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 مسولیت های کنونی
 رییس آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی در پاریس
( Methodologica Universitas،Ecole supérieure de méthodologie des sciences humainesاز سال  5112تاکنون)
www.methodologica.fr
 مدیر مسئول پژوهشنامه دانشگاهی آنالیتیکا ایرانیکا (به زبان های فرانسه و انگلیسی) منتشره در پاریس (از سال  5112تاکنون)
 مدیر گروه و استاد آینده پژوهی راهبردی آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی در پاریس (از سال  5102تاکنون)

 کارنامه دانشگاهی
 دکترا در رشته تاریخ ،شاخه تاریخ و تمدن مدرن  ،دانشگاه سوربن جدید ،پاریس ،2سال 5112
عنوان پایان نامه (با درجه ممتاز)La formation d’une nouvelle élite iranienne en France :
les étudiants iraniens en France sous Reza Shah Pahlavi : 1921-1941
 کارشناسی ارشد  D.E.Aدر رشته تاریخ شاخه زبان ها و تمدن جوامع شرقی ،دانشگاه سوربن جدید ،پاریس  ،2سال 5112
عنوان پایان نامهEnvoi des étudiants iraniens en France sous Reza Shah Pahlavi : 1921-1941 :
 کارشناسی ارشد در رشته تاریخ معاصر ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی0221 ،
عنوان پایان نامه  :ساختار ارتش ایران در دوره رضا شاه و علل سقوط آن در شهریور 0231
 کارشناسی در رشته تاریخ ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران0220 ،

 کارنامه کاری
 مدیر پژوهشی طرح « مسئله زنان در ایران دوره رضا شاه» ،طرح پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،0222 ،تهران
 موسس و مدیر موسسه فرهنگی ،هنری معاصر پژوهان ، 0222 ،تهران(تاکنون)
 موسس و مدیر شرکت انتشارات معاصر پژوهان ،0222 ،تهران
 مدیر طرح ساماندهی و آرشیو کتابخانه و مسوول دارالقرآن الکریم« ،دبیرستان امام صادق(ع) ،دانشگاه امام حسین (ع)» ،0222 ،تهران
 مدیر پژوهشی طرح «تدوین و ایجاد بانک اطالع رسانی و نمایه سازی آثار هنری و هنرمندان ایرانی» طرح پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،0222 ،تهران
 کارشناس اسناد تاریخی و عضو پژوهشکده اسناد ،سازمان اسناد ملی ایران از  ،5110-0222تهران
 مدیر پژوهشی طرح « بررسی وایجاد بانک اطالع رسانی اسناد  ،کتب و نسخ تاریخی» طرح پژوهشی بنیاد شهید انقالب اسالمی،0222 ،
تهران
 مدیر پژوهشی طرح « ایجاد بانک اطالع رسانی و نمایه سازی وصیت نامه های شهدای دفاع مقدس» طرح پژوهشی بنیاد شهید انقالب
اسالمی ،5111 ،تهران
 مدیر آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی ـ پاریسMethodologica Universitas ،
( ،Ecole supérieure de méthodologie des sciences humainesاز سال  5112تاکنون) Paris
 بنیانگزار و سر ویراستار دانشنامه تاریخ ایران ـ در پاریس
( Encyclopaedia Historia Iranicaاز ژانویه سال  5102تاکنون)
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 مدیر مسول و سردبیر پژوهشنامه چند رشته ایی تاریخ ایران ـ در پاریس
Analytica Iranica
( Revue pluridisciplinaire d’histoire et de civilisation iraniennesاز سال  5101تاکنون)
 بنیاد گزار و مدیر «پژوهشگاه عالی پژوهش های تاریخی ایران» ،5102-5110 ،پاریس
 مدیر مسئول و از بنیادگزاران فصلنامه تخصصی «مطالعات ایرانی» ،5112-5111 ،پاریس
