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 .(0229)های لندن/منچستر/کاردیف...، انگلستاندانشگاه کنت و شهرداریعدالت و شفافیت،  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع .2

های حمایت نمشاور فرهنگی انجم با موضوع انگلستان ،اسکاتلند، ولز و ایرلند -مشاور فرهنگی وپناهندگی وزارت کشور، دادگستری .2

وادگی های خانهای ناموسی و خشونت، قتلمهاجرت یهای فرهنگی در مورد مشکالت فرهنگاز پناهندگان مشاوره و تدوین گزارش

(0222-0229). 

 .(0212-0221در ترکیه ) ری شرق و جنوب شرق ترکیهاشهرد 12متعلق به   GABBو  مشاور فرهنگی و شهری شهردار دیاربکر  .2

-0221) ری شرق و جنوب شرق ترکیهاشهرد 12متعلق به   GABBمشاور و مدرس فرهنگی و پروژه توریسم محلی در سازمان  .1

0212). 

گاهی رسانی درباره ختنه دختران در  هو جلس مذاکره .9  .(1392) کردستاناستان  با مقامات محلی و نهادهای غیر دولتی در زمینه آ

کید کارگاه آموزشی و سمینار مشترک صندوق جمعیت ملل متحد در زمینه  خشونت خ .12 ر ختنه ب انگی و آزار و اذیت کودکان: با تأ

 (.1391، ایران)دانشگاه شیرازدختران، 

 .MDF(0210) سسه ؤ هلند، ماری تبادل تجربه، ذگآموزشی در زمینه مدیریت و سیاست هایالسک .11

 .(1390)دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانمیزان ختنه دختران در ایران،  سمینار و سخنرانی با موضوع ارائه .10

 .(0213)آفریقا، کنیاهای آموزشی با موضوع آموزش و توسعه پایدار و جنسیت، برگزاری و تبادل تجربه کالس .13

 شبکه برگزاری و تشکیلعراق و یونیسف،  کردستان WADIختنه دختران در خاورمیانه با همکاری سازمان  کارگاه آموزشی با موضوع .14

 .(0213)استانبول، ترکیه در سیاآمیانه و منع ختنه زنان در خاور 

 .(1393، ایران)دانشگاه تهرانهای نوجوانان، آسیب سمینار و سخنرانی با موضوع ارائه .12

 .(0214)دانشگاه کنت، انگلستانختنه و ازدواج کودکان،  دختران با موضوعجهانی سمینار و کارگاه آموزشی در حاشیه اجالس  .12

کید با   Girl Summit"دختر" جهانی ایراد سخنرانی در اجالس   .12  . (0214) بریتانیا -، لندنبر ازدواج کودکان و ختنه زنان تأ

با موضوع ختنه دختران در ایران و سخنرانی در قالب پنل تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، قوه  ام سنتنبهرونمایی از کتاب  .11

 ، تهران و رونمایی از نسخه انگلیسی همان کتاب در مقرکتابخانه ملی ایران در یه، بهزیستی و معاونت زنان ریاست جمهوریئقضا

 (.1394) یسئ، سو زا در روز جهانی منع ختنه زنان آسیبهای در حاشیه کنفرانس سنت UNسازمان ملل 

 (.0212) صرمبا موضوع ختنه دختران و خشونت بر مبنای جنسیت،  دانشگاه قاهرهسمینار و سخنرانی در کنفرانس بین المللی  ارائه .19



ل متحد در مقر جمعیت ملصندوق ، برگزاری توسط رانبرگزاری کارگاه آموزشی در مورد گسترش حقوق کودکان و مقابله با ختنه دخت .02

 .(0212)سازمان ملل متحد، هلند

 .(1392)اهدانز سن ازدواج کودکان،  موضوعاز رهبران اهل سنت ایران و بلوچستان با  مولوی عبدالحمیدبرگزاری جلسه و البیگری با  .01

های سازمان، کنفرانس )ختنه دختران( در ایران FGMسمینار و سخنرانی در کنفرانس بین المللی در قالب پنل تخصصی در مورد  ارائه .00

