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 مشخصات فردی 

 سعیده سعیدی 

 اسی و مطالعات فرهنگی شن مردم یدکترا

 ، تحقیقات و فناوری مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم موسسه  استادیار

Email: Saidi@iscs.ac.ir 

 

 پژوهشیعالیق   ❖

 المللی های بینمهاجرت •

 مطالعات جنسیت  •

 دیاسپورا  مطالعات •

 مهاجرت های بازگشتی  •

 فراملی گرایی  •

 شناسی فرهنگی  مردم •

 آموزش عالی  سازی بین المللی •

 افغانستان  •

 سیاست اجتماعی  •

 

 تحصیالت

تا   1398 اسفند، مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریموسسه عضو هیئت علمی،  •

 کنون.

، فروردین  ، تحقیقات و فناوریمطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم   موسسه ، گروه مطالعات زنان،  فوق دکتری •

 1398بهمن  -1398

 2012 -2017، شناسی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه برمن، آلمان مردم  ، رشته یدکتر •

 مطالعات مهاجرت دوره فلوشیپ  •

BIGSSS (Bremen International School of Social Science) 2011-2014،  ، کشور آلمان 

mailto:Saidi@iscs.ac.ir
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وابط بین الملل وزارت امور  کارشناسی ارشد: رشته مطالعات منطقه ای )گرایش آمریکای شمالی(، دانشکده ر •

 1386-1384خارجه، سال 

 1380- 1384کارشناسی: رشته علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی،  •

 

 گزارش راهبردی  ❖

موسسه ها در آموزش عالی ایران، زیر نظر ادغام آن یها متخصصان و چالشمهاجرت بازگشتی  •

 1399 پاییزمطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 

 های پژوهشیطرح ❖

 

 ، "ی )افغانستانی( در استان تهرانجفرصت ها و تهدیدهای اتباع خار"پژوهشی  طرح  •

 1400مهر  -1399کارفرما: استانداری تهران، اسفند       

 ، "جنسیتی  فراتحلیل مهاجرت تحصیل کردگان از منظر مالحظات" طرح پژوهشی •

 1400شهریور  -1399کارفرما: موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهر      

 ،  "تحلیل جنسیتی چالش های متخصصان بازگشته به کشور ایران "پژوهشی  طرح  •

 1400شهریور  -1399کارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اسفند     

   ،"جنسیتی فرایند هویت یابی دانش آموزان افغانستانی در ایرانتحلیل " طرح پژوهشی •

 1399شهریور  -1399کارفرما: موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فروردین     

 ،  "های ایران  دانشگاه آموزش عالی: تجربه زیسته دختران دانشجو در  سازی  المللی  جنسیت و بین"طرح پژوهشی با عنوان   •

  -1398تحقیقات و فناوری با همکاری بنیاد نخبگان، فروردین  ،  کارفرما: موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم    

 1398اسفند 

 ،"رانی ا ی ادغام آنها در آموزش عال یها نخبگان و چالش یمهاجرت بازگشت "طرح پژوهشی با عنوان  •
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 1397-98مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهر کارفرما: موسسه     

عنوان   • با  پژوهشی  آلمان"طرح  دولت  پناهندگی  و  مهاجرت  سیاست  پناهندگان  بررسی  و  مهاجران  موردی  مطالعه   :

 ،  "افغانستانی

 1397های مجلس شورای اسالمی، مرداد کارفرما: مرکز پژوهش    

 

 

 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس های بین المللی   ❖

 1400بهمن  21و  20اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایران،   •

 رانیدر ا یافغانستان انیدانشجو ی: مطالعه مورد داری در گسترش صلح پا ینقش زنان دانشگاهموضوع مقاله: 

، 1400تیر    16،، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات"ایران زیست جهان کودکی در  "همایش بین المللی   •

 تهران

 موضوع مقاله: مدرسه بستر خودآگاهی ملیتی: تجربه زیسته کودکان افغانستانی در نهاد آموزش و پرورش ایران،  

بین • آموزشی"المللی  اولین همایش  یونیسف،  "دیپلماسی  و  پرورش  و  آموزش  الملل وزارت  بین  امور   ،20  

 ، تهران1398اسفند 

 رانیدر نهاد آموزش و پرورش ا یدانش آموزان افغانستان  ی ابی تیهو ند یفرا  یواکاوموضوع مقاله: 

، انستیتو  "گفتگوهای اندیشمندان ایران و افغانستان )گفتگو در باب تجربه های توسعه( "سومین همایش  •

