ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی
داﻧﺸﯿﺎر
داﻧﺸﮑﺪه :ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮔﺮوه :ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,اﮐﺮم ﻧﺎﺻﺮی  ,زﯾﻨﺐ رﺿﺎﯾﯽ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری و ﻧﺜﺮ ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﻐﻮل،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ زﺑﺎن
ادﺑﯿﺎت و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ و ﻣﻔﺎﺧﺮ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﻣﺸﻬﺪ.۰۷ ۰۳ ۲۰۱۹،
 .۲ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی  ,اﮐﺮم ﻧﺎﺻﺮی،ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮﮐﺘﯿﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
ﺷﻬﺮﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۷ ۱۱ ۲۰۱۹،
 .۳ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی  ,اﮐﺮم ﻧﺎﺻﺮی،ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪ¬ﺳﺎز اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه در دوره ﭘﻬﻠﻮی
اول،دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۷ ۱۱ ۲۰۱۹،
 .۴ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,اﮐﺮم ﻧﺎﺻﺮی  ,ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی،ﻧﻘﺶ داراﻟﻔﻨﻮن در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی،دوﻣﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۷ ۱۱ ۲۰۱۹،
 .۵ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی،ﻧﺴﺒﺖ اﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۰ ۱۱ ۲۰۱۹،
 .۶ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و ﻣﻬﺘﺎب دﻫﻘﺎﻧﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ¬ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و
ﺟﺎن¬راﻟﺰ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۰ ۱۱ ۲۰۱۹،
 .۷ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی،ﻗﺎﯾﺴﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﻦ¬ﺳﯿﻨﺎ و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻣﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۰ ۱۱ ۲۰۱۹،
 .۸ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﺳﻤﯿﻪ دادوﻧﺪ  ,اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻤﯿﺪی،ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻗﻒ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی،اوﻟﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ "ﮐﺎرﮐﺮد وﻗﻒ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﻗﻒ ﻋﻠﻤﯽ"،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۱۹ ۱۱ ۲۰۱۹،
 .۹ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ  ,ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ،واﮐﺎوی اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻨﺖ وﻗﻒ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ،اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ "ﮐﺎرﮐﺮد وﻗﻒ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﻗﻒ ﻋﻠﻤﯽ"،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۰
،۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۱۹ ۱۱ ۲۰۱۹،
 .۱۰ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﺳﻤﯿﻪ دادوﻧﺪ  ,اﮐﺮم ﻧﺎﺻﺮی،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۲۳ ۱۰ ۲۰۱۹،
 .۱۱ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﻣﻬﺘﺎب دﻫﻘﺎﻧﯽ  ,اﮐﺮم ﻧﺎﺻﺮی،ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻮﯾﺮ اﯾﺮان در ﮔﺰارش ﺳﯿﺎح
اﺗﺮﯾﺸﯽ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻟﻮت :ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،ﺷﻤﺎره
ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۰۱ ۰۵ ۲۰۱۹،
 .۱۲ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و ﻣﻬﺘﺎب دﻫﻘﺎﻧﯽ،اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻮﯾﺮ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻟﻮت :ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۰
،۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۰۱ ۰۵ ۲۰۱۹،
 .۱۳ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,اﮐﺮم ﻧﺎﺻﺮی  ,ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی،ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮت در ﮔﺰارش ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎح ﺳﻮﺋﺪی ﺳﻮن ﻫﺪﯾﻦ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻟﻮت،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۰
،۰ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۰۱ ۰۵ ۲۰۱۹،
 .۱۴ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،واﮐﺎوی ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﮐﺘﺐ درﺳﯽ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ زﺑﺎن ادﺑﯿﺎت و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ و
ﻣﻔﺎﺧﺮ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﻣﺸﻬﺪ.۰۷ ۰۳ ۲۰۱۹،
 .۱۵اﺣﻤﺪ ﺑﺨﺸﯽ  ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﺪﺳﺎزی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﺮان و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن،ﻫﻤﺎﯾﺶ

ﻣﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آب و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻠﺘﯿﮏ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۵-۱ﺗﻬﺮان.۲۷ ۰۲ ۲۰۱۸،
 .۱۶اﺣﻤﺪ ﺑﺨﺸﯽ  ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﯿﺪروﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
اﯾﺮان_،(۱۹۱۹-۱۹۷۹ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آب و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻠﺘﯿﮏ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۱
،۱۶ﺗﻬﺮان.۲۷ ۰۲ ۲۰۱۸،
 .۱۷اﺣﻤﺪ ﺑﺨﺸﯽ  ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ،واﮐﺎوی ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﯾﻤﻌﺎﻫﺪات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی)
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ(،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آب و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻠﺘﯿﮏ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۳۵
،۴۶ﺗﻬﺮان.۲۷ ۰۲ ۲۰۱۸،