 .(0212)، رم، ایتالیا FGM/C مرتبط با نهاد  مردم

یون ازدواج کودکان در ایران با حضور نمایندگان زن فراکس موضوعبا  طنین سکوترونمایی و سخنرانی در قالب پنل تخصصی از کتاب  .03

بخانه ملی کتایه، دانشگاه علوم بهزیستی و مددکاری، سازمان بهزیستی و معاونت زنان ریاست جمهوری ، ئزنان مجلس، قوه قضا

 (.1392) ، انگلستانآکسفورد  دانشگاه، تهران و رونمایی از نسخه انگلیسی همان کتاب در ایران

 .(1392ایران ) ، تهران،اسالمى تقريب مذاهب ارائه مستندات دینی و راهکارها در مجمع جهانىبرگزاری جلسه و  .04

ایران،  های مقابله با ختنه زنان/دختران در ق میدانی برای سیاست گذاری و راههای تحقیآموزشی و هماهنگی در زمینه یافتهکارگاه  .02

  .(1392، ایران )، تهرانUNICEFمرکز یونیسف 

 -FGM وعموضبا  برگزاری در کشور مصر مصر،االزهر سسه تحقیقات پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه ؤ مای گردهمایی حرفه .02

ECM (و تحلیل اجتماعی آن )(1392)ازدواج کودکان و ختنه دختران.  

ی:  خاک های غیر دولتانجمنهای شهر اصفهان/مشهد/تهران آموزش قابله با ازدواج کودکان در حاشیههای آموزشی در زمینه مکارگاه .02

 (. 1392-1392)...و سبز، راه پویا

 زا در  مقابله با ازدواج کودکان، ختنه زنان، صیغه و ازدواجآسیبهای موزشی در زمینه سنتآهای هجلسات، سخنرانی و کارگازاری برگ .01

 .(1392-92های علوم بهزیستی تهران، شهید بهشتی و شهرداری کرج )هسفید در دانشگا

، خانواده، هنرهای زندگی، مدیریت زاآسیبهای سنت موزشی و مشاوره در زمینهآهای هه جلسات سخنرانی/ کارگائارا برگزاری و  .09

-کرمان: انجمن ژیار-عصر نوها های تهران و شهرستانهو مراکز پژوهشی و دانشگا( NGOنهاد)های مردمنسازماسازمانی در 

 -اصفهان ژینگه -یارو هم اندیشه پویا -الرستان، واحد پیشگیری بهزیستی اصفهان، راه سبز-نقده، دانشگاه پیام نور -عرفان،کرمانشاه

 (.1392-1392)سنندج....  -قشم، کال -یشه، هنر و اند مهاباد

و  انشرقی، خوزستان، سیسترضوی، آذربایجانخراسان)مذاکرات با رهبران محلی در استانموزشی و آهای هبرگزاری جلسات، کارگا .32

ازدواج کودکان، رهبران مذهبی، مقامات محلی و رسمی، وزارت ( با باالترین نرخ بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان

 (.1392-1392)تهرانگستری و بهزیستی، د بهداشت، وزارت دا

ون زنان کانانجمن ، های مقابله با ازدواج کودکان در استان خراسان رضویفتگی در زمینه سیاست گذاری و راهکارگاه آموزشی ه .31

 .(1392-1392)، ایرانمشهد، حقوقدان سورا

معاونت امور زنان و زا در  مقابله با ازدواج کودکان، ختنه زنان، صیغه محرمیت در آسیبهای سمینار در زمینه سنت ارائه .30

 .(1392) ریاست جمهوری خانواده

با  جهخار  وزارتپژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  ،مطالعات مصر و شمال آفریقا  گروهسمینار و سخنرانی در  ارائه .33

 .(1392)بررسی مقایسه ای مصر و افغانستانوضعیت زنان در خاورمیانه: »همکاری انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان 



رکز یونیسف مهای مقابله با ازدواج کودکان، ق میدانی برای سیاست گذاری و راههای تحقیآموزشی و هماهنگی در زمینه یافتهکارگاه  .34

UNICEF(1392، ایران )، تهران.  