 مدیر مسول و سردبیر دو ماهنامه فرانسوی زبان  ، 2005- 2008 ، Journal d’Iranپاریس
 مدیر علمی کارگاه آینده پژوهی ایران و خاورمیانه
موضوع «:تحلیل و بررسی احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران» سال 5112
برگزار شده در چهارچوب برنامه های آموزشی انستیتو پژوهشهای استراتژیک ایران ـ پاریس
 مدیر علمی کارگاه آینده پژوهی ایران و خاورمیانه
موضوع «:تاثیر و پیامد تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران» سال 5112
برگزار شده در چهارچوب برنامه های آموزشی انستیتو پژوهشهای استراتژیک ایران ـ پاریس
 مدیر علمی کارگاه آینده پژوهی ایران و خاورمیانه
موضوع «:ایران و کشورهای عرب خاورمیانه ،تغییرات ژئوپولیتیک» سال 5112
برگزار شده در چهارچوب برنامه های آموزشی انستیتو پژوهشهای استراتژیک ایران ـ پاریس

 کارنامه آموزشی
 تدریس در دبیرستان مرتضی مطهری (از سال  0222ـ )0220
دروس ارائه شده در سال چهارم دبیرستان( :آموزش تکمیلی قرآن  ،تاریخ معاصر ایران و اروپا ،جامعه شناسی ،بینش اسالمی)
 تدریس در پژوهشکده اسناد سازمان اسناد ملی ایران (از سال  ،)5111 – 0222دروس ارائه شده در دروه های کارشناسی مدیریت اسناد :
(روش تحقیق بر روی اسناد تاریخی ،روش های شناخت و بایگانی اسناد ،جفرافیای سیاسی (مبانی و نظریه ها)
 تدریس در آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی Methodologica Universitas
(Ecole supérieure de méthodologie des sciences humainesاز سال  5112تا کنون) ،دروس ارائه شده ه در دروه های تخصصی ـ
تکمیلی( :روش شناسی پژوهش در علوم انسانی؛آموزش مبانی و شیوه های پژوهش ،روش شناسی علوم تاریخ؛ آموزش تخصصی روش های نوین
تاریخنگاری و شیوه های پژوهش تاریخی ،روش شناسی آینده پژوهی راهبردی ،روش های پژوهش های راهبردی و ژئوپولیتیک)
 تدریس زبان و فرهنگ ایران دردانشگاه سوربن Université ، l'Institut d’études iraniennes et à l'Association Razi
Sorbonne Nouvelle
(در سال تحصیلی )5112 – 5115
 تدریس در دوره تخصصی تکمیلی با عنوان «آینده پژوهی مطالعات فرهنگی در شهر» ،با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت
علوم تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،تهران5101 ،
 تدریس در دوره تخصصی تکمیلی با عنوان «روش شناسی علوم انسانی» ،در موسسه بهاران و آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی در
پاریس ،در چهارچوب دوره های بین المللی تابستانی روش شناسی در تهران5101 ،
 تدریس در دوره تخصصی تکمیلی با عنوان «روش شناسی تخصصی آینده پژوهی راهبردی» ،در دانشکده خبر و آموزشکده عالی روش شناسی
علوم انسانی در پاریس ،در چهارچوب دوره های بین المللی تابستانی روش شناسی در تهران5102 ،
 تدریس در کارگاه علمی با عنوان «روش شناسی نگارش گزارش های راهبردی» ،درمرکز بررسی های استراتژیک ،در تهران5102 ،

 انتشارات
 کتاب های چاپ شده (به زبان فرانسه)
«در آوردگه فرنگ» ،تاریخ تحلیلی پیدایش و تحول نخبگان جدید در ایران ،جلد  0انتشارات Methodologica Universitas
،پاریس2013 ،
«در آوردگه فرنگ» ،تاریخ تحلیلی پیدایش و تحول نخبگان جدید در ایران ،جلد  3انتشارات Methodologica Universitas
،پاریس5101 ،
