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 South Thames)رشته هنر و طراحی، کالج ساوت تامز لندن  ؛A level-1(1998-2000) دوره پیش دانشگاهی .1

College) 

محیطی، گرایش انتشارات، دانشگاه ارتباطات لندن، انگلیس  ؛ رشته نشر و اقتصاد(2000-2001) کاردانی .2

(London Institute.) 

؛ رشته نشر و حقوق چاپ، گرایش ارتباطات انسانی، دانشگاه لندن، دانشگاه هنر (2001-2003) کارشناسی .3

 (.UA-London university  L )مدرسۀ ارتباطات لندن انگلستان / لندن

؛ رشته مردم شناسی اجتماعی، گرایش مردم شناسی تصویری، دانشگاه کنت، (2005-2006) کارشناسی ارشد .4

 (.University of Kent-UK)انگلستان 

، و روش تحقیق تحقیق، ؛ رشته مردم شناسی، گرایش قوم نگاری(2006 - 2007)مرتبط  تخصصمدرک  .5

 (.University of Kent-UK)دانشگاه کنت، انگلستان 

؛ رشته علوم خاورمیانه و مدیریت، گرایش علوم سیاسی و مدیریت میدانی، مدرسه (2008)دیپلم تخصصی  .6

 .(The London School of Economics and Political Science)اقتصادی لندن، انگلستان 

یک و استراتژی، تتاک ، البیگری،و پژوهشگری روش تحقیق ؛(2008 -2011/2009) های تخصصی دوره .7

 ، اقتصاد سیاست لندن در انگلستان (BBK)بکهای برک دانشگاهو سیاست در خاورمیانه از  توانمندسازی

(LCE)  هلندسسه مشاوره و آموزش هلندؤو م،(MDF). 

     
 Website:     kameelahmady.com 

         E-mail:      kameel14@hotmail.com                      

                            kameel.ahmady@gmail.com 

 Skype:        kameel141 

 Twitter:    @KameelAhmady 

 Mobile:     +989124331915                                                                               

 

 ، پژوهشگر مردم شناس اجتماعی ؛کامیل احمدی

 

سنتهای و رسوم شناسی اجتماعی دربارۀ  مردم حوزهدر  ،کامیل احمدی من

ها  جنسیت و اقلیت، موضوعات کودکان و زنانسیب زا در خصوص آ

. محور دارم پژوهشها نیز سابقۀ اجرايى و  کنم و در این حوزه  پژوهش می

اروپای و کاری به آفریقا، آمریکای التین، آسیای دور،  تحقیقیسفرهای 

ام و عالقه خاصی  بوسنی، ترکیه، افغانستان و عراق داشتهشرقی و غربی، 

 . دارمرسوم  ب وداآ ها، ها، سنت تجربیات زندگی انسانبه 
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   یتخصص یهاهردوو  هاعضویت 

 
 

ها، مطالعات صلح صوص مدیریت، مدیریت میدانی پروژهی در خای و دورهاهای آموزشی حرفهدوره .1

، MDFسسه مشاوره و آموزش ؤمگانه زندگی، های دهو حل بحران، مطالعات جنسیتی و مهارت ارتباطات

  .(2009-2014) هلند

مردم شناسی متشکل از هشت دانشگاه، / شناسیجامعه های سالیانه شبکه علمیهای و نشستدوره .2

 خاورمیانه و اروپا، آفریقا؛ برگزاری در (2007-2018) انجمن علمی مردم شناسی دانشگاه کنت انگلستان

 لی جامعهلالم ینگروه ب. بر ختنه زنان و ازدواج کودکان تأکیدزا با آسیبهای های تخصصی شبکه سنتدوره .3

 .(2018-2016)  کینا و اتیوپی در  IACفریقا آ

مقر . های مردم نهاد و پژوهشگران در خصوص حقوق کودک و ترمیم خانوادهای سازمانمجمع دوره .4

  (2017-2014) یسئسو رد UN / UNICEF یونیسف -اروپایی سازمان ملل

 (2018 -2017)  بلژیک -، در بروکسلاتحادیه ان جی او های متمرکز بر اسیبها .5

 (2019-2016) بوگینه فاسو  IACکمیته افریقایی منع خشونت و ختنه زنان، عضویت دایم  .6

  Exile Programme ،UK /Uganda (2016)کارشناس رسمی سازمان "برنامه مهاجرت"،  .7

 (2018قاچاق انسان و بردگی مدرن ) Human Trafficking & Modern Slavery ,کارشناس کشوری مرکز  .8

