
 

 
 چین مطالعات المللیبین کنفرانس دومین

 برنامه کنفرانس

 

 1400 شهریور 30 و 29

 دانشگاه تهران

 1400شهریور  29 دوشنبه، روز اول:
 افتتاحیه

 های نشست: فارسی و انگلیسیزبان

 

 زمان سخنران

 09:10-09:00 قرائت قرآن و سرود ملی

 09:25-09:10 رئیس کنفرانس فسور سید سعیدرضا عاملیوپر

 09:40-09:25 دبیر کنفرانس دکتر ناهید پوررستمی

 09:55-09:40 وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دکتر حسین امیرعبداللهیان

 10:10-09:55 استاد دانشگاه پکن پروفسور وو بینگبینگ

 10:25-10:10 استاد برجسته دانشگاه گریفیث پروفسور کالین ماکراس

 10:40-10:25 دبیر علمی کنفرانس و استاد برجسته دانشگاه تهران بهزاد شاهندهفسور وپر

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
 

  

https://b2n.ir/m91424


 1ل پن

 زبان نشست: فارسی

 مهدی سنایی  مدیر نشست: دکتر

 

 زمان موضوع سخنران

 11:15-11:00 جانبه یا ائتالف راهبردی؟روابط ایران، چین و روسیه؛ همکاری سه مهدی سنایی

مشارکت چین در توسعه راه دریایی شمال و تاثیر آن بر روابط این کشور با  خدایار براری

 روسیه

11:15-11:30 

وحید حسین زاده؛ شیما 

 هادیزاده زرندی

کریدورهای اقتصادی چین؛ مطالعه موردی پروژه یک رویکرد روسیه در قبال 

 کمربند یک راه

11:30-11:45 

پریسا صبری؛ مریم کریم 

 پور

 12:00-11:45 ائتالف راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابل آمریکا: همگرایی یا واگرایی

 12:30-12:00  پرسش و پاسخ

97497n.ir/y2https://bJoin meeting:  
Meeting ID: 892 0263 5667 

Passcode: 098875 

 

 

 2ل پن

 زبان نشست: انگلیسی

 طاریقاسمیتر زینب مدیر نشست: دک

 
Time Topic Presenter 

11:00-11:15 China’s Continued Rise and the Inevitability of its 

Greater Presence in the Persian Gulf 
Behzad Shahandeh 

11:15-11:30 Media Contribution to Anti-Chinese Sentiments in 

the US during the Corona Pandemic 
Zeinab Ghasemi Tari 

11:30-11:45 The US Factor in Iran-China Strategic Cooperation 

Agreement 
Reza Ekhtiyar Amiri 

11:45-12:00 Strategic Discourse and U.S. Foreign Policy 

Towards China and Iran 
Rizwan Naseer and 

Zhao Leibin 
12:00-12:15 Anti-Chinese Sentiments in 2020 Iran and its Effect 

on Sino-Iranian Relations 

Farzan Safari 

12:15-12:30 The Technological Side of China Rise; Challenges 

for the US Advanced Information Technologies and 

Industries 

Farnaz Nouri 

12:30-13:00  Discussion and Q&A 

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?q=https://b2n.ir/y97497&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oCsa5VKZTS-yWA9r3i8M5
https://b2n.ir/m91424


 3پنل 

 زبان نشست: فارسی

 ر جهانگیر کرمیمدیر نشست: دکت
 

 زمان موضوع سخنران

نقش رقابت ایران و عربستان سعودی در توسعه تعامالت منطقه ای با  مهدیه حیدری

 چین

14:00-14:15 

 14:30-14:15 رابطه چین و اسرائیل و تاثیر آن بر رابطه چین با ایران سیدعلی شبیری

 14:45-14:30 نقش متغیر عربستان سعودی در برنامه همکاری جامع ایران و چین کامران کرمی

 15:00-14:45 واکاویی جایگاه عربستان سعودی در سیاست خارجی چین مهناز گودرزی؛ محمد ناصحی

 15:30-15:00  پرسش و پاسخ

97497n.ir/y2https://bJoin meeting:  
Meeting ID: 892 0263 5667 

Passcode: 098875 

 

 

 