 .۱۸ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ و ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺧﻮاﻧﺶ درون ﻣﺘﻨﯽ از اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﯽ دوره ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دوره
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ،ﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ﯾﺶ از ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۹۱
،۱۰۵ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۰۴ ۱۲ ۲۰۱۷،
 .۱۹ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ،ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻗﺪرت ﻧﺮم اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺧﺮاﺳﺎن،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۰-۰ﻣﺸﻬﺪ.۱۹ ۱۰ ۲۰۱۷،
 .۲۰ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ،ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﻮرداری در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻫﺰاره ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ.۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰،
 .۲۱ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪرزﻫﺎی ﺛﺒﺎت اﻓﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺰاره ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ.۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰،
 .۲۲ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ،واﮐﺎوی ﺗﺪﺑﯿﺮات و اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در اﺻﻼح ﻧﻈﺎم
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری در ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ) اﯾﺮان،
ﻫﻨﺪ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ (.۱۳۹۷/۰۲/۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸،
 .۲۳ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪن دﯾﻦ ﺑﺮ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری در ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ) اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ (- ۱۳۹۷/۰۲/۱۸،
.۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 .۲۴ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن در ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻋﺼﺮ
ﻗﺎﺟﺎر،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری در ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ) اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
(.۱۳۹۷/۰۲/۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸،
 .۲۵ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮑﯽ ﺗﻨﺶ زا در ﻣﺮز اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ،دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺠﻤﻦ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ و دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
اﯾﺮان.۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸،
 .۲۶ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺣﻀﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ،دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺠﻤﻦ
ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ و دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی اﯾﺮان.۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸،
 .۲۷ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﻮﺑﯿﻨﺎدﮔﺮا ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ،دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺠﻤﻦ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ و دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
اﯾﺮان.۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸،
 .۲۸ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺗﺮﺟﻤﻪ واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی واژه ﮔﺰﯾﻨﯽ دﻓﺘﺮﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ،ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ.۱۳۹۶/۱۲/۱۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶،
 .۲۹ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺮزﻫﯽ،ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻣﺎن ﮐﻠﯿﺪر،ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ.۱۳۹۶/۱۲/۱۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶،
 .۳۰ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ،واﮐﺎوی دﻻﯾﻞ ﻣﻬﺠﻮرﯾﺖ ﻧﺰاری ﻗﻬﺴﺘﺎﻧﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ،ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ.۱۳۹۶/۱۲/۱۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶،
 .۳۱ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،اﺣﻤﺪ ﺑﺨﺸﯽ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﺪﺳﺎزی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردی ﻫﺮﯾﺮرود،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آب و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻠﺘﯿﮏ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ.۱۳۹۶/۱۲/۰۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸،
 .۳۲ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ ،اﺣﻤﺪ ﺑﺨﺸﯽ،واﮐﺎوی ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رودﻫﺎی ﻣﺮزی اﯾﺮان،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آب و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻠﺘﯿﮏ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ- ۱۳۹۶/۱۲/۰۸،
.۱۳۹۶/۱۲/۰۹
 .۳۳ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ ،اﺣﻤﺪ ﺑﺨﺸﯽ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﯿﺪروﭘﻠﺘﯿﮏ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
اﯾﺮان،۱۹۷۹-۱۹۱۹ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آب و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﭘﻠﺘﯿﮏ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ.۱۳۹۶/۱۲/۰۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸،
 .۳۴ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ دوره ﻋﺒﺎﺳﯽ،ﻧﺸﺴﺖ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ﯾﺶ از ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی.۱۳۹۶/۰۹/۱۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۳،
