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 01الی 01:11

فرهنگ و ارزشهای

حجتاهلل ایوبی

دکتر حجتاهلل ایوبی
Dr. Cvetan Cvetcovsky

آینده فرهنگ و تمدن در جهان اسالم
Future of Civilization, Culture and Values in the
Islamic World

دکتر محمود عباسی

آیندهپژوهی اخالقیات و مطالعات اخالق محور در جهان اسالم

دکتر محمدرضا شمس اردکانی

آیندهپژوهی و مطالعات سالمت و خود مراقبتی بر مبنای تمدن و

جهان اسالم از منظر
یونسکو

تاریخ طب اسالمی

Dr.Wulf Frauen
موسسه  CMIفنالند

Addressing
conflict in the
Islamic World

Dr.Ville Brumer

 01الی 04:11

Mr.Moritz Ehrmann
Ms.Katri Karkainenn
Dr.Edward Marques
Dr.Ville Brummer

موسسه آیندهپژوهی

بحرانهای

دکتر

 8الی 00:11

دکتر سید حمزه صفوی

تصویر جامع بحرانهای اسالم

جهان اسالم

جهان اسالم

سید یحیی صفوی

خانم مهدیه معدن نژاد
Dr.Ahmad Farouk bin Musa

تصویر جامع بحرانهای اسالم
The Future of Science in the Islamic World in the
Horizon of 2035

دکتر سید سلمان صفوی
Dr. Mohammad Affan

امنیت و جنگهای آینده در جهان اسالم
After its current setback, any role for Political
?Islam in charting the future of the Arab World
The generational paradigm as a key to Saudi
transition power structure

Dr.Wathig Al-Hashemi

التحدیات المستقبلیة التی تواجه العالم االسالمی أمنیا و

و آینده مسائل
علمی و اجتماعی
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ارتباطات اسالمی/

دیدگاه بازیگران

سید سلمان صفوی

موسسه آیندهپژوهی

منطقهای و

جهان اسالم

فرامنطقهای

موسسه آیندهپژوهی

سیاست و امنیت از

دکتر

جهان اسالم

دیدگاه بازیگران

فرهاد عطایی

 00الی 02:11

Dr.Fatiha Dazi-Heni

سیاسیا
Dr.Fathi Al Qasemi

الحجادله او الجدل الحجاجی من اجل قراءه مغایره لواقع
االنسان و مستقبله

 01الی 01:11

دکترسیدجالل دهقانی فیروزآبادی

آینده اسالمگرایی (اهل سنت) در جهان اسالم

Dr.Galip Dalay

Search for a new regional order in the Middle East:
Iranian and Turkish perspectives
The Future of the relationship between Europe and
the Middle East
The Future of the Turkish Iranian Relations:
Economic Integration for Regional Order

منطقهای
Dr. Agnes levallois
Dr.Hakki Uygur

1

 Social Developments in the Islamic WorldUrbanism and development
Addressing conflict in the Islamic World:
Experiences of a Finnish conflict resolution
organization
The Changing Nature of Stability and the Future of
Mediation: a view from Europe
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دکتر صباح زنگنه

روابط ایران و همسایگان عرب در افق 0101ش

و بینالمللی

امنیت در جهان

علی حاج جعفری

آقای مجتبی فردوسی پور

روابط اعراب و اسرائیل در افق 0101ش

اسالم

دکتر حمیدرضا دهقانی

مرکز رصد و

کاربست

دکتر محمدرضا
عرببافرانی

 01الی 04:11

دکتر امید وقوفی

در جهان اسالم

آیندهپژوهی انقالب

آیندهپژوهی در

اسالمی

مطالعات

دکتر علیرضا نصر اصفهانی

کالنروندهای آینده جان اسالم در افق  0101ش

آینده جهان اسالم

دکتر سید عبدالرسول علم الهدی

کاربرد مردم شناسی آینده نگر مبتنی بر روش  CLAدر
مطالعات آینده جبهه مقاومت

دانشکده حقوق و

آینده

دکتر

علوم سیاسی

سیاست و امنیت

محمدرضا تخشید

دانشگاه تهران

در جهان اسالم

گروه مطالعات

آینده

منطقهای

سیاست و امنیت

دانشکده حقوق و

در جهان اسالم

 8الی 00:11

دکتر مهدی سیاوشی

تصویر جبهه مقاومت در دهه پنجم انقالب اسالمی

دکتر داود فیرحی

تأملی کوتاه دربارۀ آیندۀ جهان اسالم

دکتر علیرضا صدرا

هندسه فضایی الگوی کارآمد اقتدار و امنیتی
دو ساحتی فراز آینده منطقهای

دکتر ابراهیم موسی زاده
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چهارچوب مفهومی آیندهپژوهی نقشآفرینی انقالباسالمی

مردمساالری دینی راهکار حقوقی جهان اسالم برای
گذر از جریانهای سکوالر و بنیادگرائی سلفی

