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 تحصیالت  

 در سیاست و توانمندسازی استراتژی، و تاکتیک ،گریالبی پژوهشگری، و تحقیق روش( 2008 -2011/2009) تخصصی هایدوره و تخصصی دیپلم

 (.The London School of Economics and Political Science). انگلستان در لندن سیاست و اقتصاد مدرسه ،(BBK) بک برک هایدانشگاه از خاورمیانه

 (.University of Kent-UK) انگلستان کنت، دانشگاه تحقیق، روش و تحقیق نگاری،قوم گرایش شناسی،مردم رشته  (2006 - 2007) مرتبط تخصص مدرک

 (.University of Kent-UK) انگلستان کنت، دانشگاه ،تصویری شناسیمردم گرایش اجتماعی، شناسیمردم رشته  (2005-2006) ارشد کارشناسی

 .(UA-London university L) انگلستان لندن ارتباطات مدرسۀ/ لندن هنر دانشگاه ،انسانی ارتباطات گرایش چاپ، حقوق و نشر رشته  (2001-2003) کارشناسی

 (.London Institute) انگلیس لندن، طاتارتبا دانشگاه ،انتشارات گرایش محیطی، اقتصاد و نشر رشته  (2000-2001) کاردانی
 

 

 تخصصی هایدوره و هاعضویت
 (2019) اتیوپی در زاآسیب هایسنت بر تکیه با سالمت و بهداشت و کودکان حقوق خصوص در NGO و یونیسف مجمع

 (.University of Kent-UK) انگلستان کنت هدانشگا تحقیق، روش و تحقیق نگاری،قوم گرایش شناسی،مردم رشته (2006 - 2007) مرتبط تخصص مدرک

 UN/UNICEF یونیسف -مقر اروپایی سازمان مللو پژوهشگران در خصوص حقوق کودک و ترمیم خانواده.  نهادمردمهای ای سازمانمجمع دوره

 .(2018-2014) یسئسو رد

گاه کنت  دانش شناسیمردمهشت دانشگاه، انجمن علمی  متشکل از شناسیمردمشناسی/ های سالیانه شبکه علمی جامعههای و نشستدوره

 خاورمیانه و برگزاری در اروپا، آفریقا (2007-2018) انگلستان

  و جنسیتی مطالعات بحران، حل و ارتباطات صلح مطالعات ها،پروژه میدانی مدیریت مدیریت، خصوص در ایدوره و ایحرفه آموزشی هایدوره

 (.2012) فدیام آموزش و مشاوره مؤسسه زندگی، گانهده هایمهارت

 

  محلی، فرهنگ موضوعات درباره اجتماعی شناسیمردم شاخۀ در احمدی، کامیل من

  و اجرایى سابقۀ نیز هاحوزه این در و کنممی پژوهش هااقلیت حقوق و زنان و کودکان

هایی که در قلب مردم و در برای من به تصویر کشیدن روایت .دارم محور پروژه

بوده به خصوص اجتماعاتی که از اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد همواره جذاب 

 اند. ها مغفول ماندهنگاه مرکز و مرکزنشین

  بی،غر و شرقی اروپای دور، آسیای آفریقا، به امزیسته تجربیات و کاری سفرهای در

 ها،سانان زندگی روزمره تجربیات به خاصی عالقه عراق، و افغانستان ترکیه، بوسنی،

 در. کردم پیدا فقر و و بررسی پیامدهای جنگ (زاآسیب رسوم ویژهبه) رسوم و هاسنت

 هایمانساز به محلی سیاست و حقوقى مستقل، فرهنگی هایبرنامه یزمینه در هم اروپا

  که همه این موارد دادممی علمی و کاری مشاوره المللیبین هایگروه و وکال مهاجرت،

 .ندکنمی بسیاری کمک هایمپژوهش فهم و درک به کلی صورتی به

 

Website: kameelahmady.com 

E-mail: kameel14@hotmail.com  
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Skype: kameel141 

Twitter: @Kameelahmady 

Instagram: @Kameelahmady 
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 کامیل احمدی
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 هاو پژوهش هاکتاب

 (  1399) احمدی کامیل ایران، در قومیت و هویت باب در جامع پژوهشی مرز؛ تا مرز از 1

  حمایت نجمنا ،(1398) و همکاران احمدی کامیل تهران، در کودکان گردیزباله پدیده کنترل و گیریپیش شناخت، باب در پژوهشیکودکی:  یغمای 2

