
 

 های ملیفهرست مقاالت ارایه شده در سمینارها و کنفرانس 

های بیی  ههرسینانی    (. سرمایه انسانی و مهاجرت1398) شوازیمحمدجالل عباسیو  رسول صادقی ؛اسمعیلی، نصیبه .1

اییوان هیم ، هناسی ایران )پویایی جمعیت و سرمایه انسیانی    اییران(، رهیرانا ریا   ایران، نهمی  همایش انجم  جمعیت

 . )پوسنر(1398ماه آبان 21و  20معاونت اجنماعی و فرهنگی ههر ا ی رهران، 

(. بر سی اثرات نها ی و سرمایه انسیانی رصصیی ت بیر ری ایر اج وات  انیران    اییران، 1398) رسول صادقیرنها، مائده و  .2

هناسی ایران )پویایی جمعیت و سرمایه انسانی    ایران(، رهرانا ریا   اییوان هیم ، معاونیت نهمی  همایش انجم  جمعیت

 . )پوسنر(1398ماه آبان 21و  20اجنماعی و فرهنگی ههر ا ی رهران، 

های رصصیل    چهل سال ااییر    اییران برآو   هااص میانگی  سال .(1398) شناسنادر مطیع حق هناس، سمیه وقح .3

هناسی ایران )پویایی جمعییت و های جنسینیا سطح و  وندها، نهمی  همایش انجم  جمعیتبر رفاوت ( با ر کید95-1355)

. 1398میاه آبان 21و  20عاونت اجنمیاعی و فرهنگیی هیهر ا ی رهیران، سرمایه انسانی    ایران(، رهرانا را   ایوان هم ، م

 )پوسنر(

هیای مایا بنی، همیایش اییدج، وی و بیما یایپذیری جنسی جوانان    برابر اچآسیب .(1398) خلج آبادی فراهانی، فریده .4

 . )سخنرانی(1398 آذ ماه 2، ها به مناسبت  وج جهانی ایدج، برت می  ، رهراناانوا ه و  سانه، انجم  احیای ا جش

هیا و  اهاا هیا، پنیل وی، وضیعیت، چاششآیپذیری جنسی جوانان    برابیر اچآسیب .(1398) خلج آبادی فراهانی، فریده .5

 . )سخنرانی(1398آذ ماه  27 انشگاه هنر، رهرانا رخصصی ایدج، 

ر ثیر ساانا  سینی جمعییت بیر سیطح  .(1398) عادل عبداللهی، منصو  هریفی و شناسنادر مطیع حق؛ رحیمی، علی .6

هناسی ایران )پویایی جمعیت و سرمایه انسیانی    ها و اشزامات سیاسنی، نهمی  همایش انجم  جمعیتروسعه انسانیا فرصت

 . )پوسنر(1398ماه آبان 21و  20ایران(، رهرانا را   ایوان هم ، معاونت اجنماعی و فرهنگی ههر ا ی رهران، 

  وسینایی میرجی منیاقق مصیطیجیسیت و اقنصیا ی اجنماعی، هایچاشش و مسائل (، بر سی1398) الهولی زاده،رستمعلی .7

 25، رانییا یهناسیجامعه انجمی  ارهیران ی،ریعشیا و یی وسینا یهناس جامعه یرخصص یعلم گروه یرخصص نشستکشو ، 

 . )سخنرانی(1398 ماه ی

هیا و ق ق    ایران، سمینا  ریداو  و رییییر ایانوا ه    اییرانا سیاسیتهای کننده(.  وندها و رعیی 1398) صادقی، رسول .8

، رهیرانا سسه مطاشعیات و میدیریت جیام  و رخصصیی کشیو ؤبا هماا ی مهناسی ایران های حماینی، انجم  جمعیتبرنامه

 )سخنرانی( .1398ماه ا  یبهشت 28 انشاده علو  اجنماعی  انشگاه رهران، 

(. رصو ت جمعینی، پنجره فرصت و آینیده کیا     1398و غ معلی فرجا ی ) رسول صادقی ؛شوازی، محمدجاللعباسی .9

 .1398ا  یبشهت  12ایران، همایش ملی آینده کا ، رهرانا وجا ت رعاون، کا  و  فاه اجنماعی و مؤسسه کا  و ر می  اجنماعی، 

 )سخنرانی(



ن کر سنان با ر کید بیر منطایه هو امیان، سیمینا  بیاجاوانی های روسعه    اسناهناسایی ظرفیت .(1398) عبدالهی، عادل .10

 )سخنرانی( .1398ماه ا  یبهشت 9روسعه    کر سنان، سنندتا  انشگاه کر سنان، 

گزینیی (. رصصیی ت و جیدایی1398) رسول صادقیقباقبایی و مصمو  قاضی ؛ سنجر یحمید ضا  بیعی ؛فراش، نو اشدی  .11

هناسی ایران )پویایی جمعیت و سرمایه انسیانی    اییران(، رهیرانا نهمی  همایش انجم  جمعیتههر رهران، فضایی    ک ن

 . )پوسنر(1398ماه آبان 21و  20را   ایوان هم ، معاونت اجنماعی و فرهنگی ههر ا ی رهران، 

نیدگی سی مت مصیو  بر سی  ضایت اج جنیدگی و سیبز ج (.1398) رسول صادقی و فرجا  قربانی ؛مسعو  ،وچانی اصفهانیک .12

و  انشگاه  گذا ی س متهشنمی  کنفران  بی  اشمللی س مت جنان، مرکز رصایاات سیاست  انشجویان  انر  انشگاه رهران،

 )سخنرانی( .1398 ماهآذ  13-14 اعلو  پزهای هیراج، رهران

هیای ها و برنامهاانوا ه   ایرانا سیاسترداو  و ریییر ، های فرا وی آن وابط میان جوجی  و چاشش .(1398) مدیری، فاطمه .13

، رهیرانا  انشیاده علیو  سسه مطاشعات و مدیریت جام  و رخصصی کشو ؤبا هماا ی مهناسی ایران ، انجم  جمعیتحماینی

 )سخنرانی( .1398 ماها  یبهشت 28اجنماعی  انشگاه رهران، 

آموانگان آموجش عاشی و علل رمایل به ریییر هیلی  انشها واکاوی جمینه .(1398) شناسنادر مطیع حقمیرجایی، مصمد و  .14

هناسی ایران )پویایی جمعییت و سیرمایه انسیانی    های سیاسنی، نهمی  همایش انجم  جمعیتها و روصیه   ایرانا چاشش

 رانی(. )سخن1398ماه آبان 21و  20را   ایوان هم ، معاونت اجنماعی و فرهنگی ههر ا ی رهران،  اایران(، رهران

اییران،  میرجی هایههرسینان مهیاجرت    انسانی روسعه ناش فضایی رصلیل .(1398) زادهاله رستمعلیولینوبخت،  ضا و  .15

هناسی ایران )پویایی جمعیت و سرمایه انسانی    ایران(، رهرانا ریا   اییوان هیم ، معاونیت نهمی  همایش انجم  جمعیت

 )سخنرانی( .1398ماه آبان 21و  20اجنماعی و فرهنگی ههر ا ی رهران، 