  4پنل 

 زبان نشست: انگلیسی

 مازیار مظفری فالرتی مدیر نشست: دکتر

 
Time Topic Presenter 

14:00-14:15 The Position of the Persian Gulf in the China’s Belt 

and Road Initiative 
Bahareh Sazmand and 

Ahmad Ramezani 

14:15-14:30 The Impact of China Active Engagement with Neo-

Taliban on the Legitimacy of the Group 
Farzad Salimifar, 

Maziar Mozaffari 

Falarti and Ali Karimi 

Magham 
14:30-14:45 China-India ‘Status Signalling’ in the East Asia 

Summit 
Yang Yang 

14:45-15:00 Sea Power Rivalry in Western Indian Ocean: 

Argumentations and Rationalizations 
Parisa 

Shahmohammadi 

15:00-15:30  Discussion and Q&A 

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
 

  

https://www.google.com/url?q=https://b2n.ir/y97497&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oCsa5VKZTS-yWA9r3i8M5
https://b2n.ir/m91424


   5ل پن

  زبان نشست: فارسی

 ناهید پوررستمی دکترمدیر نشست: 
 

 زمان موضوع سخنران

سازی؛ تحلیلی بر پیدایی و پایایی بانک سرمایه چین و سودای نظم حسین نوروزی

 گذاری زیرساخت آسیایی

16:00-16:15 

 16:30-16:15 یوان؛ استراتژی ارزی چین در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل-پترو پورداود کریمی

 16:45-16:30 دام بدهی های چین از افسانه تا واقعیت؛ مطالعه موردی آفریقا واکاوی سکینه ببری گنبد

 The Implications of China-US Production Chain ناهید پوررستمی

Involvements 
16:45-17:00 

 17:30-17:00  پرسش و پاسخ

97497n.ir/y2https://bJoin meeting:  
Meeting ID: 892 0263 5667 

Passcode: 098875 

 

 

  6 پنل

 زبان نشست: فارسی

 حسینیاهلل ر روحمدیر نشست: دکت

 

 زمان موضوع سخنران

 16:15-16:00 چین و ایران میان اقتصادی و فرهنگی روابط توسعه ابزار سینما، اهلل حسینیروح

 16:30-16:15 چین در نرم قدرت و عمومی دیپلماسی گفتمان تحول ارزیابی علیرضا خوشرو

 16:45-16:30 چین ورزشی دیپلماسی بررسی بخشعلی بایراملو

 17:00-16:45 رویکردها و ابزار: جنوبی آسیای در چین نرم قدرت طیبه واعظی

 17:30-17:00  پرسش و پاسخ

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
 
 

  

https://www.google.com/url?q=https://b2n.ir/y97497&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oCsa5VKZTS-yWA9r3i8M5
https://b2n.ir/m91424


  7 پنل

  زبان نشست: فارسی

 شفیعیر نوذر مدیر نشست: دکت
 

 زمان موضوع سخنران

نسرین افضلی؛ نوذر 

 شفیعی

 18:15-18:00 آمریکا جایگاه افغانستان در بازی بزرگ قدرت بین چین و

محسن باقری؛ مهدی 

 زاده علی

 18:30-18:15 نقش مولفه چین در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان

 18:45-18:30 خاورمیانه بر اساس الگوی تعامل و آشوبمطالعه رفتار چین و آمریکا در  گریسعیده کوزه

ای خارجی منطقه بحران افغانستان و پیامدهای راهبردی آن بر سیاست فاطمه محروق

 چین

18:45-19:00 

 19:30-19:00  پرسش و پاسخ

97497n.ir/y2https://bJoin meeting:  
Meeting ID: 892 0263 5667 

Passcode: 098875 

 

  8 پنل

  زبان نشست: فارسی

 عاملیفرخنده جبل مدیر نشست: دکتر
 

 زمان موضوع سخنران

 وزیعت نابرابری رهیافت: چین و ایران اجتماعی رفاه بر کرونا اثر مقایسه عاملیجبل فرخنده

 جامعه در فقر سطح و

18:00-18:15 

 18:30-18:15 ایران ایهسته برنامۀ معمای و چین بایزیدی رحیم قربانی؛ وحید

 18:45-18:30 ایران برای هاییدرس چین؛ توسعه در مهاجران نقش موغاری کریمی زهرا

 اسماعیل سعادتمندی؛ علیرضا

 محمدظاهری محمد زاده؛نبی

 چین و ایران راهبردی سند موفقیت بر موثر عوامل مدلسازی و واکاوی

 ایران اسالمی جمهوری نظامی و اقتصادی توسعه زمینه در

18:45-19:00 

 19:30-19:00  پرسش و پاسخ

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=https://b2n.ir/y97497&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oCsa5VKZTS-yWA9r3i8M5
https://b2n.ir/m91424