 .۳۵ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺼﺎراﷲ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  .ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﻨﯽ.۱۳۹۶/۰۴/۱۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۱،
 .۳۶ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ،ﻓﺮﺟﺎم دوﻟﺖ در ﭘﺴﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آرای اﺳﻼوی ژﯾﮋک،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ
ﭘﮋوﻫﯽ-واﮐﺎوی ﻫﺎی ﻧﻈﺮی-ﮐﺎرﺑﺮدی و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.۱۳۹۵/۱۲/۱۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰،
 .۳۷ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی دوﮔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻗﺮارداد ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم(،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ ﭘﮋوﻫﯽ-واﮐﺎوی ﻫﺎی
ﻧﻈﺮی-ﮐﺎرﺑﺮدی و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.۱۳۹۵/۱۲/۱۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰،
 .۳۸ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﻞ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ-
ﺗﮑﻔﯿﺮی.۱۳۹۵/۰۹/۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵،
 .۳۹ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،زﯾﻨﺐ ﻗﺎﺳﻤﯽ،راﻫﺒﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان -۲۰۱۱
،۲۰۱۶ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ-ﺗﮑﻔﯿﺮی.۱۳۹۵/۰۹/۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵،
 .۴۰ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺮواﻧﻪ،ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﮔﺴﺘﺮش رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰم ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ-ﺗﮑﻔﯿﺮی.۱۳۹۵/۰۹/۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵،
 .۴۱ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﻪ ای از اﺟﺮا ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی روﺑﺮو.۱۳۹۵/۰۸/۱۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹،
 .۴۲ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه و آﺷﻮب زدا در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎراﺗﻦ ﻫﺴﺘﻪ ای،ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای از اﺟﺮا ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی روﺑﺮو.۱۳۹۵/۰۸/۱۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹،
 .۴۳ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک )ﺑﺮﺟﺎم(،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای از اﺟﺮا ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی روﺑﺮو.۱۳۹۵/۰۸/۱۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹،
 .۴۴ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮز و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺮزی از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان.۱۳۹۵/۰۸/۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲،
 .۴۵ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﻮر،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎراﺑﯽ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻨﺎرﺷﺘﻪ ای.۱۳۹۵/۰۲/۲۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۲،
 .۴۶ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻞ،ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﻏﺮﺑﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻨﺎرﺷﺘﻪ ای.۱۳۹۵/۰۲/۲۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۲،
 .۴۷ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،زﯾﻨﺐ ﻗﺎﺳﻤﯽ،ﺷﺎﻟﻮده ﺷﮑﻨﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ روﯾﮑﺮدی آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ واﻗﻊ
ﮔﺮا،ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ.۱۳۹۴/۱۰/۰۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸،
 .۴۸ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوره ﭘﻬﻠﻮی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ دو
رواﯾﺖ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺷﻬﺮ.۱۳۹۴/۱۰/۰۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۵،
 .۴۹ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،زﯾﻨﺐ ﻗﺎﺳﻤﯽ،اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻗﻮﻣﯿﺖ ﮐﺮد (،ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺠﻤﻦ
ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ اﯾﺮان.۱۳۹۴/۰۷/۲۱ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۰،
 .۵۰ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوره
ﻣﺸﺮوﻃﻪ،دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ،ادﺑﯿﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ- ۱۳۹۴/۰۷/۱۴،
.۱۳۹۴/۰۷/۱۵
 .۵۱ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،زﯾﻨﺐ ﻗﺎﺳﻤﯽ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮋوﻫﯽ.۱۳۹۴/۰۶/۲۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۰،
 .۵۲ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﺮوژه ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن رﺿﺎﺷﺎه)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ(،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮋوﻫﯽ.۱۳۹۴/۰۶/۲۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۰،
 .۵۳ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،زﻫﺮا آراﺳﺘﻪ ،زﻫﺮا ﺧﺴﺮوی،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﺮوژه
ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن رﺿﺎ ﺷﺎه،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮋوﻫﯽ.۱۳۹۴/۰۶/۲۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۰،
 .۵۴ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﻮﺳﻠﻔﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان(،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻏﺮب
آﺳﯿﺎ.۱۳۹۴/۰۲/۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲،
 .۵۵ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ
اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﻏﺮب آﺳﯿﺎ.۱۳۹۴/۰۲/۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲،