ازدواج کودکان و ختنه دختران با  موضوعبا « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران»سمینار در چهارمین همایش ملی  ارائه .32

 .(1392) انجمن جامعه شناسی ایران و دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانمدیریت 

 .(1392،  ایران )نهاد، اهوازهای مردمنموزش سازماآ و اهواز استانداری ازدواج کودکان در  موضوعسمینار و سخنرانی با  ارائه .32

های مقابله با ازدواج کودکان  در اولین کنفرانس استانی خراسان رضوی در گذاری و راهادات در زمینه سیاستپیشنه ارائهسخنرانی و  .32

 جمهوری،  ریاست نهاد حقوق ، نماینده مشهد، ریاست امور بانوان ریاستبا حضور استاندار اکانون زنان حقوقدان سور انجمن 

 .(1392، ایران، )مشهدیه، ریاست دانشگاه مشهد،  ئن حقوقی قوه قضااشهروندی، مشاور 

 .(1392، )تهرانانجمن حقوق کودکان ایران،  خشونت علیه کودکان در سیستم آموزشی،  موضوعسمینار و سخنرانی با  ارائه .31

صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران همراه با سخنرانی در قالب پنل تخصصی  موضوعبا روی آب ای برخانهرونمایی از کتاب  .39

انجمن حمایت از حقوق کودکان در باحضور نمایندگان مجلس و امور زنان و کودکان معاونت بانوان ریاست جمهوری، برگزاری در 

 .(1392، تهران)ایران

 .(0212،)دانشگاه آکسفورد، انگلستانجهانی آن در روز جهانی دختر، ازدواج زودهنگام کودکان و دامنه  موضوعسمینار با  ارائه .42

مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران پیشنهادات و راهکارها و عضویت اتاق فکر فراکسیون زنان مجلس در  سمینار، ارائه .41

 (.1392-92در زمینه افزایش سن ازدواج کودکان در ایران )

ر خصوص های ارتباطی دبرای ساخت پل اتحادیه بین المللی اتحادیه اروپاموزشی در کنفرانس بین المللی " آسخنرانی و کارگاه  .40

FGM  "End FGM EU international Forum to Build Bridges on FGM, Brussels - End FGM European Network  

 .(0212) ، بلژیکبروکسل 

  دانشگاهختنه و ازدواج کودکان در  موضوعسمینار و سخنرانی در همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران با  ارائه .43

 (.1392)کردستان

-، نمایندگان سازمانDFIT سسهؤ مزا با حضور وزیر بهزیستی کانادا، ریاست آسیبهای در کنفرانس سنت پیشنهادات ارائهسخنرانی و  .١١

 .(0212) بریتانیاکانادا هاوس ،   - فریقا و انگلستان، لندنآنهاد از های مردم

کید زا با آسیبرسوم  موضوعسمینار و سخنرانی در کنفرانس بین المللی با  ارائه .42  2ndدر مونترال کانادا FGMبر ازدواج کودکان و  تأ

May  -International Expert Meeting on Female Genital Mutilation  (0211). 

ازدواج سفید در ایران همراه با سخنرانی در قالب پنل تخصصی باحضور نمایندگان  موضوعبا  ای با در بازخانهرونمایی از کتاب  .42

 ،انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایرانفراکسیون زنان مجلس و مشاور حقوقی معاونت بانوان ریاست جمهوری، برگزاری در 

 .(1392تهران)

انجمن  – Child hood & Development, Social policyت علمی و داوری کنگره کودکی و سیاست گذاری اجتماعی ئهی یتعضو  .42

 .(1392) تهران، در ایران حمایت از حقوق کودکان

 

 

 



 

 
 

یریتصو یو قوم نگار لمی، ف دنمست    

 

