
 به نام خداوند مهربان

  : هویت ها، پیوندها و سیاست هاهمایش ملی مطالعات ایرانیان دور از وطن

 رئیس پنل سخنرانان یا ارائه کنندگان مقاله
مکان 

 برگزاری
 زمان موضوع

 خیر مقدم (:یس دانشکدهئر) اکبر تاج مزینانیعلی

 همایش( سخنران ویژه) الهه کوالئی

          (دبیر علمی همایش) ید ذکائیعمحمدس 

30:10تا  9 افتتاحیه سالن ارشاد   

 مشفق(محمود ) نگاهی به حجم، ترکیب و ویژگیهای جمعیتی ایرانیان دور از وطن بر اساس داده های رسمی 

 انان(دهقحامد ) صیشناسایی و تبیین الگوهای ارتباط گیری با ایرانیان خارج از کشور جهت جذب سرمایه گذاری و مشارکت های تخص 

 نفیسی(نهال ) 2006تا  2004مردم نگاری انجمن ها ی ایرانیان در شهر واشنگتن 

 آگاه( یدوح) جایگاه ممنوعیت ورود به کشور در حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران، مطالعه موردی : هنرمندان دور از وطن 

 قاضی زاده( حسین)وقی ایران، دستاوردها و چالش ها حمایت کیفری از ایرانیان دور از وطن در نظام حق 

کتر طالبید  سالن ارشاد 
دایاسپورای ایرانی به 

 مثابه ثروت ملی
12تا   30:10  

 اصل زعیم(  مهدی) مطالعه سبک زندگی ایرانی تباران حیدر آباد دکن هند 

 میرزایی( حسین) دایاسپورای ایران در فرانسه 

 کریم زاده(عبداهلل ) واکاوی پالیمسست های فرهنگی در آثار نویسندگان دایاسپورای ایرانی 

  شالچی( وحید)چالش های نسل دوم مهاجرین 

 (شفیعی سمیه سادات)وایت زنان جوان مهاجر از دیاسپورای ایرانی؛ مطالعه موردی صفحات اینستاگرامی پرطرفدار ر 

کتر شالچید  سالن ارشاد 

و سبک  تجربه زیسته
ی زندگی دایاسپورا

 ایرانی

30:14تا  13  

 کالنتری(عبدالحسین قنبری،  عباس) مطالعه موردی نخبگان ایرانی مقیم مالزی :نخبگان مهاجر و هویت ملی 

            روایت رویارویی مهاجر ایرانی با هویتت هتای برستاخته شتده از مهتاجران در اروپتا، فهتم تجربته ی ایرانیتان مهتاجر  در فرانسته            

 خزایی( طاهره کرمی،)محمدتقی 

 رحمانی(جبار ) ی ایرانی های بهوپال در هندهویت به مثابه فرآیندی سیال و نا تمام الیه های هویت 

  صادقی( علیرضا) کانادایی –ایرانیان دور از وطن، سنجش نگرش نسل دوم ایرانیان       

 جنگ(  عباس) تروماهای سیاسی و دایاسپورهای ایرانی 

کتر پناهید  سالن ارشاد 
 و هویت سیاست
ی ایرانیادایاسپور  

30:16تا  15  

 سالن ارشاد  صلواتیبهرام خانیکی و هادی فراستخواه ، مقصود معیری، علیرضا مزینانی، اکبر تاجعلی

سیاست گذاری (میزگرد
دایاسپورا در ایران: 

 چالش ها و فرصت ها(
19تا  17  

 

اجتماعی علومدانشکده   