 .نوجوانان و کودکان حقوق از

 .مهری نشر(  1398) احمدی کامیل ،ایران در دگرباشان باب بر جامع پژوهشی ممنوعه؛ شهر داستان 3

 .شیرازه نشر  تهران(  1397) احمدی کامیل ایران، در سفید ازدواج باب در جامع پژوهشی: باز در با ایخانه 4

 .شیرازه نشر تهران،( 1396) احمدی کامیل ،ایران در محرمیت صیغه-موقت ازدواج باب در جامع شیپژوه: آب روی بر ایخانه 5

 .شیرازه نشر تهران،(  1395) احمدی کامیل ،ایران در کودکان ازدواج باب در جامع پژوهشی: سکوت طنین 6

 .شیرازه نشر تهران، ( 1394) احمدی کامیل ،ایران در زنان ختنه باب در جامع پژوهشی: سنت نامبه 7

 .استانبول Gabb نشر(. 2009) همکاران و احمدی کامیل توریسم، بر تأکید با و شناختی مردم پژوهشی: ترکیه شرق جنوب و شرق بر دیگر نگاهی 8

9 Ahmady, Kameel (2020). Forbidden tale: A Comprehensive study on lesbian, gay and bisexual (LGB) in Iran, London, 

Mehri Publication 

10 Ahmady, Kameel (2019). A House on water: A Comprehensive Study Research on Temporary Marriage in Iran, London, 

Mehri Publication. 

11 Ahmady, Kameel (2019). House with Open Door: A Comprehensive Study research on White Marriage (Cohabitation) in 

Iran, London, Mehri Publication. 

12 Ahmady, Kameel (2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study On Early Child Marriage (ECM) In Iran, 

New York: Nova Publishing. 

13 Ahmady, Kameel (2015). In The Name of Tradition: A Comprehensive Research Study On Female Genital 

Mutilation/Cutting (FGM/C) In Iran, Oxford: un cut voice press 

14 Ahmady, Kameel (2009). Another Look at East and Southeast Turkey. Union of Southeast Anatolia Region Municipalities 

All Rights Reserved. Etkim press: Istanbul. 

 

 

 ECM /همسری کودک/ ایران در کودکان مقاالت: ازدواج
 ( اندیشه پویا1998مردان عیالوار زنان کوچک باردار )

http://kameelahmady.com/fa/fgm-in-iran 

 17، شماره فصلنامه مطالعات حقوق، (1997) ایرانضرورت بازنگری و افزایش سن ازدواج کودکان در قوانین 

http://kameelahmady.com/fa/articles/ 
 نسانیفصلنامه تحقیقات جدید در علوم ا، (1997) ایران روستایی نواحی در کودکان ازدواج بر ایمطالعه: سفید لباسِ در سیاه بختِ

http://kameelahmady.com/fa/articles/ 
 29 شماره انسانی، علوم در جدید تحقیقات فصلنامه ،(1996) ایران در کودکان طالق و ازدواج شیوع میزان بررسی

http://kameelahmady.com/fa/articles/ 
 (1996) بیداری نسیم بینند، ماهنامهمی آسیب همسری کودک از هم پسران: احمدی کامیل

http://kameelahmady.com/fa/wp-content/uploads/2019/08/72-75-Ahmadi.pdf 
 11شماره  ، فصلنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسالمی،(1996) ایرانپژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در : سکوت طنین

http://kameelahmady.com/fa/articles/ 
Research Article/The Nexus between the Temporary Marriage and Early Child Marriages (2020) 
http://kameelahmady.com/wp-content/uploads/2019/08/The-Nexus-between-the-Narrative-of-TM-and-ECM.docx-fnal-1-1.pdf 

Feminization of Poverty- The Cause and Consequence of Early Childhood Marriages in Swift Journal of Social Sciences and 
Humanities. March 2018 Vol. 4(1), pp. 001-010  
http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2018/march/Kameel2.php 

http://kameelahmady.com/fa/fgm-in-iran/
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://kameelahmady.com/fa/wp-content/uploads/2019/08/72-75-Ahmadi.pdf
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://kameelahmady.com/wp-content/uploads/2019/08/The-Nexus-between-the-Narrative-of-TM-and-ECM.docx-fnal-1-1.pdf
http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2018/march/Kameel2.php


 

 