 میانه(: اور فریقا و خآ-سیای دورآسیا/ آ-التینمریکای آمریکا/ آ -) اروپا. قوم نگاری تصویری از سفر به چهار گوشه جهان 1

http://kameelahmady.com/fa/gallery/   

ربی،  غهای آذربایجاننواحی روستایی در استاندر اولین مستند ختنه زنان در ایران:  «به نام سنت» فیلم پژوهشی .0

  قیق. برای اولین بار تحاما رو به کاهش است کرمانشاه و هرمزگان، سنت ختنه کردن دختران همچنان رواج دارد کردستان،  

ع این های بروز و شیو د این رسم و واکاوی دالیل و ریشهای در سطح کشور در قالب کتاب و به منظور اثبات وجو گسترده

 https://www.aparat.com/v/2OyLi به عمل آمده است.  1393تا  1314های پدیده، بین سال

  .(1392یلم )فسی و مصاحبه و تحلیل و بیپارات بیآین مستند ختنه زنان در ایران در اول «به نام سنت » فیلم پژوهشی .3

38850314-radio-and-http://www.bbc.com/persian/tv   &38850315-http://www.bbc.com/persian/arts 

  (.1392خصوص ازدواج کودکان و ختنه زنان )در  «یه ک له هه زاران »یئ. مشاوره و تنظیم اولین کلیپ ویدیو 4

https://www.youtube.com/watch?v=AjT2sOWiirU&feature=youtu.be  

 .(0222های کردستان ایران و عراق) از زندگی کولبران در مرز  «فقر و نان »فیلم مستند کوتاه مردم شناسی  .2

http://kameelahmady.com/project/The%20mountain%20porters.pdf  

 .(0222زاد در اروپا )آهای ود کردن رسانه، پرداختن به کنترل و محدآزادی در اسمان. مستند کوتاه 2

http://kameelahmady.com/project/Sovereignty%20in%20the%20Sky.pdf 

 

 BBC (؛0222)ای ایرانهسفری در جاده «هاهزندگی جاد»قوم نگاری تصویری  .2

http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/yourphotos/story/2006/08/060817_ahmadi

4.shtml 

 BBC ؛ (0222) ستان ایران دگزارشی تصویری از زیارت در کر   «انزائر  »قوم نگاری تصویری  .1

http://www.bbc.com/persian/interactivity/yourphotos/story/2006/08/060816_h_ahmadi3.shtml    

  BBC؛ (0222) «های تهرانموتور تاکسی».قوم نگاری تصویری 9

ahmadi.shtml-http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/yourphotos/story/2006/08/060814_ag    

  BBC؛ (0222) «يک خانواده از عشاير کرد در مهاباديک روز با ». قوم نگاری تصویری12

http://www.bbc.com/persian/interactivity/yourphotos/story/2006/08/060816_h_ahmadi2.shtml  

  BBC ؛(0222( ) )انگلیسی قوم نگاری و مردم شناسی از ایران هایگزارش. 11

https://ekurd.net/mismas/articles/misc2006/8/independentstate937.htm 
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ahmady-irin-new-member-of-the-iac/   

گاهی/ زنان خودشان مقصر مثله جنسی زنان هستند1394) خبرآنالین .31   .(. ختنه دختران زیر سقف ناآ

edamag-https://www.khabaronline.ir/detail/507411/society/social       

 . سازی زنان به نام سنت؛ختنه دختران، از آفریقا تا هرمزگان ایرانناقص (. 1394) ایران خبر .31

http://www.irankhabar.ir/fa/doc/report/55843/  

 دکتر جان چالنکو: "تصاویر ازتحلیل کتاب  )کوردی(.  –بلژیک  -در بروکسل Roj  .(0222) کانال روژ مصاحبه تلویزیونی با .31

Endgame:  ،در مورد زندگی و اعمال الکساندرا ایاس در کوردستان ایران، مناطق 1914-1921ایران از طریق یک لنز روسیه ،"

