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 معاونت ژپوهشی دادکشنه حقوق و علوم سیاسی                                                                                                                                                                                                                                                                                               (97)آذرماه   هفته ژپوهش ردآموزشی  اهی  پیشنهادی گروه ربانهم اهیجدول 

 

    :1397-1400مأموریت کالن پژوهشی دانشگاه 
 ایرشته میان رویکرد با ملی توسعه اپیداری مبنای رب جامعه نیازاهی و مسائل هب اپسخگویی و شناسایی 

 گروه آموزشی عنوان برنامه 
 مدیرمسئول/ 

 اعضاء
 ساعت روز تاریخ

محل 

 برگزاری

 حقوق عمومی و بین الملل اکوسیستم رسانه ای جدید و تحوالت پیش رو 1

 رویا معتمد نژاد دکتر

 هدی غفاری دکتر
 آرامش شهبازی دکتر
 قاسمییوسف  دکتر
 عباس اسدی دکتر

 8-11 سه شنبه 99//11/9
سالن 

 کنفرانس

2 
کارهای نظام صنفی: تحلیل وضعیت موجود و وحقوق هنرمندان و ساز

 ارائه الگوی مطلوب
 حقوق عمومی و بین الملل

 وحید آگاه دکتر

 مهدی زاهدی دکتر
 مهدی هداوند دکتر

 آقای کاوه رضوانی راد
با حضور نمایندگان تشکلهای صنفی 

 فرهنگ و هنر

 11-11 سه شنبه 11/9/99
سالن 

 کنفرانس

 روابط بین الملل اتحادیه اروپا و آینده برجام 1
 عباسیمجید دکتر 

 کیوان حسینی اصغر دکتر
 دکتر مرتضی نورمحمدی

 11-11 سه شنبه 11/9/99
سالن 

 کنفرانس



2 

 گروه آموزشی عنوان برنامه 
 مدیرمسئول/ 

 اعضاء
 ساعت روز تاریخ

محل 

 برگزاری

 دکتر هادی آجیلی

4 
مصلحت نظام در قانون جایگاه هیأت نظارت مجمع تشخیص 

 اساسی
 حقوق عمومی و بین الملل

 اهلل رحمانی قدرت دکتر

 مدرضا ویژهمح دکتر
 وحید آگاه دکتر

 دکتر هدی غفاری
 فرهاد پروین دکتر
 محمد شریف دکتر
 حسن وکیلیان دکتر

 8-11 چهار شنبه 14/9/99
سالن 

 کنفرانس

1 

ری با تجا هایبنگاه ورشکستگی در قضایی رویه و مقنن رویکرد نقد

 تاکید بر خسارات تاخیر

 

 و اقتصادی حقوق خصوصی

 ،پاسبانمحمدرضا  دکتر

 کورش کاویانی دکتر
 اسکویی مجید بنایی دکتر

 

شنبهچهار 14/9/99  11-11 
سالن 

 کنفرانس

 حقوق عمومی و بین الملل تحریم های اقتصادی یکجانبه از منظر موازین بین المللی حقوق بشر 6

 دکتر هیبت اهلل نژندی منش

 زمانیدکتر سید قاسم 
 دکتر مهریار داشاب
 دکتر پوریا عسکری

 11-19 چهارشنبه 14/9/99
سالن 

 کنفرانس

 حقوق جزا و جرم شناسی ارزیابی نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان 9

 موذن زادگانحسنعلی دکتر 

 دکتر سید منصور میرسعیدی
 دکتر حسین غالمی

 
 

 11-11 شنبه 19/9/99
سالن 

 کنفرانس

 کارگاه ترجمه متون علوم سیاسی 8
 علوم سیاسی

 

 خانم دکتر تاجیک
 
 
 

 11-19 شنبه 19/9/99
سالن 

 کنفرانس



3 

 گروه آموزشی عنوان برنامه 
 مدیرمسئول/ 

 اعضاء
 ساعت روز تاریخ

محل 

 برگزاری

9 
 در مالیات وصول اجرایی عملیات ابطال و توقف چگونگی کارگاه

 ایران مالیاتی حقوق
 و اقتصادی حقوق خصوصی

 تاری طاهری جناب آقای

 
 

 8-12 یکشنبه 18/9/99
سالن 

 کنفرانس

 و اقتصادی حقوق خصوصی سانچی حادثه حقوقی ابعاد بررسی 11

 ،کاظمیعباس  دکتر

 خانم دکتر آرامش شهبازی
 غالم نبی فیضی چکاب دکتر

 
 

 11-11 یکشنبه 18/9/99
سالن 

 کنفرانس

11 
کارگاه روش تحقیق با تاکید بر شیوه پروپوزال نویسی ارشد و 

 دکتری
 حقوق جزا و جرم شناسی

 دکتر امین جعفری

 دکتر حسنعلی موذن زادگان
 
 
 