 (1400-1397ایران )-دبیر انجمن جامعه شناسی کودک و عضو انجمن جامعه شناسی ایران، تهران .9

 (2019)، ختنه زنان، ادیس ابابا، اتیوپی  OHCHR ، کمیته حقوقمتخصصین سازمان ملل دوره ای نشستعضویت و  .11

 (2019)در کنیا   قاهره UNFPAتفاهم نامهسالگی  30مجمع برای رای گیری و مشاوره  عضو  .11
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ییاجرا یها تفعالی – یآموزش یو کارگاه ها  نارهایسم  
 

 

موزه )رمند پروژه تاریخ گویا پناهندگان، کا( UN شرق آفریقا جنوب لندن و) ایهای منطقهکننده کارگاهبرگزار .1

های وتدریس و توانمند سازی اعضای جوان مناطق کم برخوردار، هدایتگر و سفیر فرهنگی دولت، آموزش (لندن

های صوتی وتصویری های محلی و دولتی، انجام مصاحبه، رابط دستگاه(عراق کردستان/ترکیه/فریقاآ)محلی 

 .(2004-2007)ی نمایشگاه موزه ملی در بریتانیابرای برگزار

 (.2007) ، لندن، انگلستانSOASدانشگاه زا آسیببرگزاری کارگاه آموزش جنسیتی و رسوم  .2

 .(2010) عراق، کردستان ، سلیمانیهدر  Wadiنهاد میدانی در سازمان مردمهای موزشی و مدیریت پروژهآکارگاه  .3

 دانشگاهدر ( عراق/سوریه/ترکیه/ایران)شبکه پژوهش کردشناسی   KSSOتشکیل و ریاست گروه علمی پژوهشی .4

SOAS ،(.2011-2008) انگلستان، لندن 

، ...کاردیف/منچستر/های لندندانشگاه کنت و شهرداریعدالت و شفافیت،  برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع .5

 .(2009)انگلستان

مشاور فرهنگی  با موضوع انگلستان ،اسکاتلند، ولز و ایرلند -مشاور فرهنگی وپناهندگی وزارت کشور، دادگستری .6

، مهاجرت یهای فرهنگی در مورد مشکالت فرهنگهای حمایت از پناهندگان مشاوره و تدوین گزارشانجمن

 .(2009-2006)های خانوادگی های ناموسی و خشونتقتل

در ترکیه  ری شرق و جنوب شرق ترکیهاشهرد 15متعلق به   GABBو  مشاور فرهنگی و شهری شهردار دیاربکر .7

(2008-2010). 

 زیبا اصفهان ،(1396)تهدید می کند
http://www.isfahanziba.ir/node/62005  

 

جای هراس از کلمه هایجاد یک گفتمان منطقی ب .16

 روزنامه خراسان رضوی،(1397)در ایران" جنسی"

http://razavi.news/fa/interview/29624/ 

 

بررسی و تحلیل مسئله رفراندوم اقلیم کردستان در  .71

                                                          85صفحه ، مجله روانگه، (1397) مصاحبه با کامیل احمدی

www.mefda.ir/d/2018/04/05/0/176057.pdf  

 

ate910.htm  
46. Visual ethnography of Pilgrimage, Life and Road in 

Kurdistan (2006). BBC 
http://kameelahmady.com/project/Visual%20ethnography.p
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ری شرق و جنوب شرق اشهرد 15متعلق به   GABBمشاور و مدرس فرهنگی و پروژه توریسم محلی در سازمان  .8

 .(2010-2008) ترکیه

استان با مقامات محلی و نهادهای غیر دولتی در زمینه آگاهی رسانی درباره ختنه دختران در  هو جلس مذاکره .9

 .(1390) کردستان

با : انگی و آزار و اذیت کودکانسمینار مشترک صندوق جمعیت ملل متحد در زمینه  خشونت خکارگاه آموزشی و  .11

 (.1391)، ایراندانشگاه شیرازبر ختنه دختران،  تأکید

 .MDF(2012) سسه ؤهلند، ماری تبادل تجربه، ذگآموزشی در زمینه مدیریت و سیاست هایالسک .11

 .(1392)دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانمیزان ختنه دختران در ایران،  سمینار و سخنرانی با موضوع ارائه .12

 .(2013)آفریقا، کنیاهای آموزشی با موضوع آموزش و توسعه پایدار و جنسیت، برگزاری و تبادل تجربه کالس .13

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

 .(2013)استانبول، ترکیه در سیاآمیانه و منع ختنه زنان در خاور شبکه برگزاری و تشکیل

 .(1393)، ایراندانشگاه تهرانهای نوجوانان، آسیب سمینار و سخنرانی با موضوع ارائه .15

دانشگاه کنت، ختنه و ازدواج کودکان،  دختران با موضوعجهانی سمینار و کارگاه آموزشی در حاشیه اجالس  .16

 .(2014)انگلستان

 بریتانیا -، لندنبر ازدواج کودکان و ختنه زنان تأکیدبا   Girl Summit" دختر"جهانی ایراد سخنرانی در اجالس   .17

(2014) . 