  .com/watch?v=k79_Yse3bfM&feature=sharehttps://www.youtube.مکریان واقع در مهاباد

https://www.reuters.com/article/us-iran-fgm-idUSKBN0P60OF20150626
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/04/female-genital-mutilation-iran-fgm
https://www.newsweek.com/fgmfgcfemale-genital-mutilationiranreportwhoafrica-604030
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/unicef-onderschat-ernst-besnijdenis-in-iran~b373b356/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/unicef-onderschat-ernst-besnijdenis-in-iran~b373b356/
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/030720152
https://www.weeklystandard.com/stephen-schwartz-and-irfan-al-alawi/confronting-fgm-in-iran-and-iraqi-kurdistan
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http://www.stopfgmmideast.org/film-review-in-the-name-of-tradition-fgm-in-iran/
https://www.oneworld.nl/mensenrechten/vrouwenbesnijdenis-een-traditie-die-moet-stoppen/
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 (: مثله سازی جنسی دختران و زنان در ایران. 0214)ترجمه فارسیمصاحبه روزنامه گاردین  .31

   sunnis/2809266.html-iran-https://ir.voanews.com/a/fgm 

 باره ازدواج کودکان در ایران بسیار اندک است. ها در احمدی: داده (1392)ایبنا .31

/http://www.ibna.ir/fa/doc/report/241141   

  .سازی جنسی زنان در کردستان ایران و عراق )به زبان کردی(( در مورد ختنه زنان ناقص1392) ونی روداویمصاحبه با کانال تلویز  .31

Ea-https://www.youtube.com/watch?v=LG3Ledxa  

عروس، کودکان داماد، نوجوانان مطلقه/ پژوهشی درباره ازدواج کودکان/ خراسان در صدر، اصفهان (. کودکان1392) خبر آنالین .31

 در قعر. 

  damage-https://www.khabaronline.ir/detail/588758/society/social           

 اند. میلیون زن در جهان قربانی شده ٠٢٢«: ختنه زنان»(. روز جهانی مبارزه با 0212) اتاق خبر .02

vx/news21002-https://www.manoto.news/news/k9j   

( .نتایج نخستین پژوهش جامع درباره ازدواج زودهنگام: ازدواج در کودکی؛ طالق در 1392) : آناخبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی .03

 ttp://www.ana.ir/news/148493h  .نوجوانی

(. 0212)سیبی. مصاحبه با بی(یو علم یفرهنگ ،یاسیس یها تیبا شخص ی)مصاحبه اختصاصامه به عبارت دیگربرن .00

کید داف و سبک علمی کامیل احمدی با مصاحبه در خصوص زندگی، اه   ختنه زنان و ازدواجزا از جمله: آسیبهای بر سنت تأ

 .نآ.دالیل بروز و شیوع و راهکارهای كودكان در ایران

https://www.aparat.com/v/QYUdj   &https://www.youtube.com/watch?v=5pAbZqNN5z8&feature=youtu.be 

کاهش   مار جدید آو  «به نام سنت»ی کتاب وگو با کامیل احمدی، نویسندهی زنان در گفت( واکاوی علل ختنه1392) انصاف نیوز .01

  /http://www.ensafnews.com/100647 .ختنه زنان در ایران

 .انجامدنظر رهبران مذهبی به کاهش ازدواج کودکان می(. اشتراک 1392)خبرگزاری کتاب ایران:ایبنا  .01

http://www.ibna.ir/fa/doc/report/250983          

 .های نابالغحکایت عروس (0212)رادیو فردا .01

iran/28046100.html-marriage-kids-https://www.radiofarda.com/a/f3                        

 http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News/82712304(. کودک همسری، آرزوهای کودکانه در مسلخ دنیای بزرگسالی. 1392)ایرنا .01

شود پذیرترین عضو جامعه هستند / الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان بعد از وضع نیز اجرا نمیآسیب(. کودکان 1392)فارس .01

