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 جان و خرد وندنام خدابه
15:08- 30:09  

04:45- 6:00 (GMT) 
45:09- 15:12  

06:15- 8:45 (GMT) 
30:21- 00:51  

9:00- 11:30 (GMT) 
15:51- 45:71  

11:45- 14:15 (GMT) 
45:17- 45:18  

14:15- 15:15 (GMT) 
 افتتاحیهمراسم 

Opening Session 

 (2( و )1هاي )نشست

Session (1) & (2) 
 (4( و )3هاي )نشست

Session (3) & (4) 
 (6( و )5هاي )نشست

Session (5) & (6) 
 مراسم اختتامیه

Closing Session 
در یک لینک و تمامی  و به زبان فارسی های فردجدول همان نشست آمده است. تمامی نشستشود. لینک و مشخصات هر نشست در صورت مجازی و در بستر زوم برگزار میها بههمة نشست

 شود.در لینکی دیگر برگزار میو به زبان انگلیسی های زوج نشست

)به زبان فارسی( مراسم افتتاحیه  
20:80 -15:80 تالوت قرآن و پخش سرود جمهوري اسالمی ایران  

30:80 -20:80 دانشکدة مطالعات جهانمحترم رئیس ، دکتر محمد سمیعی  

40:8 -30:08 همایش محترم دبیر علمینژاد، دکتر احسان رسولی  

00:09 -04:80  دانشگاه تهران محترم رئیس، مقیمیدکتر محمد   

03:09 -00:09 انقالب فرهنگی )سخنران کلیدی( عالی ، دبیر محترم شورایدکتر سعیدرضا عاملی  
https://us02web.zoom.us/j/87439397379 

Meeting ID: 87439397379 

Passcode: 973809 

Opening Session (Farsi), March 06, 2022 
08:15- 08:20 (Iran)/ 04:45- 04:50 (GMT) Quran Recitation and the National Anthem 
08:20- 08:30 (Iran)/ 04:50- 05:00 (GMT) Dr Mohammad Samiei: The Dean of the FWS  

08:30- 08:40 (Iran)/ 05:00- 05:10 (GMT) Dr Ehsan Rasoulinezhad: Chair of Scientific Committee 

08:40- 09:00 (Iran)/ 05:10- 05:30 (GMT) Dr Mohammad Moghimi: The President of UT  
09:00- 09:30 (Iran)/ 05:30- 06:00 (GMT) Dr Saeed Reza Ameli: The Supreme Council of the Cultural Revolution (Keynote Speaker) 

https://us02web.zoom.us/j/87439397379 

Meeting ID: 87439397379 

Passcode: 973809 

  

http://fws.ut.ac.ir/
http://fws.ut.ac.ir/
https://us02web.zoom.us/j/87439397379
https://us02web.zoom.us/j/87439397379


 تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکرونا و مجازی المللیهمایش بین

Global Developments in the Corona and Post-Corona Eras 

 March 06 /1400اسفند  15

 shafiee@ut.ac.irs  http://FWS.ut.ac.ir :فرمایند ارسالاین رایانامه  هب، ضمن اعالم مشکل خود، تلفن تماس خود را دشدن مواجه مشکل باهای نشست حضار محترم برای ورود به لینکچنانچه 

 فارسیبه زبان : (1نشست )

نشست:  محور

 قتصادا

 

 09:45ساعت 

– 12:15 

 رئیس نشست:

 نژاداحسان رسولیدکتر 

 
https://us02web.zoom.us/j/87439397379 

Meeting ID: 87439397379 

Passcode: 973809 

 سخنرانان و عناوین مقاالت:
 الزهرا(دانشگاه ) ندا عبدالوندسید جابر علویون،  /19هاي مزرعه تا سفرة ایران در گذر از چالش کووید پلتفرم 

 وري نیروي کار: رهیافت بر بهره 19گیري کووید تأثیر همهGMM / دانشگاه تهران( )مرکز تحقیقات مخابرات ایران(، میرسعید کاظمپور نیلوفر مرادحاصل( 