 1400شهریور  30 شنبه،سه :دومروز 

  9 پنل

 و چینی زبان نشست: انگلیسی

 آبادیسعید علی مدیر نشست: دکتر

 
Time Topic Presenter 

09:00-09:15 The Protection and Development of Intangible 

Cultural Heritage (ICH) in China  
Junjie Su 

09:15-09:30 The Construction of a Good Life: The Practice and 

Experience of the Social Construction in Tibetan-

inhabited Area in Yunnan 

ZhiNong Li and 

JingYu Chen 

09:30-09:45 China-Iran’s Cultural and Educational Exchanges 

Since 1979 
Yao Jide, Ma Run and 

Yan Zheng 

09:45-10:00 From Persian to Chinese, Arabic and Persian Multi-

language Corpuses Literature: Illumination of the 

Process and Characteristic of Sirāj al-Qulūb in 

Sinicization 

Ma Chengzhi 

10:00-10:15 Afghanistan policy of China and World Powers Zhang Jinping 

10:15-10:45  Discussion and Q&A 

97497n.ir/y2https://bJoin meeting:  
Meeting ID: 892 0263 5667 

Passcode: 098875 

 

 

  10 پنل

  زبان نشست: فارسی

  نژادرسولیدکتر احسان مدیر نشست: 

 

 زمان موضوع سخنران

 امیررضا نژاد؛ رسولی احسان

 فرد شکوریان

 09:15-09:00 واکاوی و بازاندیشی ابعاد امنیت انرژی در چین

 09:30-09:15 چین؛ الگوی تجارت الکترونیک کشاورزی در جنوب جهانی علویون سیدجابر

 09:45-09:30 «2025 ساخت چین»محرک های بنیادین استراتژی  مقدم بهرامی سجاد

مزیت رقابتی در سطح خرد، آثار عوامل موثر بر آن )فراتحلیلی با تمرکز  محمدی پگاه فتحی؛ سعید

 بر کشور چین(

09:45-10:00 

 10:30-10:00  پرسش و پاسخ

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://b2n.ir/y97497&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oCsa5VKZTS-yWA9r3i8M5
https://b2n.ir/m91424


  11 پنل

 زبان نشست: انگلیسی

 زادهر الهه نوری غالمیمدیر نشست: دکت

 
Time Topic Presenter 

11:00-11:15 Impact of Covid-19 Outbreak on the China’s 

Growing Involvement in Latin America 

Elaheh 

Nourigholamizadeh 

11:15-11:30 BRI Partner Countries in The Belt and Road 

Initiative: Challenges and Solutions to Deal with 

Covid-19 Crisis 

Ghazal Nooshinfar 

11:30-11:45 China and French-speaking Africa in terms of 

economic and humanitarian cooperation 
Hadi Dolat Abadi 

11:45-12:00 The Analysis of China’s Comparative Approach 

toward Iran and Saudi Arabia 
Ebrahim Meraji and 

Niloufar Baghernia 

12:00-12:30  Discussion and Q&A 

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
 
 

  12 نلپ

  زبان نشست: فارسی

 مینهرحمت حاجی مدیر نشست: دکتر
 

 زمان موضوع سخنران

 11:15-11:00 آسیا شرق در اروپا اتحادیه امنیتی سیاست بر آن تاثیر و چین و آمریکا رقابت آذین صدیقه رضاپور؛ دانیال

 چشم تا آسیا به چرخش سیاست های چالش از چین؛ ظهور و آمریکا عابدی محمد

 رقابت انداز

11:15-11:30 

 11:45-11:30  پرسش و پاسخ

Join meeting: https://b2n.ir/y97497 

Meeting ID: 892 0263 5667 
Passcode: 098875 

 

 

های فردیارائه   

ی و انگلیسیزبان نشست: فارس  
 

 زمان موضوع سخنران

- - 12:00-1:15 

97497n.ir/y2https://bJoin meeting:  
Meeting ID: 892 0263 5667 

Passcode: 098875 

 
 
 

 

https://b2n.ir/m91424
https://www.google.com/url?q=https://b2n.ir/y97497&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oCsa5VKZTS-yWA9r3i8M5
https://www.google.com/url?q=https://b2n.ir/y97497&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oCsa5VKZTS-yWA9r3i8M5