 ، تهران1398فند اس 6مطالعات استراتژیک افغانستان و دانشگاه عالمه طباطبایی، 

 موضوع مقاله: متخصصان بازگشتی و توسعه: بررسی مقایسه ای الگوی ایران و افغانستان 

• IUAES Commission of the Middle East Conference, 10-12 August 2017, Krakow, 

Poland 

Objective: Food and identity: changes in Afghan culinary culture 

• IUAES Commission of the Middle East Conference, 10-12 August 2017, Krakow, 
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Poland 

Objective: Exacerbation in tensions between change and loyalty, case study: Afghan 

migrant women’s religious identity in Germany 

 1395، آذر ، شهرداری تهران"زنان و زندگی شهری"همایش بین المللی   •

 )قوم هزاره( در کشور آلمان  موضوع مقاله: تاثیرات زندگی شهری بر مهاجران زن افغان

• UNHCR Annual Consultations with NGOs, 15-17 June, Geneva, Switzerland 

   Objectives: The role of youth empowerment in building resilience in Asia and the 

Pacific  

• International Workshop, School of International Relations, Ministry of Foreign Affairs 

and ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), 3-4 October 

2015 

              Objectives: Overview of migration policy and migration management 

• UoM Interdisciplinary Symposium 2014, Manchester University, 31 January 2013. 

Objectives: How social identity and belonging of Afghan migrant women shaped in the 

host society? Case study: Experience of Afghan migrant women in Germany 

• Postgraduate Research Conference “Understanding the Migrant Experience”, Centre 

for Migration Policy Research (CMPR), Swansea University. 25-26 June 2012. 

Objectives: Afghan migrant women’s experience in German Society 

•  PGR Conference-Politics after the Millennium, University of Nottingham, April 2011 

Objectives:  The impact of civil society on the situation of migrant women in Canada 

• 7th HLSS Postgraduate Conference, School of Humanities, Languages and Social 

Sciences. University of West of England, Bristol, UK, June 2010 

   Objectives: The impact of American political culture on foreign policy, case study: Iraq 

war 2003 

• Workshop program at Bristol University, UK, September 2010 

   Objective: Contemporary conflicts: political cultural aspect of war on terrorism 
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• Workshop program at University of Amsterdam, Netherlands, May 2006  

   Objectives: The acquisition of knowledge about European and Dutch policies relating to 

foreign policy, civil society and human rights 

• Workshop program at University of Bombay, India, February 2007 

   Objectives: Human rights: social and political position of women in Iran 

 

 

 های داخلیکنفرانسمقاالت در  ❖

اردی بهشت   19-18سیاستگذاری اجتماعی در ایران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دومین همایش ملی  •

1401 

 آسیب شناسی سیاستگذاری و حکمرانی جمهوری اسالمی ایران در حوزه مهاجرت های بین المللی موضوع مقاله: 

آزاد  جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا و سازمان منطقه ، 15جشنواره ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن  •

 1400کیش، بهمن 

 زنان و دیاسپورای ایرانی: واکاوی مشارکت مهاجران در توسعه کشور مبدا   موضوع مقاله:

 1399اسفند  12-13، دانشگاه گیالن، "خانواده و زنان در دوران کرونا"ملی  نخستین همایش  •

 های بومگردیاقامتگاهموضوع مقاله: واکاوی کنشگری زنان در بازنمایی فولکلور گیالن در بستر 

- 21، انجمن جمعیت شناسی ایران، "پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران"  نهمین کنفرانس ملی •

 1398آبان  20

 موضوع مقاله: نقش سرمایه انسانی دیاسپورا در توسعه زادگاهی: فراملی گرایی ایرانی در بوته نقد

مطالعات   موسسه، "زش عالی، علم و فناوری مطالعات فرهنگی و اجتماعی آمو"اولین همایش ملی   •

 ، تهران1398آبان  14فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 

موضوع مقاله: مهاجرت بازگشتی و مفهوم تعلق اجتماعی: تحلیل تجربه حس در میان بودگی متخصصان بازگشته به  

 کشور 
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اساتید و دانشجویان خارج  ، سیزدهمین همایش "تمدن نوین اسالمی فرصت ها و چالش ها"همایش   •

 ، مشهد 1398تیر/مرداد  1-29از کشور، 

با   یرانیا ی اسپورایتعامل متخصصان مهاجر در د یشناس  ب ی: آسیمهاجران و توسعه زادگاه  یانسان  هیسرماموضوع مقاله: 