 (دانشگاه تهران) محمدتقی رفیعی /المللیبر روابط قراردادي در حوزة تجارت بین 19ثیر کووید تأ 

 (دانشگاه تهران) مهدی آزاد ابوالقاسم عربیون، /با رویکرد کارآفرینی فناورانه 19گیري کووید المللی در مواجهه با همههاي بیننقش شرکت 

 (دانشگاه تهراناصفهانی )علی جدیدزاده، سیدمهدی ناجی، اقدمفرزاد جعفری /19گیري کووید عملکرد دانشجویان در امتحانات مجازي در دوران همه 

 (دانشگاه تهران)پریسا صبری  /کرونا و تحوالت اقتصاد سیاسی فدراسیون روسیه 

 (دانشگاه پلخانوف روسیهخومینیچ ) تروناایرینا پسمیرا علیخانی،  /19جهانی کووید  يتأثیر اقتصاد 

 (پژوهشگر اجتماعی و دانشگاهمدرس ) ، فهیمه نظریداود مردادی /آوري اجتماعی و اقتصادي مردم در دوران کرونانقش بحران اقتصادي بر تاب 

 دانشگاه تهران( فرد، مژگان لورکالنتری، رقیه رهبریناهید پوررستمی /هاي جمعیتیشاخصهاي کشور ژاپن علیه بیماري کرونا با تأکید بر سیاست( 

Session (2): English 

Subject: 

Economics 
 

09:45-12:15 

(Iran)/ 

06:15- 

08:45 

(GMT) 

Chair:  

Dr Farhad Taghizadeh-Hesary 
 

https://us02web.zoom.us/j/87157508599 

Meeting ID: 87157508599 

Passcode: 936746 

 

Speakers and Topics: 

 Economic policies to make small and medium-sized enterprises survive in the wake of Covid-19 and 

beyond/ Farhad Taghizadeh-Hesary (Tokai University, Japan) 

 Impact of Covid-19 on Iranian oil vis-à-vis OPEC: Looking for its consequences on global economy/ Sima 

Baidya (Jawaharlal University, India) 

 Does policy responses to Covid-19 impede cereal trade in West Africa?/ M. Pilo, K.O. Gbegnon (University 

of Kara, Togo) 

 The determinants of sustainable FDI in Vietnam in the context of Covid-19/ Phung Thanh Quang, Tran Thi 

Thu Hoai (National Economics University, Vietnam) 

 Covid-19 and energy trade integration in GCC/ Ehsan Rasoulinezhad (University of Tehran, Iran) Inna 

Kirilkina (Russia), Jinsok Sung (Russia, Hallym University of Graduate Studies, South Korea) 

 Russia and Iran in the processes of regional and bilateral liberalization of trade/ Vladimir Sherov-Ignatev 

(State University of Saint Petersburg, Russia) 

 The impact of Covid-19 on social innovation/ Babak Ziyae, Hadi Jarghooiyan (University of Tehran, Iran) 

 Indonesia-Iran bilateral relations: Strengthening cooperation in pursuing international peace and 

stability/ Hendru Manurung, Teuku Rezasyah, Arry Bainus, Rusadi Kantaprawira (Padjadjaran University, 

Indonesia) 
  

http://fws.ut.ac.ir/
http://fws.ut.ac.ir/
https://us02web.zoom.us/j/87439397379
https://us02web.zoom.us/j/87157508599


 تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکرونا و مجازی المللیهمایش بین

Global Developments in the Corona and Post-Corona Eras 

 March 06 /1400اسفند  15

 shafiee@ut.ac.irs  http://FWS.ut.ac.ir :فرمایند ارسالاین رایانامه  هب، ضمن اعالم مشکل خود، تلفن تماس خود را دشدن مواجه مشکل باهای نشست حضار محترم برای ورود به لینکچنانچه 

 سیفاربه زبان : (3نشست )

نشست:  محور

 سیاست

 

 12:30ساعت 

- 15:00 

 رئیس نشست:

 رکسانا نیکنامیدکتر 

 
https://us02web.zoom.us/j/87439397379 

Meeting ID: 87439397379 

Passcode: 973809  

 سخنرانان و عناوین مقاالت:
 (دانشگاه تهران) بهاره سازمند /19و استفاده از هوش مصنوعی براي مقابله با کووید  ردولت الکترونیک سنگاپو 