3 

 FGM/ ایران در زنان مقاالت: ختنه 
 (1996) زنان ماهنامه ایران در زنان ختنه باب در جامع پژوهشی: سنت نام هب

http://kameelahmady.com/fa/articles/99 

 11 شماره حقوق، مطالعات فصلنامه ،(1996) ایران حقوق و ادیان کودکان، - زنان حقوق مبنای بر دختران ختنه به نگرش تطبیقی بررسی

http://pantajournals.ir/buy.aspx?id=8442&t=1 

 (1991 ایران در زنان ختنه کشوری گزارش) زنان تناسلی اندام سازیناقص/ ختنه تغییر حال در انگاره

  WEB[Farsi].pdf-FGMC-OF-PARADIGMS-CHANGING-content/uploads/2015/05/THE-http://kameelahmady.com/fa/wp 

 (1991رواج ختنه دختران در ایران )

http://kameelahmady.com/fa/articles/ 

 (1986) بگویید ریآ کار این ممنوعیت قانون به و بگویید نه زنان کردن ختنه رسم به

http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=14311 

 (1991تبیین اجتماعی علل و پیامدهای ختنه زنان در ایران )

http://kameelahmady.com/fa/articles/ 

Female Genital Mutilation/Cutting in Iran (2018). Swift Journal of Social Sciences and Humanities. -The Politics of Culture

022-March 2018 Vol. 4(1), pp. 011 

http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2018/march/Kameel3.php 

Prevalence of Female Genital Mutilation/Cutting in Iran (2015). Swift Journal of Social Sciences and Humanity (SJSSH). 

November 2015 Vol. 1(3), pp. 028-042 

http://swiftjournals.org/sjssh/abstract/2015/november/Kameel.php  

Female genital mutilation practised in Iran, study reveals/ Guardian(2015) 

  https://www.theguardian.com/world/2015/jun/04/female-genital-mutilation-iran-fgm 

Anthropologist reveals FGM practised in western, southern Iran/ Reuters(2015) 

https://www.reuters.com/article/us-iran-fgm/anthropologist-reveals-fgm-practised-in-western-southern-iran-idUSKBN0P60OF20150626 

 

 

 صیغه و صیغه محرمیت در ایرانمقاالت: 

 19 شماره اسالمی، و انسانی علوم راهبردی مطالعات فصلنامه ،(1997) موقت ازدواج اقتصادی_اجتماعی تاثیر ارزیابی: معین مهر معلوم، مدت
http://kameelahmady.com/fa/articles/ 

 19 شماره اسالمی، و انسانی علوم راهبردی مطالعات فصلنامه ،(1997) ایران در موقت ازدواج /محرمیت صیغه شناختیآسیب بررسی

http://kameelahmady.com/fa/articles/ 
Kameel Ahmady, Temporary Marriage: an Approved Way of Submission, Swift Journal of Social Science and Humanities 5(1), 
pp. 022-033 
http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2019/march/Kameel5.php 
Research Article/The Nexus between the Temporary Marriage and Early Child Marriages 
http://kameelahmady.com/wp-content/uploads/2019/08/The-Nexus-between-the-Narrative-of-TM-and-ECM.docx-fnal-1-1.pdf 

 

 

http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://pantajournals.ir/buy.aspx?id=8442&t=1
http://kameelahmady.com/fa/wp-content/uploads/2015/05/THE-CHANGING-PARADIGMS-OF-FGMC-WEB%5bFarsi%5d.pdf
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=14311
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2018/march/Kameel3.php
http://swiftjournals.org/sjssh/abstract/2015/november/Kameel.php
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/04/female-genital-mutilation-iran-fgm
https://www.reuters.com/article/us-iran-fgm/anthropologist-reveals-fgm-practised-in-western-southern-iran-idUSKBN0P60OF20150626
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2019/march/Kameel5.php
http://kameelahmady.com/wp-content/uploads/2019/08/The-Nexus-between-the-Narrative-of-TM-and-ECM.docx-fnal-1-1.pdf
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 ایران در سفید ازدواجمقاالت: 
 21 شماره حقوق، مطالعات فصلنامه ،(1997) ایران در سفید ازدواج باب در جامع پژوهشی: باز در با اتاقی

 http://kameelahmady.com/fa/articles/ 

 21 شماره حقوق، مطالعات فصلنامه ،(1997) ایران شهرهای میان در سفید دواجاز پدیده تحلیل: شهر پوست زیر

http://kameelahmady.com/fa/articles/ 

   (1997) تهران دانشگاه سایت آن، درباره آمارهایی و «سفید ازدواج» عمر

  https://jwdp.ut.ac.ir/news?newsCode=2544 

 