 کنند. برابری دخترانی که در سن کم ازدواج می 2تا  4ومیر / مرگ

   http://razavi.farsnews.com/news/13960423000180 

 .واج کودکانازددر خصوص  یاحمد لیبا کام یونیز یو زنده تلو  یمصاحبه اختصاص(. 1392)ونی میالن هشتمیبرنامه زنده تلویز  .01

https://www.aparat.com/v/GhTo1 

 های ایران ازدواج نوجوانان است. درصد ازدواج 04(. 1392)بی بی سی فارسی .01

43243042-http://www.bbc.com/persian/iran   

https://ir.voanews.com/a/fgm-iran-sunnis/2809266.html
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 صیغه کودکان.  همسر در ایران و پدیده(. یک میلیون کودک1392)خبرآنالین .12

damage-https://www.khabaronline.ir/detail/758604/society/social 

 بیشترین دلیل گرایش به ازدواج موقت چیست؟ (. 1392)تابناک .13

http://www.tabnak.ir/fa/news/778902          

 کنند. (. زنان کوچکی که با مدرسه خداحافظی می1392)همشهری .10

http://newspaper.hamshahri.org/id/8267 

کان باب ازدواج کود  در نی از مراسم رونمایی از کتاب طنین سکوت) پژوهشی جامع یو ( گزارش تلویز 1392) ازدواج کودکان –رپرتاژ  .11

   https://www.manototv.com/videos/2012676/vid12245در ایران(. 

 ای روی آب. (. ازدواج زودهنگام کودکان؛ خانه1392)بهارنیوز .11

http://www.baharnews.ir/news/144747/ 

از )ازدواج سفیددر خصوص  یاحمد لیبا کام یونیز یو زنده تلو  یمصاحبه اختصاص(. 1392) میالن هشتم ونییزنده تلویز برنامه  .11

 https://www.aparat.com/v/IUGws. دقیقه بیستم(

 روند. هایی که در کودکی به خانه بخت میازدواج زودهنگام؛ زوج(1392)هاهاگدید  .11

marriage/29252340.html-child-early-viewpoints-https://www.radiofarda.com/a/b1                       

 (. "ازدواج سفید شبه قانونی" بدیلی در برابر ازدواج سنتی؟ 0212)فارسیوله  چهیدو  .11

 https://p.dw.com/p/2mtdr                                                                                                    

circumcision-women-https://www.radiofarda.com/a/f3-(. کاهش آمار ختنه زنان و مسئولیت دولت. 0212) صدایی دیگر .11

decrease/28294956.html 

 زا؛ لندن ، بریتانیا. آسیبهای ( در حاشیه کنفرانس سنت0212) نترنشنالیا رانیا یونیز یتلو  .11

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XsYTlDi36Oo&feature=share            

 «.پخت دخترت حالل شود، او را ختنه کن! برای اینکه دست(. »0211) یوله فارس چهیدو  .12

https://p.dw.com/p/2sDNy  

 (. ازدواج سفید: تغییر سبک زندگی در ایران یا معضل اجتماعی؟0211) یوله فارس چهیدو  .13

 https://p.dw.com/p/33gAw  

 عمر ازدواج سفید یک تا سه سال است. ؛ سفید در ایران وضعیت ازدواج(. گزارشی از 1392) همشهری آنالین .10

http://www.hamshahrionline.ir/details/413656 

 https://www.isna.ir/news/97052312210    و آمارهایی درباره آن. « سفید ازدواج»عمر  .(1392) ایسنا .31

ال دنبه(. مشکالت اقتصادی و اجتماعی عامالن مهم در ازدواج سفید/ مردها برای فرار از تعهد و زنان ب1392) خبرگزاری رضوی .11

  /http://razavi.news/fa/interview/32308 تسهیل در ازدواج رسمی! 
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 ؟هایی رواج دارد ل می انجامد و بیشتر بین چه گروه(. ازدواج سفید در ایران چند سال به طو 1392)جماران .11