« در آوردگه فرنگ» ،تاریخ تحلیلی پیدایش و تحول نخبگان جدید در ایران ،جلد  2انتشارات ، Methodologica Universitasپاریس،
2015
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 مقاالت چاپ شده (به زبان فرانسه و انگلیسی)
ـ « حوزه علمیه شیعیان در نجف (عراق) و مساله دولت مدرن در ایران 0121-0101؛ بازخوانی یک تناقض» ،چاپ شده درمجله
 EurOrientشماره  ،00پاریس5115 ،
ـ «تحوالت ژئوپولیتیک در ایران و خاورمیانه» ،چاپ شده در  ،Journal d’Iran n° 0ژوئن 5112
ـ «دیپلماسی فرانسه در مقابل محافظه کاران ایران» چاپ شده در  ، Journal d’Iran n°5-3اکتبر5112
ـ «خاورمیانه در دستان مردان امام علی(ع) و امام حسین (ع)» چاپ شده در ، N° 6-7،Journal d’Iranآوریل 5112
ـ «بحران خاورمیانه و ضرورت ترسیم دیپلماسی نوین اروپایی در مورد ایران» چاپ شده در ، N° 8، Journal d’Iranژوئیه 5112
ـ « اقتصاد بیمار ایران» چاپ شده در ، N° 9-10، Journal d’Iranسپتامبر 5112
ـ «حقوق بشر در اندیشه ایرانیان» چاپ شده در ، N° 11-12، Journal d’Iranژانویه 5112
ـ «کارزار نوین استراتژ ها آغاز شده است؛ خاورمیانه میتواند از خطر جنگی منطقه ایی رهایی یابد؟» چاپ شده در گزارش تحلیلی انستیتو
اروپایی پژوهش های عالی ایرانی در مورد ایران و آمریکا ،مارس 5112
ـ «جمهوری اسالمی ایران به سوی اقتصاد جنگ میرود؟» ،چاپ شده در گزارش تحلیلی انستیتو اروپایی پژوهش های عالی ایرانی پیرامون مسئله
تحریم های بین المللی بر علیه ایران ،مه 5112
ـ «ایران به کجا میرود؟» چاپ شده در  ، N° 13-14،Journal d’Iranمه 5112
ـ «روابط ایران و فرانسه؛ جعبه پاندورا» چاپ شده در ، N° 15-17، Journal d’Iranسپتامبر 5112
ـ «فرانسه و روند هسته ایی سازی خاورمیانه :مهار جمهوری اسالمی یا به مخاطره انداختن امنیت فرانسه؟» چاپ شده در dans Journal
 ، N° 18،d’Iranمارس 5112
ـ «سپاه پاسداران انقالب خود را باز سازی میکند» منتشر شده در سایت  ،www.journaldiran.comمارس 5112
ـ «ایران و سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه» منتشر شده در سایت ،www.journaldiran.comآوریل 5112
ـ «گزارش جدید آژانس انرژی اتمی و مسائل جدید برای ایران» چاپ شده در سایت  ، www.journaldiran.comژوئن 5112
ـ « ایران و اروپا به سوی پایان مذاکرات؟» چاپ شده در  ، N° 20-21،Journal d’Iranژوئیه 5112
ـ «آنالیتیکا ایرانیکا ؛ راهبردی نوین در پژوهش های ایران شناسی» چاپ شده در پژوهشنامه آنالیتیکا ایرانیکا ؛ شماره نخست ،زمستان 5101
ـ «علی اکبر داور و مدرن سازی نهادهای قضایی در ایران»  ، 0121-0131چاپ شده در پژوهشنامه آنالیتیکا ایرانیکا ،شماره دو ،پاریس،
انتشارات 5100 ، Methodologica Universitas
 جستاری کوتاه بر بایست های دگرگونی در تاریخ نگری و تاریخ نگاری کنونی در ایران  ،چاپ شده در پژوهشنامه آنالیتیکا ایرانیکا ،شمارهسه ،انتشارات  ,Methodologica Universitasپاریس  ،مقاله به زبان فارسی5105 ,
ـ مدخل Charles Bonninدر«فرهنگ شرق شناسان فرانسوی»  ،ویراستار فرانسوا پوالون ،پاریس ،انتشارات 8002 ،IISMM / Karthala
ـ «انقالب  0131عراق؛ نقطه عطف در تاریخ شیعه»  ،چاپ شده در پژوهشنامه آنالیتیکا ایرانیکا ،شماره چهارم پنجم ،پاریس ،انتشارات
5102 ، Methodologica Universitas
-

«نوستالژی و حافظه تاریخی در تاریخنگاری ایران» ،چاپ شده در پژوهشنامه آنالیتیکا ایرانیکا ،شماره ششم و هفتم ،پاریس ،انتشارات