  13 پنل

 زبان نشست: انگلیسی

 حسن احمدیان مدیر نشست: دکتر

 
Time Topic Presenter 

14:00-14:15 China-Pakistan-Iran: Prospects for Regional Peace 

and Development 
Musarat Amin 

14:15-14:30 China and Chabahar; opportunities and challenges of 

cooperation of Iran and China in the Indian ocean 
Ali Asadikhomami and 

Sahar Hossein Babaei 
14:30-14:45 China’s role in Russia's new national security 

strategy 
Elaheh Karimi Riyabi 

14:45-15:00 BRI and NGOs: An Iranian Perspective Maziyar Shokrani 

15:00-15:15 Moral Realism, an Ample Theory for Changing the 

International Leadership? Case Study: Yan Xuetong 

Leadership Theory 

Azita Salehi 

15:15-15:45  Discussion and Q&A 

97497n.ir/y2https://bJoin meeting:  
Meeting ID: 892 0263 5667 

Passcode: 098875 

 

 

  14 پنل

 زبان نشست: فارسی

 علی صباغیان  مدیر نشست: دکتر
 

 زمان موضوع سخنران

 14:15-14:00 نقش چین در سازمان جهانی تجارت؛ سازنده یا مخرب علی صباغیان

 14:30-14:15 پکن در مسیر تسلط بر سازمان های بین المللی کامبیز پارسه

 14:45-14:30 استراتژی چین در جهت حکمرانی جهانی شقایق ضمیری جیرسرائی

الکانی؛  سامره فصیحی مقدم

 رضا سیمبر

 15:00-14:45 تغییر در توازن قدرت بین المللی در پرتو هوش مصنوعی چین

 15:30-15:00  پرسش و پاسخ

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://b2n.ir/y97497&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oCsa5VKZTS-yWA9r3i8M5
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  15 پنل

 فارسیزبان نشست: 

 بذرافشان امین مدیر نشست: دکتر
 

 زمان موضوع سخنران

تاثیر اندیشه کنفوسیوس و الئوتسه بر ساختار اداری چین)با تاکید بر  افراسیابی سلیمه

 وزارت در حکومتهای هان و یوان(

16:00-16:15 

 16:30-16:15 توسعه چینی و معمای رفتار طبقه متوسط نوخاسته کاظمی حجت

 16:45-16:30 شگفتیِ چینی و پدیدارشدنِ نسلِ پنجمِ توسعه خلیلی محسن

 17:00-16:45 سیستم اعتبار اجتماعی و آینده حکمرانی چینی محمدزاده مریم کاظمی؛ حجت

 17:30-17:00  پرسش و پاسخ

97497n.ir/y2https://bJoin meeting:  
Meeting ID: 892 0263 5667 

Passcode: 098875 

 

  16 پنل

 زبان نشست: فارسی

  پناه درویزدانکیومرث دکتر  مدیر نشست:

 

 زمان موضوع سخنران

منطقه ایران فرهنگی و اولویتهای سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال  جواد حق گو

 های قدرت نرم جوزف نای(چین )بر اساس مولفه

16:00-16:15 

تحلیلی بر سیاست خارجی ایران در قبال چین در هشت سال اخیر  کیومرث یزدان پناه درو

(1392-1400) 

16:15-16:30 

 16:45-16:30 دیپلماسی دفاعی چین و ایران در دوره شی مسعود رضائی

 17:15-16:45  پرسش و پاسخ

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
 

  

https://www.google.com/url?q=https://b2n.ir/y97497&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0oCsa5VKZTS-yWA9r3i8M5
https://b2n.ir/m91424


 اختتامیه
 انگلیسیهای نشست: فارسی و زبان

 

 زمان سخنران

 18:15-18:00 دبیر کنفرانس دکتر ناهید پوررستمی

 18:30-18:15 استاد برجسته دانشگاه ایالتی نیویورک پروفسور مارک سلدن

 18:45-18:30 گذاری کنفرانس و استاد دانشگاه تهرانرئیس کمیته سیاست پروفسور محمد مرندی

 19:00-18:45 تهراناستاد دانشگاه  دکتر امین بذرافشان

91424n.ir/m2https://bJoin Meeting:  
Meeting ID: 865 5020 8574 

Passcode: 414965 
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