 (تهراندانشگاه ) رکسانا نیکنامی /و تأثیر آن بر سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا 19گیري کووید همه 

 وحید پور )دانشگاه گیالن(، مهرداد عله /ورزي کشورها؛ مطالعة موردي چینتأثیرات سیاسی و اقتصادي ویروس کرونا بر سیاست
 )دانشگاه شهید بهشتی( قربانی

 سحرالسادات  ،رسول افضلی /اي موردي در ایرانگیري کرونا: مطالعههاي نئولیبرالیستی دولت بر مدیریت همهتأثیر سیاست
 (دانشگاه تهران) رابرینسبموسوی

 (تهراندانشگاه ) زهرا شاکری /حق مالکیت فکري در عصر کرونایی و پساکرونایی 

 (دانشگاه گیالن)سیدحامد حسینی  /بحران کرونا و مسئلة نظم جهانی لیبرال 

 (دانشگاه والیت)اسماعیل شیرعلی  /بررسی اعتماد عمومی به عملکرد دولت سیزدهم در مقابله با کرونا 

 (دانشگاه تهران)محمد ربیعی کهندانی  /اي مروريالملل در ایران؛ مطالعههاي علوم سیاسی و روابط بینو پژوهش 19گیري کووید بحران همه 

Session (4): English 

Subject: 

Politics 

 

12:30-15:00 

(Iran)/ 9:00- 

11:30  (GMT) 

Chair:  

Dr. Zeinab Ghasemi Tari 

 

https://us02web.zoom.us/j/87157508599 

Meeting ID: 87157508599 

Passcode: 936746  

Speakers and Topics: 

 Not like US: The Covid-19 and racialization of the pandemic politics / Zeinab Ghasemi Tari (University of Tehran, Iran) 

 Violence against doctors during Covid-19 in Bangladesh: Alarming experiences and call grows for law 

for protection / Sanchoy Kumar Chanda (Medical Doctor from Bangladesh), Musaraf Hossain Molla 

(Jahangirnagar Univeversity, Bangladesh), Shamik Chanda (Chittagong University, Bangladesh) 

 Impact of the outbreak of Covid-19 on democratization process in Latin America / Elaheh 

Nourigholamizadeh (University of Tehran, Iran) 

 Concurrence of Covid-19 & Brexit on Britain's economy under the light of neo-functionalist 

constructivism / Abdol Ali Ghavam. Talieh Sakhamanesh (Shahid Beheshti University, Iran) 

 Human Rights violations following the escalation of security-oriented criminal policy under the pretext of preventing 

the Covid-19 pandemic / Mahdi Khaghani Esfahani (Center for Research and Development in Humanities, Iran) 

 Covid-19's impact on racial equality in the United States of America: An Asian American case study / 

Mohammad Reza Nasirpour Golkhoran (University of Tehran, Iran) 

 Covid-19, scientific specialty and political leadership: The impacts of Coronavirus disease on the 

paradigms of decision-making of world-powers / Sajjad Ahmadian (University of Tehran, Iran), Mohsen 

Ahmadpour (Naja’s Center for Police Sciences and Social Studies, Iran) 

 Liberalism and the Covid-19 pandemic in international relations: In Praise of a Fear / Mohammad Reza 

Saeid Abadi, Sam Mohammadpour (University of Tehran, Iran) 
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 سیفاربه زبان : (5نشست )

 :نشست محور

 فرهنگ

 

 15:15ساعت 

-  17:45 

 :نشست رئیس

 شاهو صباردکتر 

 
https://us02web.zoom.us/j/87439397379 

Meeting ID: 87439397379 

Passcode: 973809  

 سخنرانان و عناوین مقاالت:
  شاهو صبار، ریابی، الهه کریمی /نادرست دربارة کرونا؛ مطالعة ایران، روسیه و آلمانالگوهاي تأثیرگذار بر گرایش مردم به اطالعات

 (دانشگاه تهرانسعید محمدی، کِوِن گلوکنر )

 راغب )دانشگاه پواتیه، فرانسه((، مهرنوش نجفیدانشگاه تهران)/ شایان اکبری  19اجباري در دورة فراگیري کووید  کردنمبانی حقوقی واکسینه 

  (دانشگاه عالمه طباطباییالدن حداد )/ علی خانمحمدی،  گیري ویروس کرونانگاري دیجیتال سفر در همهمردم ؛ر دوران عسرتشدن سفر ایرانیان دو دیجیتالیزنانه 

 (دانشگاه تهران) الهه فرحی محمد سمیعی،گیري کرونا در ایران/ نقش روحانیت با استفاده از سرمایة اجتماعی در مهار همه 

  (دانشگاه تهران) روستا/ مریم حق 19نظام آموزشی در منطقة امریکاي التین در دوران کووید 

 (، سیدهادی برهانی )دانشگاه تهران(دانشگاه امام صادق)/ محمد اصغری  چالش کرونایی یهودیان حریدي در اسرائیل؛ از مذهب تا سیاست 

 (، عیسی خواجونداحمدی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات)ش / مهرداد نوابخ بررسی تحوالت آموزشی در عصر پساکرونا
 ریزی آموزشی()سازمان پژوهش و برنامه

 (دانشگاه عالمه طباطبایی)/ فاطمه جاللی  تغییر در الگوي روابط اجتماعی دانشجویان در دورة کرونا 

Session (6): English  
Subject: 

Culture 

 

15:15-17:45 

(Iran)/ 

11:45- 14:15 

(GMT) 

Chair:  

Dr Zohre Ramin 

 

https://us02web.zoom.us/j/87157508599 

Meeting ID: 87157508599 

Passcode: 936746 

  

 

Speakers and Topics: 

 Islamic legal production in the pandemic: A survey of global Fatwas on Covid-19 / Emily Jane O’Dell  
(Sichuan University, China) 

 Covid-19, rigorous restrictions or wrong decisions / B. Shabani (University of Montpellier, France), N. Wise 
(Arizona State University, USA), A.Nazifi (University of Birmingham, England) 

 The complicated state-religion relationship in Israel: An illustrative case study of the Israeli Government’s 
pandemic policy regarding the Hasidic Community / Elham Kadkhodaee (University of Tehran, Iran) 

 Lemon Juice, Cow’s Urine, Butter, Herbs or Spices as “Magical Bullets” in defeating and as remedy for Covid-19! Popularity of 
Traditional Medicine in the Indian Subcontinent / Parisa Ehteshamnia, Maziar Mozaffari Falarti (University of Tehran, Iran) 

 An anthropological perspective on the lived experience of Afghan displacement in Iran / Mona Momeni 
(University of Münster, Germany) 

 Iranian modernity in Indian imagination; A study on audience reception and perception of Iranian films in 
Covid-19 pandemic / Chempayil, Najmunneesa (National Urdu University Hyderabad India) 

 Analysing the Matthew Effect in e-learning during Covid-19: Insights from India / Chinmayee Mishra, 
Navaneeta Rath (Utkal University, Odisha, India) 

 Morality vs. Benefit in dealing with Covid-19 in era of Global Village / Seyed Sadrodin Moosavi Jashni 
(University of Tehran, Iran) 
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Closing Session: English 
17:45-18:05 (Iran)/ 14:15- 14:35 (GMT) Dr Ik Joong Youn (Keynote Speakers), Professor, Head of Department of Political Science and 

Diplomacy, Hallym University of Graduate Studies, Seoul, Korea 

 
18:05-18:30 (Iran)/ 14:35- 15:00 (GMT) Dr Reza Farzanegan (Keynote Speakers), Professor in Economics of the Middle East, The Center for Near 

and Middle Eastern Studies (CNMS), Philipps-Universitat Marburg, Germany 

  
18:30-18:45 (Iran)/ 15:00- 15:15 (GMT) Dr Shahu Sabar: Brief Secretariat Report 

https://us02web.zoom.us/j/87157508599 

Meeting ID: 87157508599 

Passcode: 936746  
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