 

 LGB/دگرباشان در ایرانمقاالت: 
 (1998ایران ) در جنسی دگرباشان زندگی شناختیمردم جامع تحلیل: سوم جنسیت

http://kameelahmady.com/fa/articles/ 
 

 (1998حقوق )دگرباشان ایران شهروندانی بی
http://kameelahmady.com/fa/articles/ 

 (، کوردمدیا1988) وجود همجنسگرایی و تراجنسیتی )ترنس( پنهان در داخل فرهنگ کوردی
http://kameelahmady.com/fa/articles/ 

Kameel Ahmady, Migration and Gender for Iranian LGBT, Swift Journal of Social Science and Humanities 6(2), pp. 
013-029 (2019). 
http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2020/january/Kameel7.php 

Kameel Ahmady, LGB in Iran-The Homophobic Law and Social System, Swift Journal of Social Science and Humanities 6(1), 
pp. 001-013(2019). 
http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2020/january/Kameel6.php 

 

 

 مقاالت: دیگر موضوعات
 (1987) بناز و دعا خاطره و یاد با زن، جهانی روز مارس، هشتم

http://kameelahmady.com/fa/wp-content/uploads/2015/03/translate-March-International-Women.pdf 

 انگلیسی گاردین روزنامه ،(1986) هستند جدیدی زندگی دنبال به فراری عشاق ها،چریک و قاچاقچیان با قدم به قدم

http://www.theguardian.com/world/2007/oct/01/gender.lifeandhealth 

 کوردی زبان به لکومه روزنامه ،(1981) بیان آزادی

http://kameelahmady.com/article/Komal-be%20kurdi.pdf 

 فارسی زبان به/ انگلیسی گاردین روزنامه در شده منتشر باز، ایفض وجود عدم و جنسیتی هاینابرابری  ولنتاین؛ روز

http://kameelahmady.com/fa/wp-content/uploads/2015/03/translate-Valentine.pdf 

 (کوردی) ئاسو روزنامه ،(1984) برد کار به سلیمانیه علیه را شیمیایی بمب که بود خصیش اولین امهمسایه چرچیل،

http://kameelahmady.com/article/my%20artical%20in%20xandan.pdf 

 

 

 

http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://kameelahmady.com/fa/articles/
https://jwdp.ut.ac.ir/news?newsCode=2544
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2020/january/Kameel7.php
http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2020/january/Kameel6.php
http://www.theguardian.com/world/2007/oct/01/gender.lifeandhealth
http://kameelahmady.com/article/Komal-be%20kurdi.pdf
http://kameelahmady.com/fa/wp-content/uploads/2015/03/translate-Valentine.pdf


 

 

5 

 

 و عربی  کردیآلمانی،  ،دیگر موضوعات/ انگلیسیمقاالت: 

His love gained was my love lost (2007), The Guardian of English 
https://www.theguardian.com/world/2007/oct/01/gender.lifeandhealth 

A Kurdish Yazidi teenager was stoned to death(2007) eKurd  

https://ekurd.net/mismas/articles/misc2007/4/kurdlocal343.htm 

Valley of the Wolves’: Nationalism, Conflict and the Other in a Turkish Film(2006) 
http://kameelahmady.com/article/Valley%20of%20the%20Wolves.pdf 

Identity and politics in London carnival, a study of its material and visual aspects its recent changes (2006). History of West 
Indian Migration to UK 
http://kameelahmady.com/article/Identity%20and%20politics%20in%20London.pdf 

Local politics and Muslim identity in Tower Hamlet (2006). 
http://kameelahmady.com/article/Local%20politic%20and%20Muslim.pdf 

Film Review - 4th London Kurdish Film Festival 

http://hyelog.blogspot.com/2006/12/film-review-4th-london-kurdish-film.html 

Yezidi identity in the last century: Ethnic, national or religious? (2006). The Globe No.43. 
http://kameelahmady.com/article/yezidi.pdf 

Remember the Fifth of November? (2006). 
 http://kameelahmady.com/article/President%20Saddam%20Hussien.pdf 

Visual ethnography of Pilgrimage, Life and Road in Kurdistan (2006). BBC  
http://kameelahmady.com/article/Visual%20ethnography2.pdf  