 .۵۶ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻮ ﺳﻠﻔﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ،دوﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ.۱۳۹۴/۰۲/۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۲،
 .۵۷ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ،زﺑﺎن و اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ادﺑﯿﺎت و زﺑﺎن
ﺷﻨﺎﺳﯽ.۱۳۹۳/۰۸/۰۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۳۰،

 .۵۸ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﻮر،واﮐﺎوی ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ادب ﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﯿﻢ
ﻧﺰاری ﻗﻬﺴﺘﺎﻧﯽ از زﯾﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻌﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺰاری
ﻗﻬﺴﺘﺎﻧﯽ.۱۳۹۳/۰۳/۰۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۳۱،
 .۵۹ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﻮر ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ از ﻣﻨﻈﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ.۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۶،
 .۶۰ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺣﻀﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ،ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﻏﺮب
آﺳﯿﺎ.۱۳۹۲/۰۷/۱۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸،
 .۶۱ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ ،ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﻮر،ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺶ رﻓﺘﺎر ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ در
ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ،ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس.۱۳۹۲/۰۲/۱۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶،
 .۶۲ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺟﺎ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.۱۳۹۲/۰۲/۰۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و زﯾﻨﺐ ﻗﺎﺳﻤﯽ،واﮐﺎوی اﺛﺮات ژﻧﻮم ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ(،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ،ﻣﺠﻠﺪ ،۱۹ﺷﻤﺎره ،۱۰ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۲۹،۲۰۲۱-۷
 .۲ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی،ﺣﮑﻮﻣﺖ¬ﻣﻨﺪی ﻣﺪرن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﺮزاآﻗﺎﺧﺎن¬ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ؛ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ¬ﻫﺎ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ،ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۲۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۴۱،۲۰۲۰-۱۴
 .۳ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﻮر و ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺪی دﯾﻨﯽ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن،ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۳۰،۲۰۱۹-۱۰۷
 .۴ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﻮر و ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺪی دﯾﻨﯽ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن،ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۳۰،۲۰۱۹-۱۰۷
 .۵ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﻮر  ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی،ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺪی دﯾﻨﯽ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن،ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۳۰،۲۰۱۹-۱۰۷
 .۶ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﻮر  ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی  ,ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی،ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺪی دﯾﻨﯽ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن،ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۳۰،۲۰۱۹-۱۰۷
 .۷ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و ﺟﻮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ راد،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی واﮐﺎوی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎه
از ﻧﻘﺶ ﻣﻠﯽ،ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ،ﻣﺠﻠﺪ ،۸۰ﺷﻤﺎره ،۲۰ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۷۰،۲۰۱۹-۴۷
 .۸ﺑﯿﮕﻢ ﻧﺎﺻﺮی و ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،اﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺪرن در دوره ﭘﯿﺸﺎﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻒ
اﻟﻐﺮاﯾﺐ ﻣﺠﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺳﯿﻨﮑﯽ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم،ﻣﺠﻠﺪ ،۲۰ﺷﻤﺎره ،۱۰ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۴۵،۲۰۱۹-۲۳
 .۹ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،واﮐﺎوی ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﻮﺳﺎزی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم،ﻣﺠﻠﺪ ،۱۱ﺷﻤﺎره ،۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۸۰،۲۰۱۸-۱۵۳
 .۱۰ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻮﺳﻒ زﻫﯽ،واﮐﺎوی ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﻮﺳﺎزی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم،ﻣﺠﻠﺪ ،۱۱ﺷﻤﺎره ،۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۸۰،۲۰۱۸-۱۵۳
 .۱۱ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﺑﻮاﻟﻌﻠﯽ
ﻣﻮدودی،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،ﻣﺠﻠﺪ ،۲۸ﺷﻤﺎره ،۸ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۲۱۴،۲۰۱۸-۱۹۵
 .۱۲ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺧﻮاﻧﺶ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻟﻬﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ارﯾﮏ وﮔﻠﯿﻦ،ﻣﻌﺮﻓﺖ