دکتر الهه کوالیی

 00الی 02:11

دکتر سید حمزه صفوی

بررسی میزان اثرگذاری مولفه پترواسالم بر سیاست های
منطقهای عربستان سعودی

دکتر سید محمد هوشی سادات

شیوخ خلیجفارس؛ میزبان بیداری چهارم عربی در خاورمیانة
در حال گذار

علوم سیاسی

دکتر علی صباغیان

دانشگاه تهران

تاثیرحضور ناتو در منطقه خلیج فارس بر چالشهای امنیتی جهان
اسالم

دکتر رکسانا نیکنامی
موسسه آیندهپژوهی

آینده جهان اسالم

جهان اسالم

از منظر سیاست،

دکتر مهرشاد شبابی

امنیت و توسعه

دکتر حمید حکیم

تأثیر ژئوپلیتیک بر سیاست و رفتار کشورهای آسیای مرکزی

دکتر احمد جانسیز

چالشها و فرصتهای هیدروپلیتیک در خاورمیانه

دکتر عباس احمدی

نقش قدرتهای فرامنطقهای در بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسال م

اختتامیه تاالر شیخ انصاری

دکتر مهرشاد شبابی

عوامل اقتصادی موثر بر گسترش بانکداری اسالمی در کشورهای اروپایی

 01الی 01:11

 01الی 04:11

نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسالمی

اختتامیه تاالر شیخ انصاری

آمفیتئاتر  0دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ردیف

تاریخ

0

یکشنبه 88/2/8

2

8

1

دوشنبه 88/2/8

1

مجری پنل

عنوان پنل

رئیس پنل

ساعت

سخنرانان

عنوان سخنرانی

دانشگاه عالی

آینده

دکتر
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دکتر قاسم علی دوستی

قدرتهای منطقهای و آینده جهان اسالم

دفاع ملی

سیاست و امنیت

محمدحسن نامی

دکتر فتحاهلل کالنتری

الگوهای جنگ آینده با تاکید بر جنگ سایبری

دکتر رحیم ایلغمی

آینده های بدیل محور مقاومت و جایگاه آن در آینده جهان اسالم

دکتر محسن رستمی

رتبه بندی عوامل تأثیرگذار در بحرانهای ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا

دکتر ابراهیم متقی

آیندهپژوهی سیاست و امنیت در جهان اسالم و آسیای جنوب غربی

دکتر پیرمرادی
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در جهان اسالم

دانشگاه جامع امام

آینده

حسین(ع)

سیاست و امنیت

دکتر علی حمزهپور
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آینده هندسه قدرت جهانی

در جهان اسالم

دانشکده علوم و

آینده

دکتر

فنون نوین

محیطزیست

علی بخش کسائیان

دانشگاه تهران

در جهان اسالم

دانشکده علوم و

آینده

دکتر

فنون نوین

علم و فناوری

امیرعلی

دانشگاه تهران

در جهان اسالم

سیفالدین

دانشگاه

آینده جهان اسالم

دکتر

امام صادق(ع)

در قلمرو فرهنگ و

غالمرضا گودرزی
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دکتر محمدعلی برزنونی

آیندهپژوهی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در جهان اسالم

دکتر هادی تاجیک

امکانسنجی گروه اقدام در مقابله با جهان اسالم

دکتر احمد باقری مزینانی

چشمانداز ژئوپلیتیکی فعالیتهای ضد امنیتی داعش در جهان اسالم

دکتر فاطمه راضی آستارایی

آینده انرژیهای خورشیدی در جهان اسالم

دکتر مهدی رهایی جهرمی

شناسایی و پایش آلودگیهای زیستمحیطی با استفاده از
فناوری نانو :با تمرکز بر تکنولوژی زیست حسگر

دکتر فتحاهلل پورفیاض

وضعیت انرژی باد در کشورهای جهان اسالم

دکتر مهدی مهرپویا

تحلیل اقتصادی-فنی کاهش مصرف آب و انتشار دیاکسید کربن با
بهرهگیری از انرژیهای تجدید پذیر برای تولید الکتریسیته

 00الی 02:11

دکتر امیرعلی سیفالدین

سناریوهای پیش روی نظام علم و فناوری فروپاشی علمی یا پیشران
علمی جهان اسالم

دکتر شاهرخ شمس

رویکردی بر بررسی سیال فضا-زمان در قرآن و روایات اسالمی

دکتر محمد میر دریک وند

مصنوعات زیستی ،نسل سوم فناوریهای دگرگون ساز و اقتدارآفرین
در بیوتکنولوژی و ضرورتهای پیشرفت در ایران و کشورهای
اسالمی