Turkey, Welcome to EU (2006). 
https://archive.li/weFqK 

Anfal - The Kurdish Genocide (2006) 
https://www.kurdipedia.org/files/relatedfiles/2014/86718/0001.PDF?ver=130339214815651451 

Cultural Heritage Projects; should be about learning together. (2006) 

http://kameelahmady.com/article/Cultural%20Heritage%20Projects.pdf 

Colours of Kurdistan' Fashion Show in Kurdistan(2006)eKurd 
https://ekurd.net/mismas/articles/misc2006/3/artkurdistan30.htm 

So-called ‘honour killings’ are not a cultural phenomenon, but a crime against women regardless of cultural background. (2006)  

 http://kameelahmady.com/article/So-called.pdf 
The Construction and Perception of ‘Kurdishness’ among Iranian Kurds in the wake of Kurdish advances in Iraqi Kurdistan(2006). 

 http://kameelahmady.com/article/The%20Construction%20and%20Perception.pdf 

o Embrace Change(2006) eKurdA Time for the Kurds t 

https://ekurd.net/mismas/articles/misc2006/8/independentstate910.htm 

Visual ethnography of Pilgrimage, Life and Road in Kurdistan (2006). BBC 
http://kameelahmady.com/project/Visual%20ethnography.pdf 

Valentine's Day: His love, my lost love (2006). the Guardian of English  
http://www.theguardian.com/world/2007/oct /01/gender.lifeandhealth 

Media consumption, conformity and resistance:a visual ethnography of youth culture in Mahanadi in Iranian Kurdistan.2005-2006 
https://www.antropologi. info/blog/anthropology/2006/photography_as_research_tool_more_engage 

Freedom of Expression (2006) - In Kurdish 
 http://kameelahmady.com/article/Komalbe%20kurdi.pdf 

Churchill, my neighbour, was the first person to use the chemical bomb on Soleimani (2005). the newspaper Aso (in Kurdish) 

http://kameelahmady.com/article/my%20artical%20in%20xandan.pdf 

A day-in-the-life of police chief in Iraqi oil-rich Kirkuk (2005) 
http://kameelahmady.com/project/a%20day%20in%20life.pdf 

Sovereignty in the Sky (2005) 
http://kameelahmady.com/project/Sovereignty%20in%20the%20Sky.pdf 

Hijacked nations; Ethnography of Palestine and Israel (2005) 
   http://kameelahmady.com/articles/ 

The mountain porters; short ethnography film of youth mountain worker (2004). 
http://kameelahmady.com/project/The%20mountain%20porters.pdf 

https://www.theguardian.com/world/2007/oct/01/gender.lifeandhealth
https://ekurd.net/mismas/articles/misc2007/4/kurdlocal343.htm
http://kameelahmady.com/article/Identity%20and%20politics%20in%20London.pdf
http://kameelahmady.com/article/Local%20politic%20and%20Muslim.pdf
http://hyelog.blogspot.com/2006/12/film-review-4th-london-kurdish-film.html
http://kameelahmady.com/article/yezidi.pdf
http://kameelahmady.com/article/President%20Saddam%20Hussien.pdf
http://kameelahmady.com/article/Visual%20ethnography2.pdf
https://archive.li/weFqK
https://www.kurdipedia.org/files/relatedfiles/2014/86718/0001.PDF?ver=130339214815651451
http://kameelahmady.com/article/Cultural%20Heritage%20Projects.pdf
http://kameelahmady.com/article/So-called.pdf
http://kameelahmady.com/article/The%20Construction%20and%20Perception.pdf
https://ekurd.net/mismas/articles/misc2006/8/independentstate910.htm
http://kameelahmady.com/project/Visual%20ethnography.pdf
http://www.theguardian.com/world/2007/oct%20/01/gender.lifeandhealth
https://www.antropologi.info/blog/anthropology/2006/photography_as_research_tool_more_engage
http://kameelahmady.com/article/Komalbe%20kurdi.pdf
http://kameelahmady.com/article/my%20artical%20in%20xandan.pdf
http://kameelahmady.com/project/a%20day%20in%20life.pdf
http://kameelahmady.com/project/Sovereignty%20in%20the%20Sky.pdf
http://kameelahmady.com/articles/
http://kameelahmady.com/project/The%20mountain%20porters.pdf
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 اجرایی هایفعالیت و آموزشی هایکارگاه سمینارها،