ادﯾﺎن،ﺷﻤﺎره ،ISC،۳،۱۳۹۷وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۳ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ،واﮐﺎوی ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،ﺷﻤﺎره ،ISC،۲۸،۱۳۹۷وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۴ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی -ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن و اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ،داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﺷﻤﺎره ،ISC،۲۶،۱۳۹۶وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۵زﻫﺮا ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ زاده،واﮐﺎوی ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه وﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﺸﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻋﺼﺮ
ﻗﺎﺟﺎر،ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،ﻣﺠﻠﺪ ،۸ﺷﻤﺎره ،ISC،۱،۱۳۹۶وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۶ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺎزﮐﺎوی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻨﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی داﻋﺶ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم،ﻣﺠﻠﺪ ،۶ﺷﻤﺎره ،ISI،۳،۱۳۹۶وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۷ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ،ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﮔﺮﺳﺘﯿﺰی ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻓﺮاﻃﯽ وﺗﮑﻔﯿﺮی ﮔﺬار از دﯾﮕﺮ دﮔﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮد
دﮔﺮﺳﺎزی،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺳﯿﺎﺳﺖ،ﻣﺠﻠﺪ ،۵۳ﺷﻤﺎره ،ISC،۲۳،۱۳۹۶وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۱۸ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ،ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎد داﻧﺶ و ﻗﺪرت در دوره ﺻﻔﻮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﺎ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ،ﻣﺠﻠﺪ ،۶ﺷﻤﺎره ،ISC،۱،۱۳۹۶وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

 .۱۹ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﻫﺎﺷﻢ ﻗﺎدری،ﭼﯿﺴﺘﯽ دوﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور،دوﻟﺖ ﭘﮋوﻫﯽ،۱۳۹۶،وزارت ﻋﻠﻮم -
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۲۰ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻮﺳﻒ زﻫﯽ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﺑﺰرگ در ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،۱۷۹۴-۱۸۵۶ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ،ﺷﻤﺎره ،۷۲،۱۳۹۶وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۲۱ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ،ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﮔﺮﺳﺘﯿﺰی ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ  -ﺗﮑﻔﯿﺮی ﮔﺬار از دﯾﮕﺮ دﮔﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮد
دﮔﺮ ﺳﺎزی،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺳﯿﺎﺳﺖ،ﺷﻤﺎره ،ISC،۵۳،۱۳۹۶وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۲۲ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺎزﮐﺎوی اﺛﺮات ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻼح دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺪاوم ﯾﺎ
ﺗﮑﺎﻣﻞ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ.۱۳۹۶،
 .۲۳ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺎﻃﺮی،ﻧﺨﻞ ﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺤﺮم در درﺧﺶ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن،ﻣﺠﻠﺪ ،ISC،۴۱،۱۳۹۵وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۲۴ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮی اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺤﺮان ﯾﻤﻦ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺳﯿﺎﺳﺖ،ﻣﺠﻠﺪ ،۵ﺷﻤﺎره ،ISC،۱۸،۱۳۹۵وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۲۵ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ در ﻇﻬﻮر ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوره
ﭘﻬﻠﻮی)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،ﺷﻤﺎره ،ISC،۱۹،۱۳۹۵وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۲۶ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮﻣﻮﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ و ادب ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺰاری،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن،ﻣﺠﻠﺪ ،۳۸ﺷﻤﺎره ،ISC،۳۸،۱۳۹۴وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۲۷ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،رواﯾﺖ ﺗﺌﻮﻟﻮژﯾﮑﺎل از اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺎرل اﺷﻤﯿﺖ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺮی،ﺷﻤﺎره
،ISC،۱۸،۱۳۹۴وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۲۸ﭘﯿﻤﺎن زﻧﮕﻨﻪ ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،واﮐﺎوی اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﻣﺪارا ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان،ﺧﻂ اول
)رﻫﯿﺎﻓﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ(،ﺷﻤﺎره ،۳۰،۱۳۹۴وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۲۹ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ ,ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ﭘﻮر،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ از ﻣﻨﻈﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،ﺧﻂ اول )رﻫﯿﺎﻓﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ(،ﻣﺠﻠﺪ ،۱ﺷﻤﺎره ،۲۸،۱۳۹۳وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۳۰ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی ,ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ،ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﺑﺎزی ﺑﺰرگ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن،ﻣﺠﻠﺪ ،۸ﺷﻤﺎره ،ISC،۳،۱۳۹۳وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۳۱ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺴﺮوی زارﮔﺰ ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﺳﻨﺠﺶ راﺑﻄﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﻣﺠﺮﯾﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزی در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎی
اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺮاﺳﺎن،ﻣﺠﻠﺪ ،۲۷ﺷﻤﺎره
،ISC،۳،۱۳۹۲وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ.