 8-11 دوشنبه 19/9/99
سالن 

 کنفرانس

12 
 کارکاه تکنیکهای عملی تحلیلهای داده بنیان

 )ویژه دانشجویان ارشد و دکتری(
 علوم سیاسی

 خانم دکتر مهرابی
 
 
 
 

 11-19 دوشنبه 19/9/99
سالن 

 کنفرانس

11 
هفتادمین سالگرد تولد اعالمیه جهانی حقوق بشر ؛ چالشها و 

 دستاوردها
 حقوق عمومی و بین الملل

 سید قاسم زمانی دکتر

 محمد محمدی گرگانی دکتر
 حسین شریفی طراز کوهی دکتر
 سید محمد قاری سید فاطمی دکتر

 11-11 دوشنبه 19/9/99
سالن شهید 

 بهشتی

 روابط بین الملل آمریکا و جهان پیش رو 14

 دکتر اصغر کیوان حسینی

 دکتر حسین دهشیار
 دکتر یزدان فام

 

 

 سه شنبه 21/9/99
11:11-

9:11 

سالن 

 کنفرانس



4 

 گروه آموزشی عنوان برنامه 
 مدیرمسئول/ 

 اعضاء
 ساعت روز تاریخ

محل 

 برگزاری

11 
نشست رسانه و سیاست: واکاوی اخبار رسانه های خارجی نسبت به 

 ایران
 علوم سیاسی

 دکتر عباسعلی رهبر

 دکتر عباس اسدی
 
 
 

 11-11 سه شنبه 21/9/99
سالن 

 کنفرانس

 و اقتصادی حقوق خصوصی ایران حقوق در مصرفی مدلهای از حمایت ضرورت 16

 میرشمسیمحمد هادی  دکتر

 دکتر فیصل عامری
 دکتر مهدی گودرزی
 دکتر کامران باقری

 

 11-18 سه شنبه 21/9/99
سالن 

 کنفرانس

19 
سیاست کیفری رسیدگی به جرایم اقتصادی در پرتو معیارهای 

 دادرسی منصفانه
 حقوق جزا و جرم شناسی

 غالمیحسین دکتر 

 دکتر حسنعلی موذن زادگان
 دکتر امین جعفری
 یاصلدکتر مهرداد رایجیان 

 
 

 9-12 شنبه 24/9/99
سالن 

 کنفرانس

18 
شناختی مواد مخدر و روانگردان: چالشها و مقابله حقوقی جرم

 راهکارها
 حقوق جزا و جرم شناسی

 دکتر غالمحسن کوشکی

 دکتر محمدرضا رهبرپور
 دکتر اعظمی )قاضی دادگستری(
با حضور نماینده ستاد مبارزه با 

 مواد مخدر
 
 

 16-18 شنبه 24/9/99
سالن 

 کنفرانس

 و اقتصادی حقوق خصوصی گرایی حمایت مشروعیت و رقابتی سیاست میزگرد 19

 ،عامریفیصل  دکتر

 میرشمسیمحمدهادی  دکتر
 امین جعفری دکتر

 

 11-12 یکشنبه 21/9/99
سالن 

 کنفرانس



5 

 گروه آموزشی عنوان برنامه 
 مدیرمسئول/ 

 اعضاء
 ساعت روز تاریخ

محل 

 برگزاری

 

 و اقتصادی حقوق خصوصی قضایی رویه و آراء سامانه کارگاه 21
 باباییایرج  دکتر

 
 

 11-11 یکشنبه 21/9/99
سالن 

 کنفرانس

 روابط بین الملل هاها و چالشهای ایران و هند فرصتهمکاری 21

 مومنیمجیدرضادکتر 

 دکتر علیرضا کوهکن
 خانم دکتر ابوترابی

 

 

 11-19 یکشنبه 21/9/99
سالن 

 کنفرانس

 علوم سیاسی کارگاه تبیین ابعاد مساله پژوهشی 22

 احمدوندشجاع دکتر 

 دکتر احمد گل محمدی
 
 
 

 9-11 دوشنبه 26/9/99
سالن 

 کنفرانس

21 

 آینده نظام امنیتی خاور میانه: الزامات و بایسته ها

 

 

 

 روابط بین الملل

 دکتر علی آدمی

 دکتر محسن اسالمی
 دکتر مجتبی عبدخدایی
 دکتر علیرضا کوهکن

 

 11-12 سه شنبه 29/9/99
سالن شهید 

 بهشتی

 علوم سیاسی اسالمی ایران نشست استراتژی جمهوری سوم و انقالب 24

 دکتر محمدباقرخرمشاد

 دکتر عباسعلی رهبر
 دکتر غالمرضا خواجه سروی

 
 
 

 11-12 سه شنبه 29/9/99
سالن 

 کنفرانس

 