 (1397-1398) نهادمردم هایسازمان و تهران هایشهرداری با کودکان گردی زباله خصوص در راهکارها تبیین برای مشارکت

 (  1398) کشور وزارت هایپژوهش مرکز به کودکان ازدواج آسیب کاهش برای راهبردی ایهاستراتژی خصوص در ایمشاوره نشست

 (2019) مهری نشر لندن، ایران، در دگرباشان پژوهش از رونمایی

 (2019) اتیوپی در زاآسیب هایسنت بر تکیه با سالمت و بهداشت و کودکان حقوق خصوص در NGO و یونیسف مجمع

 (1398) شمس تاالر ،«کودکی یغمای» تخصصی پنل قالب در وهشپژ از رونمایی نشست

 (1398) وارطان خانه شهر گفتمان خانه ،«آب روی بر ایخانه» تخصصی پنل قالب در کتاب رونمایی

 (  1397) ملی کتابخانه همسری، کودک پدیده تداوم و شیوع بروز، دالیل بررسی نشست

 (  1397) شناسیانسان انجمن ،«هاگذاریسیاست و هاآسیب ها،ریشه همسری؛کودک» نشست

  در کودکان حقوق از حمایت انجمن – Child hood & Development, Social policy اجتماعی گذاریسیاست و کودکی کنگره داوری و علمیهیئت عضویت

 (.1397) ایران

 حقوقی مشاور و مجلس زنان فراکسیون نمایندگان باحضور تخصصی پنل قالب در سخنرانی با همراه ایران در سفید ازدواج موضوع با «باز در با ایخانه» کتاب از رونمایی

 (.1397) تهران ایران، در کودکان حقوق از حمایت انجمن در برگزاری جمهوری، ریاست بانوان معاونت

 کانادا مونترال در FGM و کودکان زدواجا بر تأکید با زاآسیب رسوم موضوع با المللیبین کنفرانس در سخنرانی و سمینار ارائه

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

 لندن انگلستان، و آفریقا از نهادمردم هایسازمان نمایندگان ،DFIT مؤسسه ریاست کانادا، بهزیستی وزیر حضور با زاآسیب هایسنت کنفرانس در پیشنهادات ارائه و سخنرانی

 (.2017) بریتانیا هاوس، کانادا -

 (.1397) کردستان دانشگاه در کودکان ازدواج و ختنه موضوع با ایران غرب تمدن و فرهنگ پهنه در زن ملی همایش در سخنرانی و سمینار ارائه

  خصوص در ارتباطی هایپل ساخت برای اروپا اتحادیه المللیبین اتحادیه  المللیبین کنفرانس در آموزشی کارگاه و سخنرانی

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

(2017.) 

 (.1396-97)  ایران در کودکان ازدواج سن ایشافز زمینه در اسالمی شورای مجلس زنان فراکسیون فکر اتاق در  عضویت و راهکارها و پیشنهادات سمینار، ارائه

 (.2017) انگلستان، آکسفورد، دانشگاه دختر، جهانی روز در آن جهانی دامنه و کودکان زودهنگام ازدواج موضوع با سمینار ارائه

  و نانز امور و مجلس نمایندگان حضور با تخصصی پنل قالب در سخنرانی با همراه ایران در موقت ازدواج و محرمیت صیغه موضوع با «آب روی بر ایخانه» کتاب از رونمایی

 (.1397) تهران ایران، در کودکان حقوق از حمایت انجمن در برگزاری جمهوری، ریاست بانوان معاونت کودکان

 (.1396) تهران،  ایران، کودکان حقوق انجمن آموزشی، سیستم در کودکان علیه خشونت موضوع با سخنرانی و سمینار ارائه

  حضور با وراس حقوقدان زنان کانون انجمن در رضوی خراسان استانی کنفرانس اولین در کودکان ازدواج با مقابله هایراه و گذاریسیاست زمینه در پیشنهادات ارائه و سخنرانی

 (.1396) مشهد،  مشهد، دانشگاه ریاست قضائیه، قوه وقیحق مشاوران شهروندی، حقوق نهاد ریاست جمهوری، ریاست بانوان امور ریاست مشهد، نماینده استاندار،

  شگاهدان و ایران شناسیجامعه انجمن مدیریت با دختران ختنه و کودکان ازدواج موضوع با «ایران جامعه در فرهنگی و اجتماعی پژوهش» ملی همایش چهارمین در سمینار ارائه