 کشور مبدا 

شناسی ایران،  چهارمین همایش ملی کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه  •

 ، تهران1398خرداد 

بررسی اتنوگرافیک عوامل موثر بر سازگاری هویتی زنان مهاجر افغان در زیست کالنشهری، مطالعه موردی:  موضوع مقاله: 

 تهران و مشهد 

 ، تهران1398اردی بهشت  12، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، "آموزش"یازدهمین همایش ملی   •

ه مثابه امکان: چالش های مهاجران بازگشتی در بازیابی هویت حرفه ای خود در نهاد آموزش  موضوع مقاله: بازگشت ب

 عالی 

، 1397اسفند  7-8، دانشگاه تربیت مدرس، "زنان، اشتغال و اقتصاد مقاومتی"اولین همایش ملی   •

 تهران

 از کشور  دهلکر یزنان تحص ی انسان هیبر خروج سرما یشدن آموزش عال   یتوده ا راتیتاثموضوع مقاله: 

، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، "آسیب های اجتماعی ایران"سومین همایش ملی  •

 ، تهران1397اردی بهشت  26-25

  ر یدر مس ران یزنان مهاجر افغان ساکن در ا  ی: چالش هایمطالعه مورد رمتعارف، یغ  یزنان و مهاجرت هاموضوع مقاله:  

 مهاجرت

، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، "نقش و جایگاه مادری "دومین همایش ملی   •

 ، تهران 1396اسفند  17-16

  یمهاجرت ها  شیدر افزا یمجاز  ی فضا  راتی: تاثیخانه، مطالعه مورد  یفضا تیری نقش مادر در مدموضوع مقاله: 

 جوانان رمتعارف یغ

دانشجویی گروه مطالعات زنان، دانشگاه تربیت  - ، انجمن علمی"تاریخ گذاری احادیث زنان"کارگاه   •

 1395بهمن  10مدرس تهران، 
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 ، کرمانشاه 1394، سازمان بهزیستی کشور، آذر "خشونت علیه زنان"همایش ملی   •

 موضوع مقاله: خشونت خانگی علیه زنان مهاجر افغان در کشور آلمان 

 

 کتاب ❖

تهران: موسسه   تجربه زیسته اتباع افغانستانی در نهاد آموزش ایران،  زندگی در پاورقی (،  1401سعیدی، سعیده ) •

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم )در دست انتشار(. 

مردم نگاری  در    ، "مالحظات نظری، رویه های عملی  :مردم نگاری مهاجرت"فصل کتاب  (،  1400سعیدی، سعیده ) •

 .به کوشش جبار رحمانی، تهران: انتشارات موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علومایرانی، 

• Saidi, Saideh (2018), Juggling between two worlds, sociocultural change in Afghan 

immigrant women’s identity in Germany, LIT Verlag, Berlin. ISBN 978-3-643-

90923-7 

 

 پژوهشی مقاالت ❖

  (، بازخوانی تمنای مهاجرت از دریچه جنسیت: فربه شدن آموزش عالی ایران در بوته نقد،2021سعیده سعیدی ) •

مجله   (،محک النقد  یعل رانیإ یف یالعال  می النساء المتخصصات: تضخم التعل یالهجره لد اتی اُمن یف هیقراءه نسو)

 ، زمستان.4، شماره 27، دوره دانشگاه تربیت مدرس،  پژوهشی(-)علمی  دراسات العلوم االنسانیه 

های دانشجویان افغانستانی در نظام آموزش عالی  (، تحلیل جنسیتی چالش 1399سعیده سعیدی و لیال فالحتی )  •

 . 2، شماره11، دوره دانشگاه خوارزمی ، پژوهشی(-)علمی مجله مسائل اجتماعی ایران ایران، 

• ( سعیدی  عالی،  1399سعیده  آموزش  بستر  در  المللی  بین  های  مهاجرت  واکاوی  دوفصلنامه  (،  امروز  دانشگاه 

دفترسیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت  فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی،  سیاست گذاری  

 ، سال چهارم، شماره اول و دوم. علوم

های بومگردی در توسعه گردشگری قومی در زمان بحران: مطالعه موردی  اقامتگاهنقش (، 1399سعیده سعیدی ) •

انجمن ایرانی مطالعات    ، ترویجی(-)علمی   مجله جامعه فرهنگ رسانه،  فصلنامه جامعه فرهنگ و رسانه  ،استان گیالن

