جلسه اول - سینا حسین پور - کارشناس مسائل قفقاز - کارگردان مستند داغ قره باغ - سینزده مهر
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چشم اندازهای عضویت اصلی ایران در سازمان 
همکاری شانگهای

همکاری انجمن با انجمن امام خمینی، اصفهان، روابط عالمه، تبریز
دکتر محمد علی بصیری عضو هییت علمی دانشگاه اصفهان - یکشنبه ۱۸ مهر
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واکاوی بحران سیاسی جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری آذربایجان
نشست سیاسی ایران و آذربایجان

جلسه دوم - دکتر محسن پاک آیین - سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان - معاون بین الملل دفتر 
حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری - شنبه بیست و چهار مهر
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کارگاه تخصصی سیاسی ۱ - جامعه شناسی سیاسی
 فقدان ایده در حکمرانی 

دکتر سیدجواد حسینی - چهارشنبه هفده آذر
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چالش ها، فرصتها و کاربردهای علوم سیاسی در 
ایران امروز

سالروز تاسیس مدرسه علوم سیاسی 
شنبه ۲۷ آذر / یکشنبه ۲۸ آذر / دوشنبه ۲۹ آذر / دوشنبه ۲۹ آذر )چهار جلسه(
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سیاست اعلی و ادنی در الگوی رفتاری سردار 
سلیمانی

کارگاه تخصصی سیاسی ۲ - روابط بین الملل
دکتر روح االمین سعیدی - دوشنبه سیزده دی - همکاری با گروه روابط بین الملل
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بررسی رویکرد دولت سیزدهم نسبت به 
سازمان های بین المللی 
همکاری با انجمن امام خمینی و اصفهان

دکتر محمد علی بصیری - عضو عییت علمی اصفهان - پنجشنبه ۵ اسفند
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حلقه آموزشی مطالعاتی اسناد النه جاسوسی - 
مطالعه، بررسی و شرح موضوعی اسناد

همکاری با قرارگاه جهاد سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السالم، هسته تاریخ معاصر 
دانشکده، هسته تاریخ انقالب دفتر اعزام و هسته معارف انقالب اسالمی دفتر اعزام - 

دکتر حجت اهلل نوری ساری - هییت علمی دانشگاه جامع امام حسین
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بررسی انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی
 همکاری با انجمن علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

مرتضی سلطان پور ابیانه دیپلمات سابق و کارشناس ارشد کره جنوبی - سه شنبه ۲۴ اسفند
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