 (1396) تهران طباطبایی عالمه

 (.1396) ایران  اهواز، نهاد،مردم هایسازمان آموزش و اهواز استانداری در کودکان ازدواج موضوع با نیسخنرا و سمینار ارائه

 (. 1396) ایران تهران، ،UNICEF یونیسف مرکز کودکان، ازدواج با مقابله هایراه و گذاریسیاست برای میدانی تحقیق هاییافته زمینه در هماهنگی و آموزشی کارگاه

  ایران یاسیس علوم انجمن دانشجویی کمیته همکاری با خارجه وزارت خاورمیانه استراتژیک مطالعات پژوهشکده آفریقا، شمال و مصر مطالعات گروه در سخنرانی و مینارس ارائه

 (.1396) افغانستان و مصر ایمقایسه بررسی: خاورمیانه در زنان وضعیت عنوان با

 (.1396) جمهوری ریاست خانواده و زنان امور معاونت در محرمیت صیغه زنان، ختنه کودکان، ازدواج با مقابله  در زابآسی هایسنت زمینه در سمینار ارائه

 (.1395-1397) ایران مشهد، سورا، حقوقدان زنان کانون انجمن رضوی، خراسان استان در کودکان ازدواج با مقابله هایراه و گذاریسیاست زمینه در هفتگی آموزشی کارگاه

 و زگانهرم غربی، آذربایجان بلوچستان، و سیستان خوزستان، ،شرقی آذربایجان ،رضوی خراسان) استان در محلی رهبران با مذاکرات و آموزشی هایکارگاه جلسات، برگزاری

 (.1395-1396) تهران بهزیستی، و ستریدادگ وزارت بهداشت، وزارت رسمی، و محلی مقامات مذهبی، رهبران کودکان، ازدواج نرخ باالترین با( اصفهان

 و( NGO) نهادمردم هایسازمان در سازمانی مدیریت زندگی، هنرهای خانواده، زا،آسیب هایسنت زمینه در مشاوره و آموزشی هایکارگاه/ سخنرانی جلسات ارائه و برگزاری

  راه فهان،اص بهزیستی پیشگیری واحد الرستان،-نور پیام دانشگاه نقده، -عرفان کرمانشاه،-ژیار انجمن: کرمان-نو عصر هاشهرستان و تهران هایدانشگاه و پژوهشی مراکز

 (.1396-1397)...سنندج -کال قشم، -اندیشه و هنر مهاباد، -ژینگه اصفهان -همیار و پویا اندیشه-سبز
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  زیستیبه علوم های¬دانشگاه در سفید ازدواج و صیغه زنان، ختنه کودکان، ازدواج با لهمقاب  در زاآسیب هایسنت زمینه در آموزشی هایکارگاه و سخنرانی جلسات، برگزاری

 (.1395-97) کرج شهرداری و بهشتی شهید تهران،

 (. 1395-1396..).و پویا راه سبز، خاک:  غیردولتی هایانجمن آموزش تهران/مشهد/اصفهان شهر هایحاشیه در کودکان ازدواج با مقابله زمینه در آموزشی هایکارگاه

 و( دختران ختنه و کودکان ازدواج) FGM- ECM  موضوع با مصر کشور در برگزاری  مصر، االزهر دانشگاه و بهداشت وزارت پزشکی تحقیقات مؤسسه ایحرفه گردهمایی

 (. 1395) آن اجتماعی تحلیل

 (.1395) ایران تهران، اسالمى، هبمذا تقریب جهانى مجمع در راهکارها و دینی مستندات ارائه و جلسه برگزاری

 ایران تهران، ،UNICEF یونیسف مرکز ایران، در دختران/زنان ختنه با مقابله هایراه و گذاریسیاست برای میدانی تحقیق هاییافته زمینه در هماهنگی و آموزشی کارگاه

(1396 .) 

  علوم دانشگاه ه،قضائی قوه مجلس، زنان فراکسیون زن نمایندگان حضور با ایران در کودکان ازدواج وعموض با سکوت طنین کتاب از تخصصی پنل قالب در سخنرانی و رونمایی

  انگلستان د،آکسفور دانشگاه در کتاب همان انگلیسی نسخه از رونمایی و تهران ایران، ملی کتابخانه جمهوری، ریاست زنان معاونت و بهزیستی سازمان مددکاری، و بهزیستی

(1395.) 