 . 36، شماره 9، دوره فرهنگی و ارتباطات

های مجلس  مرکز پژوهش(، سیاستگذاری مهاجرت و پناهندگی؛ مطالعه موردی آلمان،  1399سعیده سعیدی ) •
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 ، تیر.17142شماره مسلسل ، دفتر مطالعات سیاسی شورای اسالمی،  

• ( سعیدی    زمان   در  ایران  ساکن  افغانستانی  دانشجویان  زیسته  تجربه  بررسی:  قریب  هایغریبه(،  1399سعیده 

(، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و  پژوهشی - )علمیای در علوم انسانی  فصلنامه مطالعات میان رشته،  کرونا  پاندمی 

 ، بهار. 46، پیاپی 2، شماره12، دوره اجتماعی وزارت علوم

فصلنامه  ذهنیت مهاجران: رهیافتی نظری به دیاسپورای ایرانی،  (، بازنمایی وطن در میان1398سعیده سعیدی ) •

 ، زمستان. 87، شماره 26دانشگاه عالمه طباطبایی، دوره ، پژوهشی(-)علمی   علوم اجتماعی

  ی متخصصان بازگشت   ستهیتجربه ز  نییادغام مجدد: تب   یهاو چالش  یمهاجرت بازگشت(،  1398سعیده سعیدی ) •

نهاد   برنامه ریزی در آموزش عالی  ،  دانشگاهدر  برنامه   ، موسسهپژوهشی(-)علمی فصلنامه پژوهش و  پژوهش و 

 ، زمستان. 94، شماره25عالی، سال ریزی در آموزش 

• Saideh Saidi (2019), Migration and redefining self: negotiating religious identity 

among Hazara women in Germany, Anthropology of Middle East Journal, 

Berghahn, vol. 14, issue. 2, pp. 77-90. 

،  یدر توسعه زادگاه   یرانیا  ی اسپورایمشارکت زنان د  ی : واکاوتیو جنس  یی گرا  یفرامل (،  1398سعیده سعیدی، ) •

 ، زمستان. 106و  105، شماره 25کشور، دوره  ، سازمان ثبت احوال(ترویجی-)علمی مجله جمعیت 

زنان    یهمانند شدن فرهنگ  ندیفرا  یمهاجران: بررس  تیهو  فیو بازتعر  یشهر  یزندگ   (،2018سعیده سعیدی ) •

  األفغانیه  للمرأه  الثقافی  عملیهاالندماج  فی  دراسه   : المهاجرین  هویه  تعریف  وإعاده  المدنیه  الحیاه )  افغان در آلمان

 .2 ، شماره 24دوره دانشگاه تربیت مدرس، ،  پژوهشی(-)علمی مجله دراسات العلوم االنسانیه ، (ألمانیا فی 

زنان مهاجر   ی : چالش هایمطالعه مورد ، آسیب شناسی مهاجرت های غیرمتعارف زنان ،(1397)  سعیده سعیدی  •

انجمن ایرانی مطالعات    ، ترویجی(-)علمی  مجله جامعه فرهنگ رسانه ،    تدر کشورهای ترانزی  ساکن در ایران   افغان 

 .26-46، بهار، صص 26سال هفتم، شماره ، فرهنگی و ارتباطات

بررسی اتنوگرافیک پدیده ازدواج زودهنگام در میان مهاجران افغان )قوم هزاره( در دو  (،  1396سعیده سعیدی ) •

دوره    دانشگاه تهران،   ، پژوهشی(-)علمی  انسان شناسی مجله پژوهش های  شهر هامبورگ )آلمان( و تهران )ایران(،  

 . ، بهار و تابستان1، شماره 7

دو فصلنامه  بررسی وضعیت خشونت خانگی در میان زنان مهاجر افغان در کشور آلمان،  ، (1396سعیده سعیدی ) •

 . ، بهار و تابستان4شماره  سال دوم،دانشگاه تربیت مدرس، ، تخصصی(-)علمی خانواده پژوهی
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(، بازنمایی هویت در الگوی خوراک: بررسی اتنوگرافیک تغییرات الگوی خوراک در میان  1395سعیده سعیدی ) •

دانشگاه تهران، دوره    ،پژوهشی(-علمی )  مجله نامه انسان شناسیمهاجران افغان بر اثر تجربه مهاجرت به ایران،  

 .79-106، صص. ان، بهار و تابست 24، شماره 14

 

 مقاالت ترویجی ❖
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