5102 ،Methodologica Universitas

 نقد کتاب (به زبان فرانسه)
نقد کتاب «خاطرات حاجی علی رزم آرا» نوشته کامبیز رزم آرا و کاوه بیات ،منتشر شده در ، Abstarcta Iranica :پاریس 5112 ،
نقد کتاب«فراماسونری در ایران» ،نوشته عالء الدین روحانی  ،منتشر شده در ، Abstarcta Iranica :پاریس 5112 ،
نقد کتاب «خاطرات شیخ حسین کمره ایی» ، Abstarcta Iranica ،پاریس 5112 ،
نقد کتاب «تاریخ طب و طبابت در ایران» ،نوشته محسن روستایی منتشر شده در ، Abstarcta Iranica :پاریس 5112 ،
نقد کتاب« ژئوپولیتیک ایران» ،نوشته محمد رضا جلیلی ،از مجموعه ژئوپولیتیک دولت های جهانOctobre 2005 ، Journal d’Iran ،
نقد کتاب «ایران» ،نوشته فریبا عادل خواهOctobre 2005 ، Journal d’Iran ،
نقد کتاب «پرنده نو پرواز»Octobre 2005 ، Journal d’Iran ،
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 نقد و بررسی کتاب (به زبان فارسی)
ـ نقد کتاب«آن حکایت ها» ،نوشته احسان نراقی ،منتشر شده با عنوان«حکایت آن حکایت ها» ،منتشر شده در کتاب در پی آن حکایت ها ،تهران،
انتشارات نشر نو ،سال 5112
 ترجمه ها
ترجمه مقاله «بروجرد»  ،دانشنامه ایرانیکا ،از انگلیسی به فارسی ،چاپ شده در نشریه لرستان پژوهی ،تهران 0222 ،
ترجمه مقاله «تاریخ نگاری کار و کارگران» ،از انگلیسی به فارسی ،منتشر شده در روزنامه کارو کارگر ،تهران5111 ،
 کتاب چاپ شده (به زبان فارسی)
ـ فرهنگ ستیزی در دوره رضا شاه (اسناد سازمان پرورش افکار در دوره رضا شاه) ،انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی،
0222
ـ سازمان پیشاهنگی ایران دوره رضاشاه ( اسناد سازمان پیشاهنگی) ،انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی0222 ،
ـ آسمان سفر همیشه آبی نیست  ،مجموعه اشعار ،انتشارات سیامک ،تهران 0222 ،
 مقاالت چاپ شده (به زبان فارسی)
ـ گزارشی از وضعیت صنایع و مؤسسات آموزش فنی ایران در سال  0201شمسی ،فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر« :گنجینه اسناد» ،
تهران0220 ،
ـ محصالن ایرانی در اروپا در طول جنگ جهانی اول ،فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر« :گنجینه اسناد»  ،تهران0222 ،
ـ سازمان پرورش افکار؛ جستاری بر سازمانها و سیاستهای فرهنگی ایران در دوره رضاشاه ،فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر« :گنجینه
اسناد»  ،تهران0222 ،
ـ زندگی و آثار استاد سیف اهلل یزدانی (استاد خوشنویسی نستعلیق) ،روزنامه اطالعات ،تهران 0222
ـ از هزاران من نمیگویم یکی؛ تاریخچه تحول خوشنویسی نستعلیق ،روزنامه اطالعات ،تهران0222 ،
ـ نقش دولت آلمان در ایجاد صنایع نظامی و تسلیح ارتش در دوره ی رضا شاه ،فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر« :گنجینه اسناد» ،
تهران0222 ،
ـ انتخابات مجلس مؤسسان  0211ش  -قسمت اول ،فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر« :گنجینه اسناد»  ،تهران5111 ،
ـ انتخابات مجلس مؤسسان  0211ش  -قسمت دوم ،فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر« :گنجینه اسناد»  ،تهران5111 ،
ـ جستاری کوتاه برتحول نهادهای دین و دولت در عصر پهلوی اول؛ سیاست متحدالشکل ساختن البسه و مسالۀ جواز عمامه در چالش