با موضوع ختنه دختران در ایران و سخنرانی در قالب پنل تخصصی با حضور  ام سنتنبهرونمایی از کتاب  .18

، تهران و رونمایی کتابخانه ملی ایران در یه، بهزیستی و معاونت زنان ریاست جمهوریئنمایندگان مجلس، قوه قضا

زا در روز جهانی منع  آسیبهای در حاشیه کنفرانس سنت UNسازمان ملل از نسخه انگلیسی همان کتاب در مقر 

 (.1394) یسئ، سوختنه زنان

با موضوع ختنه دختران و خشونت بر مبنای  دانشگاه قاهرهسمینار و سخنرانی در کنفرانس بین المللی  ارائه .19

 (.2015) مصرجنسیت، 

صندوق ، برگزاری توسط رانبرگزاری کارگاه آموزشی در مورد گسترش حقوق کودکان و مقابله با ختنه دخت .21

 .(2015)جمعیت ملل متحد در مقر سازمان ملل متحد، هلند

سن ازدواج  موضوعاز رهبران اهل سنت ایران و بلوچستان با  مولوی عبدالحمیدبرگزاری جلسه و البیگری با  .21

 .(1395)زاهدانکودکان، 

، در ایران( ختنه دختران) FGMسمینار و سخنرانی در کنفرانس بین المللی در قالب پنل تخصصی در مورد  ارائه .22

 .(2016)، رم، ایتالیا FGM/C مرتبط با نهاد  های مردمسازمانکنفرانس 



ازدواج کودکان در ایران با حضور  موضوعبا  طنین سکوترونمایی و سخنرانی در قالب پنل تخصصی از کتاب  .23

یه، دانشگاه علوم بهزیستی و مددکاری، سازمان بهزیستی و ئنمایندگان زن فراکسیون زنان مجلس، قوه قضا

 دانشگاه، تهران و رونمایی از نسخه انگلیسی همان کتاب در کتابخانه ملی ایرانمعاونت زنان ریاست جمهوری ، 

 (.1395) ، انگلستانآکسفورد

 .(1395)ایران  ، تهران،اسالمى تقريب مذاهب ارائه مستندات دینی و راهکارها در مجمع جهانىبرگزاری جلسه و  .24

های مقابله با ختنه ق میدانی برای سیاست گذاری و راههای تحقیآموزشی و هماهنگی در زمینه یافتهکارگاه  .25

  .(1396)، ایران ، تهرانUNICEFمرکز یونیسف دختران در ایران، /زنان

با  برگزاری در کشور مصر مصر،االزهر سسه تحقیقات پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاه ؤمای  گردهمایی حرفه .26

  .(1395)و تحلیل اجتماعی آن( ازدواج کودکان و ختنه دختران) FGM- ECM موضوع

-انجمنتهران آموزش /مشهد/های شهر اصفهانقابله با ازدواج کودکان در حاشیههای آموزشی در زمینه مکارگاه .27

 (. 1395-1396)...و خاک سبز، راه پویا:  های غیر دولتی

زا در  مقابله با ازدواج کودکان، ختنه آسیبهای موزشی در زمینه سنتآهای هجلسات، سخنرانی و کارگازاری برگ .28

 .(1395-97)های علوم بهزیستی تهران، شهید بهشتی و شهرداری کرج هزنان، صیغه و ازدواج سفید در دانشگا

، خانواده، هنرهای زاآسیبهای سنت موزشی و مشاوره در زمینهآهای هکارگا/ ه جلسات سخنرانیئارا برگزاری و .29

-های تهران و شهرستانهو مراکز پژوهشی و دانشگا( NGO)نهادهای مردمنسازمازندگی، مدیریت سازمانی در 

الرستان، واحد پیشگیری بهزیستی -نقده، دانشگاه پیام نور -عرفان،کرمانشاه-انجمن ژیار: کرمان-عصر نوها 

