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 (9-15/10)مراسم افتتاحیه 

 عنوان برنامه زمان
 قرائت کالماهلل مجید 9 – 05/9

 سرود جمهوری اسالمی و سرود دانشگاه عالمه طباطبائی 9 – 10/9

 (جناب آقای دکتر سید منصور میرسعیدی)خیر مقدم به میهمانان از سوی رییس همایش  9 – 20/9

 (جناب آقای دکتر حسین سلیمی)سخنرانی رئیس دانشگاه  20/9 – 40/9

 (یاسالم اقتصاددان و نماینده ادوار  متعدد مجلس شورای)سخنرانی جناب آقای دکتر احمد توکلی  40/9 – 10/10

 

 (دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی: مدیر نشست)نگرشها و رویکردها : نشست نخست

 ارائه دهندۀ مقاله
 

 زمان عنوان مقاله

هیآت علمی ) نیادکتر سید رضا   موسوی 

گروه روابط بین الملل دانشگاه عالمه 

 (طباطبائی

 10:15 -10:30 طساخت اجتماعی مفهوم اقتصاد مقاوتی به مثابه یک گفتمان مسل

هیآت علمی گروه ) دکتر عباسعلی    رهبر

 (علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 10:30-10:45 منطق درونی سازه های سیاسی موثر بر اقتصاد مقاومتی

هیآت علمی گروه ) دکتر فائز دین پرست

 (علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 10:45-11 پایان یا بازتولید تشتت؟: اقتصاد مقاومتی

هیآت علمی گروه ) دکتر کورش      کاویانی

 (علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 11-11:15 وظیفه حقوقدان در تحقق اقتصاد مقاومتی

هیآت علمی گروه )تر علیرضا   کوهکندک

 (روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبائی
 11:15-11:30 اقتصاد مقاومتی و نگاهی جدید به کارکرد سیاست خارجی

 11:30-12 پرسش و پاسخ
 12-13:15 ناهار و نماز
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 (دکتر مجیدرضا مومنی: مدیر نشست)ابعاد بین المللی : نشست دوم

 مقالهارائه دهندۀ 
 

 زمان عنوان مقاله

هیآت علمی گروه ) دکتر سید قاسم زمانی

حقوق  عمومی و بین الملل دانشگاه عالمه 

 (طباطبائی

ی اقتصاد مقاومتی، ضرورتی گریزناپذیر جهت مقابله با تحریمها

 اقتصادی
13:45- 13:30 

هیآت علمی )دکتر غالمنبی فیضی چکاپ 

گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه 

 (عالمه طباطبائی

 تولید ملی در قراردادهای تامین مالی جایگاه اقتصاد مقاومتی و

 المللی ایرانبین
14-13:45 

هیآت علمی ) دکتر سید مهدی غمامی

 ((ع)دانشگاه امام صادق 
 14:15-14:30 متیتحلیل قراردادهای نفتی  بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاو

گروه روابط هیآت علمی ) دکتر حمید حکیم

 (بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی
های روابط ایران و آسیای مرکزی و قفقاز در ها و فرصتچالش

 اجرای اقتصاد مقاومتی
14:45-14:30 

دانشجوی دکتری ) همدانی آقای امیر خداداد

 (حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی

به  امنیت بخشیپایبندی دولت های منطقه به حقوق بین الملل برای 

 فضای کسب و کار
15-14:45 

 15-15:30 پرسش و پاسخ
 15:30-16 پذیرایی

 

 (دکتر ابراهیم برزگر: مدیر نشست)سیاست ها و اقدامات داخلی : نشست سوم

 ارائه دهندۀ مقاله
 

 زمان عنوان مقاله

هیآت علمی گروه علوم ) دکتر حمید صالحی

 (سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی

اصالحی اقتصاد مقاومتي و نقش بنیادي سیاست گذاری در پایش 

 تولید و اشتغال
16:15- 16 

هیآت علمی )دکتر حشمت اله فالحت پیشه 

 (گروه علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 صادناهمسازی قوانین سنواتی با قوانین فرادستی پاشنه آشیل اقت

 مقاومتی
16:30-16:15 

علمی گروه حقوق هیآت ) دکتر امین جعفری

 (جزا و جرم شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی

بررسی حقوقی بهبود سازوکارهای کسب و کار در راستای 

 اقتصاد مقاومتی
16:45-16:30 

هیآت علمی گروه حقوق ) دکتر وحید آگاه

خصوصی و اقتصادی دانشگاه عالمه 

 (طباطبائی

حقوق ایران گیری حمایت بیشتر از کارمند یا کارگر؟تحلیل جهت

 و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی
17-16:45 

هیآت علمی گروه ) دکتر مصطفی کواکبیان

 (روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی
 17-17:15 فساد سیستماتیک مانع تحقق اقتصاد مقاومتی

هیات علمی گروه ) دکتر کاظمی نجف آبادی

 (حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبائی
 17:15-17:30 ی، عنصر گمشده اقتصاد مقاومتی در صنعت نفتمردمی ساز

 17:30-18 پرسش و پاسخ

 