با روحانیت شیعه ایران و عراق ،فصلنامه تخصصی مطالعات ایرانی  ، n°3-4پاریس5111
ـ جستاری کوتاه بر بایست های دگرگونی در تاریخ نگری و تاریخ نگاری کنونی در ایران ،چاپ شده در پژوهشنامه آنالیتیکا ایرانیکا ،جلد سوم،
پاریس ،انتشارات5105 Methodologica Universitas ،
ـ نیروهای خارجی در افغانستان؛ ماندن یا نماندن؟ منتشر شده روزنامه قانون  ،5102 ،تهران
ـ کارزار نظامی در آفریقای مرکزی ،چالشی نو در سیاست خارجی فرانسه  ،روزنامه قانون  ،5102 ،تهران
ـ باز تعریف سیاست عربى فرانسه درخاورمیانه  ،منتشر شده روزنامه قانون ،5102 ،تهران
ـ ایر ان به دام جنگ مستقیم با داعش نیفتد ،منتشر شده در روزنامه قانون ،سال 5102
 کتاب های منتشر شده (زیر نظر محمود دلفانی)
ـ ایران و فرانسه علیرغم ظواهر ،منتشر شده به زبان فرانسه در ژانویه  ، 5112انتشارات ، Methodologica Universitasپاریس
 Analytica Iranicaآنالیتیکا ایرانیکا (جلد نخست) منتشر شده به زبان فرانسه و انگلیسی در آوریل 5101انتشارات ، ، Methodologica Universitasپاریس
 Analytica Iranicaآنالیتیکا ایرانیکا (جلد سوم) منتشر شده به زبان فارسی در نوامبر 5105انتشارات ، ، Methodologica Universitasپاریس
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 Analytica Iranicaآنالیتیکا ایرانیکا (جلد چهارم و پنجم) منتشر شده به زبان فرانسه و انگلیسی در سپتامبر 5102انتشارات ، ، Methodologica Universitasپاریس
 کتاب های در دست انتشار

ـ «در آوردگه فرنگ» ،نظریه پیدایش و تحول نخبگان جدید در ایران ،جلد  1انتشارات ( ، Methodologica Universitasتاریخ تخمینی
چاپ  :دسامبر ( )5102کتاب به ز بان فرانسه)
ـ «روش شناسی پژوهش های علوم انسانی» ،انتشارات ( ، Methodologica Universitasتاریخ تخمینی چاپ ( )5102 :کتاب به ز بان
فرانسه)
 مصاحبه ها
 مصاحبه های تلویزیونی
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره «سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد»  ،سال  ،5112پاریس(به زبان فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره «سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا» ،سال  ،5112پاریس (به زبان فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره «پرونده هسته ایی ایران ،تحریم های جدید» سال  ،5112پاریس(به زبان فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره «تنش در روابط ایران و انگلیس به دنبال دستگیری ملوانان انگلیسی» ،سال  ،5112پاریس (به زبان
فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران درباره «مشروعیت سیاسی حکومت پهلوی» ،سال  ،5111تهران(به زبان فارسی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره «ایران و آمریکا  ،به سوی بهبود روابط؟» ،سال  ،5112پاریس (به زبان فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره «انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری » سال  ،5112پاریس(به زبان
فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره « درباره انتخابات در ایران» ،سال  ،5112پاریس(به زبان فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره «سخنرانی باراک اوباما در قاهره» ،سال  ،5112پاریس (به زبان فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24در برنامه « یک هفته در آسیا» پیرامون تحلیل سیاسی هفته ایران  ،سال  ،5112پاریس (به زبان
فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره « احمدی نژاد در ستیز با غرب؟» ،سال  ،5112پاریس(به زبان فرانسوی)
ـ مصاحبه با شبکه تلویزیونی  France 24درباره «ارسال ماهواره ایرانی امید به فضا» ،سال  ،5112پاریس (به زبان فرانسوی)
 مصاحبه های رادیویی
ـ مصاحبه با رادیو بین المللی فرانسه RFI-درباره بررسی روابط ایران و فرانسه ،سال  ،5112پاریس (به زبان فارسی)
ـ مصاحبه با رادیو بین المللی فرانسه RFI-درباره تحلیل و بررسی پرونده هسته ایی ایران ،سال  ،5112پاریس (به زبان فارسی)
ـ مصاحبه با رادیو بین المللی فرانسه RFI-درباره دویست سال روابط ایران و فرانسه ،سال  ،5112پاریس (به زبان فارسی)
 مصاحبه های با روزنامه و نشریات
ـ مصاحبه با نشریه  Valeurs Actuellesپیرامون روابط ایران و فرانسه و دویستمین سال امضای قرارداد فین کنشتاین بین ایران و فرانسه
در  ، 0011سال  ،5112پاریس(به زبان فرانسه)
ـ مصاحبه با نشریه اقتصادی  challengesبا عنوان در سایه جنگ فعالیت های اقتصادی ادامه می یابد  ،سال  ،5112پاریس(به زبان فرانسه)
ـ مصاحبه با نشریه اقتصادی  challengesبا عنوان اقتصاد ایران و شرکت های اروپایی  ،سال  ،5112پاریس(به زبان فرانسه)
ـ مصاحبه با ماهنامه جست و جو با عنوان نگاه تحلیلی به تحوالت خاورمیانه و رابطه ایران و آمریکا (همراه بادکتر فیاض زاهد) ،سال ،5101
تهران( ،به زبان فارسی)
ـ مصاحبه با روزنامه مردم ساالری درباره« بررسی آینده پژوهی در ایران» ،سال  ،5101تهران( ،به زبان فارسی)
ـ مصاحبه با روزنامه شرق درباره «آسیب شناسی ترک مقاومت ارتش ایران در شهریور  ،» 0231سال  ،5101تهران( ،به زبان فارسی)
ـ مصاحبه با روزنامه قدس درباره «داعش اجتماعی در فرانسه گسترش می یابد» ،سال  ،5102تهران( ،به زبان فارسی)
ـ مصاحبه با روزنامه قانون درباره «تاریخ نخبگان در ایران» ،سال  ،5102تهران( ،به زبان فارسی)
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ـ مصاحبه با روزنامه قانون درباره « ایران به دام جنگ مستقیم با داعش نیفتد » ،سال  ،5102تهران( ،به زبان فارسی)

 مصاحبه های با خبرگزاری ها
ـ مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره پرونده هسته ایی ایران و مسایل امنیتی در خاورمیانه  ،سال  ،5112تهران(به زبان فارسی)
ـ مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره شرایط خاورمیانه و نقش ایران و اورپا در برقراری ثبات منطقه ایی  ،سال  ،5112تهران(به زبان فارسی)
ـ مصاحبه با خبرگزاری ایرنا  IRNAپیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آینده روابط ایران و آمریکا  ،سال  ،5112پاریس(به زبان
فارسی)
ـ مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره روش شناسی آینده پژوهی ،سال  ،5101تهران( ،به زبان فارسی)
 گفت و گو های چاپ شده
از سال  5112و پیامد انتشار دو ماهنامه فرانسوی زبان  Journal d’Iranدر هر شماره بحث و گفت و گویی با پژوهشگران ایرانی و خارجی انجام
دادم که متناسب با موضوع هر شماره به چاپ رسید .هدف اصلی از این سلسله گفت و گو ها و بحث های پژوهشی طرح مباحث پیرامون ایران بود .تمام
این گفت و گوها و مباحث به زبان فرانسه انجام گرفته است.