 (.1396-1397)....سنندج -قشم، کال -یشه، هنر و اند مهاباد -اصفهان ژینگه -و همیار اندیشه پویا-اصفهان، راه سبز

شرقی،  رضوی، آذربایجان خراسان)مذاکرات با رهبران محلی در استانموزشی و آهای هبرگزاری جلسات، کارگا .31

ازدواج کودکان، رهبران با باالترین نرخ ( و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان  خوزستان، سیستان

 (.1395-1396)تهرانگستری و بهزیستی، دمذهبی، مقامات محلی و رسمی، وزارت بهداشت، وزارت دا

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

 .(1395-1397)، ایرانمشهد، کانون زنان حقوقدان سوراانجمن 

معاونت امور زا در  مقابله با ازدواج کودکان، ختنه زنان، صیغه محرمیت در آسیبهای سمینار در زمینه سنت ارائه .32

 .(1396) ریاست جمهوری زنان و خانواده

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  ،مطالعات مصر و شمال آفریقا گروهسمینار و سخنرانی در  ارائه .33

بررسی مقایسه ای : وضعیت زنان در خاورمیانه»با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان  خارجه وزارت

 .(1396)مصر و افغانستان



های مقابله با ازدواج ق میدانی برای سیاست گذاری و راههای تحقیآموزشی و هماهنگی در زمینه یافتهکارگاه  .34

  .(1396)، ایران ، تهرانUNICEFمرکز یونیسف کودکان، 

ازدواج کودکان  موضوعبا « پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران»سمینار در چهارمین همایش ملی  ارائه .35

 .(1396) انجمن جامعه شناسی ایران و دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانو ختنه دختران با مدیریت 

،  نهاد، اهوازهای مردمنموزش سازماآ واهواز استانداری ازدواج کودکان در  موضوعسمینار و سخنرانی با  ارائه .36

 .(1396)ایران 

های مقابله با ازدواج کودکان  در اولین کنفرانس استانی گذاری و راهادات در زمینه سیاستپیشنه ارائهسخنرانی و  .37

، نماینده مشهد، ریاست امور بانوان با حضور استاندار اکانون زنان حقوقدان سورخراسان رضوی در انجمن 

، مشهدیه، ریاست دانشگاه مشهد،  ئن حقوقی قوه قضااشهروندی، مشاور جمهوری،  ریاست نهاد حقوق ریاست

 .(1396)ایران، 

انجمن حقوق کودکان ایران،  خشونت علیه کودکان در سیستم آموزشی،  موضوعسمینار و سخنرانی با  ارائه .38

 .(1396)، تهران

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

قالب پنل تخصصی باحضور نمایندگان مجلس و امور زنان و کودکان معاونت بانوان ریاست جمهوری، برگزاری در 

 .(1397)، تهرانانجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران

دانشگاه آکسفورد، ازدواج زودهنگام کودکان و دامنه جهانی آن در روز جهانی دختر،  موضوعسمینار با  ارائه .41

 .(2017)،انگلستان

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

 (.1396-97)در زمینه افزایش سن ازدواج کودکان در ایران جمهوری اسالمی ایران 

های برای ساخت پل اتحادیه بین المللی اتحادیه اروپا" موزشی در کنفرانس بین المللی آسخنرانی و کارگاه  .42

 FGM  "End FGM EU international Forum to Build Bridges on FGM, Brussels - End FGMارتباطی در خصوص 

European Network   (2017) ، بلژیکبروکسل. 

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

 (.1397)دانشگاه کردستاندر 

، DFIT سسهؤمزا با حضور وزیر بهزیستی کانادا، ریاست آسیبهای در کنفرانس سنت پیشنهادات ارائهسخنرانی و  .44

 .(2017) بریتانیاکانادا هاوس ،  - فریقا و انگلستان، لندنآنهاد از های مردمنمایندگان سازمان

در  FGMبر ازدواج کودکان و  تأکیدزا با آسیبرسوم  موضوعسمینار و سخنرانی در کنفرانس بین المللی با  ارائه .45

 .May  -2nd International Expert Meeting on Female Genital Mutilation  (2018)مونترال کانادا



ازدواج سفید در ایران همراه با سخنرانی در قالب پنل تخصصی  موضوعبا  ای با در بازخانهرونمایی از کتاب  .46

انجمن باحضور نمایندگان فراکسیون زنان مجلس و مشاور حقوقی معاونت بانوان ریاست جمهوری، برگزاری در 