تمدن اسالمی

 01الی 01:11

دکتر هادی ویسی

هوش مصنوعی :حال و آینده

دکتر احمد رهدار

بررسی تطبیقی دو الگوی مقاومت و میلیتاریسم در آینده جهان اسالم

دکتر محمدعلی میرزایی

انقالب اسالمی ،تمدن نوین اسالمی و ضرورتهای عبور از صور تاریخی مذاهب

دکتر روحاالمین سعیدی

دین در روابط بینالملل :نارسایی منظر غربی ،فرصتهای منظر اسالمی

آقای علی آقاجانی

رهیافت اعتدالی-انفکاکی«قلمرو دین» ،تمدن نوین اسالمی و آینده جهان اسالم

دکتر علیرضا افضلی

آیندهپژوهی تمدنی :رویکردی نوین در تبیین آینده جهان اسالم
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ابراهیم مقیمی

دکتر دهشیری

بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسالم
(با محوریت غرب آسیا)

بینالمللی در
آقای علی جدی

کشورهای اسالمی
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دانشگاه

اقتصاد سیاسی

دکتر

عالمه طباطبایی

جهان اسالم در

مجیدرضا مومنی
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افق  0101شمسی

Dr. Mehmet Bayraktutan

;Seismo-Volcanic Disasters, Historic Flood
;Glacier, Volcanic Debris and Mud Flows

Dr. Hassan Al-Nageim

Nurturing Innovation in Sciences and Technology:
Case Study on Sustainable Pavement Engineering

دکتر حداد

آینده شاخصهای توسعه و رفاه در کشورهای اسالمی

دکتر میترا راه نجات

نسبت جهان اسالم و اقتصاد دیجیتال در افق 0101ش

دکتر رحمانی فضلی

آینده ابزارهای مالی و سهم آن در تأمین مالی بینالمللی در
افق  0101ش
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آینده فرهنگ،
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تمدن و ارزشها
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لزوم تغییر الگوی مصرف

دکتر محمدعلی زاهد

اثر تغییرات اقلیمی بر زیستبومها و وضعیت اقتصادی-
اجتماعی خاورمیانه

جهان اسالم

خانم خانی

ابعاد حقوقی بحران یمن
حق تعیین سرنوشت مردم یمن

بسیج دانشجویی

بحران یمن در

دانشگاه تهران

پرتو حقوق

دکتر خلف رضایی

بینالملل

دکتر مظاهری

امکانسنجی تعقیب کیفری جرایم ائتالف سعودی در خالل حمله ائتالف به یمن

دکتر کوچ نژاد

بررسی نقض حقوق بشردوستانه در جریان حمله ائتالف به یمن

اختتامیه تاالر شیخ انصاری

خانم خانی
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دکتر مهدی زارع

Risk Assessment of Geo-Hazards and PostEarthquake Fire in Tehran
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فناوری در جهان

سید محمود

اسالم

نجاتی حسینی

موسسه فرهنگی اکو،

آیندهپژوهی صلح

دکترامیرهوشنگ

انجمن مطالعات صلح

در جهان اسالم

میرکوشش

دکتر لیال فالحتی
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دکتر طیبه محمد
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نقش زنان در آینده علم و فناوری جهان اسالم با تاکید بر
کشورهای غرب آسیا

ایران و موسسه
سفیران صلح و

گفتگویی آکادمیک" در اجتماع علمی ایرانی اسالمی
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دکتر محمدرضا هدایتی

آیندهپژوهی تعامالت علم و فناوری ایران با کشورهای اسالمی

دکتر مریم صنیع اجالل

تشکیل زیستبوم جهان اسالم و آینده توسعه در کشورهای اسالمی

دکتر محمد حسینی مقدم

بینالمللی شدن آموزش عالی و آینده همگرایی

دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

جایگاه صلح در آینده روابط ایران و عربستان

دکتر علی مرشدی زاد

اسالم سیاسی ،نهادگرایی و آینده جهان اسالم

دکتر مجتبی مقصودی

در ضرورت صلح پژوهی در جهان اسالم

دکتر رامتین رضایی

ضرورت پیوند مدرنیته و هویت اسالمی

دکتر محمد منصور نژاد

انجمنهای علمی و آینده تولید و ترویج ادبیات صلح در جهان اسالم

دکتر نوراهلل قیصری

آینده جبهه مقاومت با تمرکز بر ایران
آینده جبهه مقاومت با تمرکز بر سوریه و لبنان

دانشگاه عالمه

آینده جبهه

دکتر خواجه سروی

طباطبایی

مقاومت

دکترمحمدمهدی

دکتر هادی آجیلی

انصاری

دکتر توحید محرمی

آینده جبهه مقاومت با تمرکز بر عراق

دانشگاه صداوسیما

آینده رسانههای

دکتر

دکتر حسن عابدینی

چالشهای فراروی رسانههای مقاومت در افق0101

جهان اسالم در

محمدحسن ساعی

دکتر هادی البرزی

روندهای موثر بر آینده شبکههای خبری جریانهای مقاومت در

 00الی 02:11

افق0101

افق  0101ش
**

**

اختتامیه تاالر شیخ انصاری

دکتر علیاکبر رزمجو
**

چشمانداز رسانههای مقاومت در افق  0101شمسی

 01الی 01:11

 01الی 04:11

اختتامیه تاالر شیخ انصاری