ـ گفت و گو با فرانسوا ژره ،مدیر انستیتو فرانسوی پژوهش های استراتژیک  ، IFASشماره  ، 5112 ،2-1موضوع بحث :روند پرونده هسته ایی
ایران
ـ گفت و گو با الکساندر آدلر ،تاریخ نگار و سرمقاله نویس فیگارو  ،شماره  ، 5112 ،2-1موضوع بحث :تحوالت سیاسی ایران پس از انتخاب
محمود احمدی نژاد
ـ گفت و گو با هلن فلوتر ،رییس کمیسیون حقوق بشر در پارلمان اروپا  ،شماره ، 5112 ،05-00موضوع بحث :بررسی مسئله حقوق بشر در
ایران
ـ گفت و گو با پرویز مینا ،مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و مشاور شرکت های نفتی  ،شماره  ، 5112 ،01-2موضوع
بحث :نفت و تحوالت اقتصادی ایران
ـ گفت و گو با پیر ژان لویزار ،پژوهشگر مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه CNRSو کارشناس عراق  ،شماره  ، 5112 ،2-2موضوع بحث:
بررسی تحوالت عراق و نقش و جایگاه شیعیان عراق
ـ گفت و گو با دیدیر بیون ،پژوهشگر و معاون انستیتو پژوهش های روابط بین الملل و استراتژیک  ، IRISشماره  ، 5112 ،2-2موضوع
بحث :خاورمیانه و مسئله شیعه و شیعیان
ـ گفت و گو با آلن گرش ،تحلیلگر و سرمقاله نویس لوموند دیپلماتیک  ،شماره  ، 5112 ،2-2موضوع بحث :بررسی تحوالت عراق و مسئله
هالل شیعی
ـ گفت و گو با روالن دوما ،وزیر سابق امور خارجه فرانسه  ،شماره  ، 5112 ،01-02موضوع بحث :روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه
ـ گفت و گو با تیری دو مونبریال ،نظریه پرداز سیاسی و مدیر انستیتو فرانسوی روابط بین المللی  ، IFRIشماره  5112 ،01-02موضوع
بحث :سیر تحوالت سیاسی در ایران
ـ گفت و گو با کریستیان برومبرژه ،مدیر انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران  ،شماره ، 5112 ،05-00موضوع بحث :ایران شناسی
ـ گفت و گو با فیروزه نهاوندی ،استاد جامعه شناسی در دانشگاه آزاد بروکسل  ،شماره ، 5112 ،05-00موضوع بحث :حقوق بشر در ایران و
سازگاری مفاهیم جهانی حقوق بشر با قوانین اسالمی

 سخنرانی ها
ـ سخنرانی در باره «ارتش ایران در دوره رضا شاه و دالیل سقوط آن در شهریور ، »0231/0110برگزار شده در چارجوب مجموعه گردهمایی
ساالنه نشر تاریخ ایران ،سال  ،0221تهران ،زبان سخنرانی  :فارسی
ـ سخنرانی در باره «سازمان پرورش افکار و نقش آن در اجرای اصالحات سیاسی اجتماعی و فرهنگی در ایران در دوره رضا شاه»  ،برگزار
شده در چارجوب مجموعه گردهمایی ساالنه نشر تاریخ ایران  ،سال ،0222تهران ،زبان سخنرانی  :فارسی
ـ سخنرانی درباره «نقش دانشجویان اعزامی به اروپا در انتقال مفاهیم مدرنیته به ایران در دوره قاجار و پهلوی اول»  ،برگزار شده در
چارچوب کنفرانس بین المللی مشروطه ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  ،سال  ،0222تهران ،زبان سخنرانی  :فارسی
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ـ سخنرانی در باره «به قدرت رسیدن رضاخان و انتخابات مجلس موسسان  ، » 0211برگزار شده در چارچوب کنفرانس بین المللی کودتای سوم
اسفند  ،0250/0522موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  ،سال  ،5111تهران ،زبان سخنرانی  :فارسی
ـ سخنرانی در باره « زندگی شیخ ابراهیم زنجانی» ،برگزار شده در چارچوب کنفرانس شناخت و بررسی منابع تاریخی انقالب مشروطیت ایران،