 .(1397)، تهرانحمایت از حقوق کودکان در ایران

 Child hood & Development, Social policyت علمی و داوری کنگره کودکی و سیاست گذاری اجتماعی ئهی یتعضو .47

 .(1397) تهران، در ایران انجمن حمایت از حقوق کودکان –

 ( 1398، وابسته به انجمن جامعه شناسی ایران )مدیریت جامعه شناسی کودکیدبیر شورای   .48

گردی کودکان  گیری و کنترل پدیدۀ زباله درباب شناخت، پیشیغمای کودکی: پژوهشی  رونمایی و ارایه نتایج پژوهش  .49

 (1398و سخنرانی در قالب پنل تخصصی در تاالر شهر تهران ) ، انجمن حمایت از حقوق کودکان در تهران

 Middlesexدر دانشگاه  پژوهشی جامع در باب دگر باشان در ایرانشهر ممنوعه" داستان " نتایجحضور و ارایه سخنرانی و   .51

university- London- UK  

در پایتخت اتیوپی،  برای گفتگو و قانونگذاری بر منع ختنه زنان OHCHRکارشناسان سازمان ملل شرکت در نشت دو روزه  .51

 (2019)ادیس ابابا 

 (2019)در کنیا   UNFPAتفاهم نامه سالگی  30مجمع برای رای گیری و مشاوره  .52
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یریتصو یو قوم نگار لمی، ف دنمست    

 

فریقا آ-سیای دورآ/سیاآ-مریکای التینآ/مریکاآ -اروپا) قوم نگاری تصویری از سفر به چهار گوشه جهان . 1

   /http://kameelahmady.com/fa/gallery(: میانهو خاور

های نواحی روستایی در استاندر :  اولین مستند ختنه زنان در ایران«به نام سنت» فیلم پژوهشی .2

اما رو به  دارد غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان، سنت ختنه کردن دختران همچنان رواجآذربایجان

د این ای در سطح کشور در قالب کتاب و به منظور اثبات وجوگسترده برای اولین بار تحقیق. کاهش است

به عمل آمده  1393تا  1384های های بروز و شیوع این پدیده، بین سالرسم و واکاوی دالیل و ریشه

 https://www.aparat.com/v/2OyLi .است

سی و مصاحبه و تحلیل بیپارات بیآین مستند ختنه زنان در ایران در اول «به نام سنت » فیلم پژوهشی .3

  .(1395)فیلم و 

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

خصوص ازدواج کودکان و ختنه زنان در «یه ک له هه زاران »یئمشاوره و تنظیم اولین کلیپ ویدیو. 4

(1395.)  

https://www.youtube.com/watch?v=AjT2sOWiirU&feature=youtu.be  
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 میدان ) علمی هایهپژو کاستراتژی مدیریت

های در خصوص اقلیت( محور و پایلوت

ها، جنسیت، کودکان و اجتماعی، قومیت

 خانواده

     با نرم افزار  و اموزش آشناییSPSS  وسایر نرم

 افزارهای علمی مرتبط

  بر شیوه های مصاحبه، انواع کار و اموزش و تسلط

  میدانی، تجزیه و تحلیل دادهروشهای کار 

 در  اقدام نظری و کنترل کیفیت، مشاوره

کادمیک آسطح های هها و پروژطرح

 و کالن( جامعه شناختی)

     ن کمی های تحقیق رایج و مدربر روش و اموزشتسلط

  GTری و کیفی از قبیل گراندد تئو

 با  های اجتماعیمشاوره و نظارت بر طرح

 ،های محلی های دولتآسیبمحوریت 

 و کشوری و وزارت خانه ها استانی

     بر زبان تسلط 

ترکی /،ترکی(سورانی،کرمانجی)انگلیسی،فارسی،کردی

 استانبولی، دری
 

 ها و خراج راهکار و تاکتیک برای پدیدهاست

بر بومی  تأکیدبا  هنجارهای اجتماعی

 سازی موضوع

     به نرم افزار  تسلطOFFICE و کلیه نرم افزارهای رایج 

 البیگری شاخصه بام و عمل در البی اقدا-

 تأکیدبا )  های محلی و اجتماعیهای قدرت

ی و جامعه ختهای مردم شنابر مولفه

 (   شناختی

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خالصه رزومه: کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر، برندۀ جایزۀ »ناموس« در دانشگاه حقوق لندن از بنیاد حقوق زنان )
IKWRبنیاد جهانى صلح زنان بخش ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه جورج واشنگتن است.  «صلح» ۀجایز ۀ( و برند