 .۳۲ﺷﺠﺎع اﺣﻤﺪوﻧﺪ ,ﺳﻤﯿﻪ ﺣﻤﯿﺪی،ﭼﻬﺎر رواﯾﺖ در ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای در ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﻣﺠﻠﺪ ،۶ﺷﻤﺎره ،ISC،۱،۱۳۹۲وزارت ﻋﻠﻮم  -ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
 .۱ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ درونﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
 .۲اﺑﻌﺎد و اﺻﻨﺎف اﻣﻨﯿﺖ در ﺧﺮد زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
 .۳ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﮐﻨﺸﮑﺮی ﺣﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 .۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮش  ،اوﺑﺎﻣﺎ و ﺗﺮاﻣﭗ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ راﻫﺒﺮدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 .۵ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻮل ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ
 .۶ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
وﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ وﺷﻮرای ﺷﻬﺮ (
 .۷ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺪرن ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﮕﺮش ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ دﻫﮥ
ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﯽ اﯾﺮان
 .۸ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و آﺑﺮوﻣﻨﺪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
 .۹ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﺎﻟﺰی دوران ﻣﺎﻫﺎﺗﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ( 1981-2003
 .۱۰آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻬﻢ دﯾﻦ در ﻧﮕﺎه روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آراء ﺳﺮوش
 .۱۱واﮐﺎوی ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ارﺗﻘﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﭘﺴﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 .۱۲ﺗﺤﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺪی در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ) ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ورﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان (
 .۱۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در دﻫﻪ اول اﻧﻘﻼب
 .۱۴ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺪور اﻧﻘﻼب در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان واﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ وروﺳﯿﻪ

 .۱۵ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی داﻋﺶ (
 .۱۶ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮﻣﺎن در ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ  4ﺗﺎ 7
 .۱۷ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﻐﻮﻟﯽ و دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ
 .۱۸ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﭘﻬﻠﻮی دوم وﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ (
 .۱۹ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی واﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
 .۲۰ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ )( 1332- 1357
 .۲۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺪ ﻗﺼﯿﺪه از ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت
 .۲۲ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
 .۲۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺸﻪ ای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮاﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 .۲۴ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 .۲۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
 .۲۶ﺑﺮرﺳﯽ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اﻟﻒ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک
 .۲۷ﺟﺎﯾﮕﺎه ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد
 .۲۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺪﯾﺪ در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎن
ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ وﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ (
 .۲۹ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
 .۳۰واﮐﺎوی ﻣﻮاﻧﻊ وﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در رواﺑﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﯾﺮان و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪارﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ
 .۳۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ 1990، 2015
 .۳۲ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﺳﻮرﯾﻪ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ
وﺑﺸﺎر اﺳﺪ
 .۳۳ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﻪ
 .۳۴ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺮوﻃﻪ در رﺳﺎﺋﻞ وﻓﺘﺎوای ﻋﻠﻤﺎی ﺷﻬﺮ ﻧﺠﻒ )ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
،ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ وﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی (
 .۳۵ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ورﺷﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ درﺗﺮﮐﯿﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﮐﺮدﻫﺎ از ﺳﺎل  1990ﺗﺎ
( 2015
 .۳۶ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮاﯾﯽ در آﺛﺎر ﻣﻮرﺧﺎن ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻬﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ای
 .۳۷ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ در آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دارﯾﻮش ﻣﻬﺮﺟﻮﺋﯽ
 .۳۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر
 .۳۹ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اوﺑﺎﺷﺎن در ﺣﻮادث اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی
 .۴۰ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺣﻀﻮر داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺒﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان
 .۴۱ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ وﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی

