نهمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بینالملل

دیپلماسی اقتصادی کار آفرین
تهران ،دانشگاه خوارزمی (31آذر )3131
عنوان

زمان

عنوان بحث

سخنران

گزارش همایش توسط دکتر صبوری ،دبیر اجرایی همایش و دبیر انجمن روابط بینالملل
برنامه

مقدمه و خیرمقدم توسط دکترقربانی ،رئیس هیأت مدیره انجمن ایرانی روابط بینالملل

افتتاحیه

سخنرانی دکتر محمدعلی سبحاناللهی ،رئیس دانشگاه خوارزمی
8:01-01

سخنرانی جناب آقای مرتضی سرمدی ،قائم مقام وزیر امورخارجه
سخنرانی دکتر سیدفرید موسوی ،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
برنامه پذیرایی

01-01:01

دیپلماسی کارآفرینی شهری

دکتر محمد رضا دهشیری
دانشیار علوم سیاسی ،دانشکده روابط بین الملل
دکتر محمدجواد حقشناس ،استادیار گروه علوم سیاسی،

دیپلماسی اقتصادی و ضرورت توسعه کارآفرینی زنان

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی
دکتر افسانه مرادزاده رامی ،استادیار گروه حقوق
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمآباد غرب
دکتر حسین دهشیار ،استاد روابط بینالملل
نشست نخست

01:01-00

تبیین سیاست خارجی کارآفرین

دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر علیرضا سلطانی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی،

دیپلماسی انرژی و توسعه کارآفرینی

واحد تهران مرکز و کارشناس اقتصاد انرژی

و رونق کسب و کار

دکتر ضیاءالدین صبوری ،عضو هیأت مدیره

تکنولوژیهای نوین ارتباطی

و دبیر انجمن ایرانی روابط بینالملل

و دیپلماسی اقتصادی کارآفرین
تأثیر دیپلماسی اقتصادی دیاسپورا

دکتر ارسالن قربانی ،استاد روابط بینالملل ،دانشگاه خوارزمی

بر کارآفرینی در سیاست خارجی دولت ها

محسن کشوریان آزاد ،دانشجوی دکتری روابط بینالملل،
دانشگاه خوارزمی
دکتر حاجیمینه ،گروه روابط بینالملل ،دانشکده علوم انسانی،

دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی:

واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی

استراتژی حضور در چرخه فعالیتهای نوآورانه اقتصادی

مجید شرفخانی ،دانشجوی دکتری روابط بینالملل،

بینالمللی

واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی
00-01
نشست دوم

دکتر سعید میرترابی ،عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل،

دیپلماسی اقتصادی و توسعه اقتصادی :فرصت های ایران

دانشگاه خوارزمی

در بهرهگیری از ابتکار جاده ابریشم چین

سعید عیوضی ،دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل،
دانشگاه خوارزمی

بخش پایانی

01-00

دکتر ابراهیم آقامحمدی ،عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

مولفههای بینالمللی موثر بر تحقق دیپلماسی کارآفرین

دکتر غالمرضا کریمی ،دانشیار علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمی

سیاست خارجی کارآفرین و سازمانهای بینالمللی

دکتر ابراهیم متقی ،استاد علوم سیاسی ،دانشگاه تهران

چندجانبهگرایی اقتصادی و گریز از آشوب

دکتر رضا سیمبر ،استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل،

بایستههای سیاست خارجی کارآفرین

دانشگاه گیالن و دبیر علمی همایش

(ارائه جمعبندی همایش)

فریضه نماز و پذیرایی ناهار