های قبلی  . پژوهشاستها و مسائل مرتبط با جنسیت  مللی، اقلیتال اجتماعی و بین ۀتوسع ۀهای کامیل احمدی دربار پژوهش

اند: نگاهی دیگر به شرق و جنوب  رسیدهچاپ  به ها و کوردی با این عنوان ،های انگلیسی، ترکی استانبولی، فارسی وی به زبان

سنت )پزوهشی  ،Etkim press, Istanbul, Turkey 2009ب و رسوم مزوپوتامیا( آداشناسی به  شرق ترکیه ) نگاهی مردم

 و نشر شیرازهمیالدی  2015در سال  Uncut Voices Press, Oxford انتشارات باب ختنه زنان در ایران( که توسط جامع در

 ,Nova Science Publisher باب ازدوج زودهنگام کودکان در ایران(  انتشار یافت. طنین سکوت )پژوهشی جامع در در ایران
Inc., New York 2017، توسط نشر شیرازه  که صیغه / ازدواج موقت در ایران( ۀو خانه ای بر روی آب )پژوهشی جامع دربار

 1398در اوایل سال   .استباب ازدواج سفید در ایران(  ای در سایه )پژوهشی جامع در اب خانهتک وی همچنین منتشر شد.

اسرپرستی تحقیقی مشترک را با انجمن حمایت از حقوق کودکان را بر عهده داشت که زوایای اشکار و پنهان پدیده زباله گردی 

درباب یغمای کودکی: پژوهشی منطقه تهران واکاوی و مورد تحقیق قرار گرفت. نتیجه این پژوهش به نام  22کودکان را در 

در مهرماه به چاپ  انجمن حمایت از حقوق کودکانتوسظ ،  گردی کودکان در تهران کنترل پدیدۀ زبالهگیری و  شناخت، پیش

به زبانهای انگلیسی     )پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران "شهر ممنوعهداستان   "پژوهش اخیر وی به نام رسید.

زیر چاپ و به زودی در ( 2019ان توسط نشر مهری )فارسی  I.B Tauris, Publishing London-UK 2019(   توسط انتشارات

پژوهشی بر باب دگرباشان در ایران. تا به کنون سه مقاله انگلیسی  "شهر ممنوعهداستان  "از پژوهش دسترس قرار می گیرد. 
) پژوهشی جامع بر  "مرزاز مرز تا "و دو مقاله فارسی از این اثر در جورنالهای مختلف به چاپ رسیده است. اخرین پژوهش وی 

باب هویت و قومیت در ایران( که بر غیریت سازی و دیدگاه نخبگان و عوام پنج قومیت: فارس ) یا مناطق فارس زبان(، ترک، 
  .کرد، بلوچ و عرب می پردازد که منتظرچاپ می باشد

Summary of CV:  

 

Kameel Ahmady is a Social Anthropologist and recipient of the 2017 Truth Honour Award by the 

London Law University and the IKWR Women’s Rights Organisation. He also is the recipient of 2018 

first place winner award of Literary Category by Global P.E.A.C.E. Foundation at the George 

Washington University in D.C. Kameel has worked mainly on international and social development on 

gender related issues. His previous pioneering research books have garnered International attention. In 

the Name of Tradition (A Country Size Comprehensive Study on Female Genital Mutilation FGM/C 

in Iran), published by Uncut Voices Press-Oxford- 2015 and An Echo of Silence (A Comprehensive 

Study on Early Child Marriage ECM in Iran) published by Nova Science Publisher, Inc., New York 

2017. His book “A House on Water” (A Comprehensive Study on temporary Marriage) was 

published in Iran, Shiraza Publishing 2019 Tehran,Iran and due for publication by I.B Tauris London-

UK, \along with " A house under shadow" ( A comprehensive study on white marriage- Co 

habitation- in Iran). Hi Recent book "Forbidden City Tale" (A comprehensive study on LGB in Iran) 

due for publication by I.B Tauris, London UK, 2019 and Farsi version of that with Mehri Publishing 

House, London, UK 2019. He has done a study on Identity and ethnicity of 5 major ethics groups 

Border to Border, A comprehensive study on Identity and ethnicity in Iran which soon will be 

published. Recently in cooperation with SPRC (2019) I have coordinated a study called: Childhood Yawn, A 

study on Recognizing, Preventing and controlling the phenomenon of   Child Scavenging (Waste Picking) in 

Tehran by Society for Protecting the Rights Child.  