-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4

59/989054  

 یز درباره ازدواج سفید در ایران. همه چ(. 1392)خبرگزاری فرارو .11

https://fararu.com/fa/news/370761              

 (. کودکی فراموش شده در لباس سفید عروسی. 1392) شعار سالخبرگزاری  .11

 http://shoaresal.ir/fa/news/152302              

 .های همخانه استدین گریزی و گرایش به زندگی سکوالر ویژگی اصلی زوج(. 1392) خبرگزاری رضوی .11

http://razavi.news/fa/interview/32463 

  هاست. جشنواره فیلم خوب فراتر از نمایش و رقابت فیلم(. 1392) خبرگزاری اصفهان زیبا .11

 http://www.isfahanziba.ir/node/80547 

 

و افتخارات زیجوا    

 

ت یاها و آثار، احداث نمایشگاه سیاتبرای جمع آوری روا توسط موزه مرکزی بریتانیا جایزه قوم نگاری سال موزه هاکنی لندن .1

   heritage/art28477-and-http://www.culture24.org.uk/history.(2022-2022مردم شناسی فرهنگ مهاجر )

، انستیتو کورد و دانشگاه دجله برای بهترین پژوهش قوم نگاری و احیای توریسم نگاهی دیگر به جایزه از سوی شهرداری دیاربکر .0

   n/kurdista-s-turkey-in-look-http://kameelahmady.com/another .(0229شرق ترکیه ) شرق و جنوب

در برنامه  قحقو  یامریکا و بریتانآت متحده ، ایاال اوگاندا کشورهایکسب مدرک کارشناسی جهانی از سوی سازمان بین المللی  .3
 .(0213)کارشناسان کشور مبدأ برای ایران FGM/Cتبعید 

fgm-http://www.refugeelegalaidinformation.org/iran               

نت و قتل فعالیت علمی در حوزه ازدواج کودکان، خشو جهت پژوهش و  IKWRO برنده جایزه دانشگاه حقوق  لندن و  سازمان .4

 .(0212)رمیانهو های ناموسی در خا

    http://www.basnews.com/index.php/fa/news/kurdistan/336110  

             2918-nominees/#more-announce-http://ikwro.org.uk/2017/03/delighted  
  .(0212)و  بورکینافاسو کنیا واقع در   (IACکمیته بین آفریقایی )عضویت کامل و سمت میز کارشناسی در   یاهدا  .2

iac-the-of-member-new-irin-ahmady-kameel-author-our-to-https://uncutvoices.wordpress.com/2018/06/17/congratulations/  

 .(0211) یصلح جهان اد یتوسط بن اتیو ادب قیدر حوزه تحق یجهان زهیا جادیکاند .2

Global Woman (2018.october) Award in the literary- Global Woman P.E.A.C.E. Foundation  - Washington DC 

nominations-award-2018-announces-committee-awards-woman-http://globalwomanpeacefoundation.org/2018/07/10/global/  
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  مهارت ها            

 

 میدان محور  علمی هایهپژو  کاستراتژی مدیریت(

های اجتماعی، و پایلوت( در خصوص اقلیت

 ها، جنسیت، کودکان و خانوادهقومیت

     با نرم افزار  آشناییSPSS وسایر نرم افزارهای علمی مرتبط 
 

 ا و هدر طرح اقدام نظری و کنترل کیفیت، مشاوره

 جامعه شناختی( و کالنکادمیک )آ سطح های هپروژ 

     د ن کمی و کیفی از قبیل گراندهای تحقیق رایج و مدر بر روش تسلط
  GTری تئو 

 با  های اجتماعیمشاوره و نظارت بر طرح

 های محلی و استانیهای دولتآسیبمحوریت 

     بر زبان تسلط 
انگلیسی،فارسی،کردی)سورانی،کرمانجی(،ترکی/ترکی استانبولی، 

 دری
 

 ها و خراج راهکار و تاکتیک برای پدیدهاست

کید با  هنجارهای اجتماعی بر بومی سازی  تأ

 موضوع

     به نرم افزار  تسلطOFFICE و کلیه نرم افزارهای رایج 

 های البیگری شاخصه با م و عمل در البی اقدا

کید ) با  های محلی و اجتماعیقدرت -بر مولفه تأ

 ی و جامعه شناختی(   ختهای مردم شنا

    

 