دانشگاه سوربن جدید ـ پاریس  ،2انستیتو مطالعات ایرانی  ،سال  ،5115پاریس ،زبان سخنرانی  :فرانسوی
ـ سخنرانی در باره«شب نامه ها و روزنامه ها ی هجو و فکاهی در دوره مشروطه» ،برگزار شده در چارچوب کنفرانس شناخت و بررسی منابع
تاریخی انقالب مشروطیت ایران ،دانشگاه سوربن جدید ـ پاریس  ،2انستیتو مطالعات ایرانی  ،سال  ،5112پاریس ،زبان سخنرانی  :فرانسوی
ـ سخنرانی در باره« بحران کنونی در خاورمیانه و لزوم نگارش یک دکترین اروپایی درباره ایران » ،برگزار شده در چارچوب نخستین کنفرانس
بین المللی ساالنه انستیتو اروپایی پژوهش های استراتژیک ایران ،IERSI ،سال  ،5112پاریس ،زبان سخنرانی  :فرانسوی
ـ سخنرانی در باره« ایران و فرانسه؛ دیروز ،امروز و فردا » ،برگزار شده در چارچوب دومین کنفرانس بین المللی ساالنه انستیتو اروپایی پژوهش
های استراتژیک ایران ،سال  ،5112پاریس ،مجلس سنای فرانسه ،زبان سخنرانی  :فرانسوی
ـ سخنرانی در باره « ایران در رویارویی با سکوالریسم » ،برگزار شده در چارچوب کنفرانس الیسیته در مجلس سنای فرانسه ،انجمن ، LEGALE
سال  ،5112پاریس ،مجلس سنای فرانسه ،زبان سخنرانی  :فرانسوی
ـ سخنرانی در باره « دانشجویان ایرانی در فرانسه بین دو جنگ جهانی اول » ،برگزار شده در چارچوب مجموعه گردهمایی موسسه ملی
تحقیقات آموزشی دانشگاه سوربن ـ پاریس  ، 1سال  ،5101پاریس ،زبان سخنرانی  :فرانسوی
ـ سخنرانی در باره « ایران در رویارویی با قدرت های بزرگ » ،برگزار شده در چارچوب کنفرانس های سالیانه انجمن  ، Carré Thiarsسال
 ،5101شهر مارسی ،زبان سخنرانی  :فرانسوی
ـ سخنرانی در باره« روش شناسی پژوهش های تاریخی بر اساس اسناد و مدارک تاریخی » ،برگزار شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
اردیبهشت  ،5101تهران ،زبان سخنرانی  :فارسی
ـ سخنرانی در باره« درآمدی بر مفاهیم پایه ایی روش شناسی آینده پژوهی»  ،برگزار شده در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری  ،اردیبهشت  ،5101تهران ،زبان سخنرانی  :فارسی
ـ سخنرانی در باره « روش شناسی آینده پژوهی در مدیریت مسائل فرهنگی و اجتماعی »  ،برگزار شده در دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  ،اردیبهشت  ،5101تهران ،زبان سخنرانی  :فارسی
ـ سخنرانی در باره « بررسی راهبردهای کنونی سیاست خارجی فرانسه در شمال آفریقا و خاورمیانه »  ،برگزار شده در پژوهشکده مطالعات
استراتژیک خاورمیانه  ،اردیبهشت  ،5101تهران ،زبان سخنرانی  :فارسی
ـ سخنرانی در باره« روش شناسی تاریخنگاری جنگ جهانی اول » ،برگزار شده در همایش نقض بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول ،سازمان اسناد
و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سال  ،5102تهران ،زبان سخنرانی :فارسی
ـ سخنرانی در باره« روش شناسی در حوزه های علوم انسانی » ،برگزار شده درپژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،سال  ،5102قم ،زبان سخنرانی :فارسی
ـ سخنرانی در باره« روش شناسی در حوزه تاریخ و آینده پژوهی بر محور دین » ،برگزار شده دردفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،سال  ،5102قم،
زبان سخنرانی :فارسی
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