  ایتالیا رم، ،FGM/C با مرتبط نهادِمردم هایسازمان کنفرانس ایران، در( دختران ختنه) FGM مورد در تخصصی پنل قالب در المللیبین کنفرانس در سخنرانی و سمینار ائهار

(2016.) 

 (.1395) زاهدان کودکان، دواجاز سن موضوع با بلوچستان و ایران سنت اهل رهبران از عبدالحمید مولوی با گریالبی و جلسه برگزاری

 (.2015) هلند متحد، ملل سازمان مقر در متحد ملل جمعیت صندوق توسط برگزاری دختران، ختنه با مقابله و کودکان حقوق گسترش مورد در آموزشی کارگاه برگزاری

 (.2015) مصر جنسیت، مبنای بر خشونت و دختران ختنه موضوع با قاهره دانشگاه المللیبین کنفرانس در سخنرانی و سمینار ارائه

 ریاست زنان معاونت و بهزیستی قضائیه، قوه مجلس، نمایندگان حضور با تخصصی پنل قالب در سخنرانی و ایران در دختران ختنه موضوع با سنت نام به کتاب از رونمایی

  زنان، ختنه منع جهانی روز در زاآسیب هایسنت کنفرانس حاشیه در UN ملل سازمان مقر در کتاب همان انگلیسی نسخه از رونمایی و تهران ایران، ملی کتابخانه در جمهوری

 (.1394) سوئیس

 (.2014) بریتانیا -لندن زنان، ختنه و کودکان ازدواج بر تأکید با  Girl Summit دختر جهانی اجالس در سخنرانی ایراد

 (.2014) انگلستان کنت، دانشگاه کودکان، ازدواج و ختنه موضوع با ندخترا جهانی اجالس حاشیه در آموزشی کارگاه و سمینار

 (.1393) ایران تهران، دانشگاه نوجوانان، هایآسیب موضوع با سخنرانی و سمینار ارائه

 ،استانبول در آسیا و خاورمیانه در زنان نهخت منع شبکه تشکیل و برگزاری یونیسف، و عراق کردستان WADI سازمان همکاری با خاورمیانه در دختران ختنه آموزشی کارگاه

 (.2013) ترکیه

 (.2013) آفریقا کنیا، جنسیت، و پایدار توسعه و آموزش موضوع با آموزشی هایکالس تجربه تبادل و برگزاری

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

 (.1391) ایران شیراز، دانشگاه دختران، ختنه بر تأکید با: کودکان اذیت و آزار و خانگی خشونت  زمینه در متحد ملل جمعیت صندوق مشترک سمینار و آموزشی کارگاه

 (.1390) کردستان استان در دختران ختنه درباره رسانیآگاهی زمینه در غیردولتی نهادهای و محلی مقامات با جلسه و مذاکره

 ناهندگانپ از حمایت هایانجمن فرهنگی مشاور موضوع با ایرلند و ولز اسکاتلند، انگلستان، - نهادمردم هایسازمان برخی و دادگستری پناهندگی، سازمان و فرهنگی مشاور

 (.2009-2006) نوادگیخا هایخشونت و ناموسی هایقتل مهاجرت، فرهنگی مشکالت مورد در فرهنگی هایگزارش تدوین و مشاوره

 (.2009) انگلستان ،...کاردیف/منچستر/لندن هایشهرداری و کنت دانشگاه شهروندی، حقوق و عدالت موضوع با آموزشی کارگاه برگزاری

 (.2010-2008) ترکیه شرق جنوب و شرق شهرداری 15 به متعلق GABB سازمان در توریسم پروژه کنندههماهنگ و مشاور

 (.2010-2008) ترکیه در ترکیه شرق جنوب و شرق شهرداری 15 به متعلق GABB بایدمیر عثمان دیاربکر، شهردار شهری و یفرهنگ مشاور

 (.2010) عراق کردستان، سلیمانیه، در Wadi نهادمردم سازمان در میدانی هایپروژه مدیریت و آموزشی کارگاه

 (.2011-2008) انگلستان لندن، ،SOAS دانشگاه در( عراق/سوریه/ترکیه/ایران) کردشناسی پژوهش شبکه KSSO پژوهشی علمی گروه ریاست و تشکیل

 (.2007) انگلستان لندن، ،SOAS دانشگاه زاآسیب رسوم و جنسیتی آموزش کارگاه شرکت

 فیرس و هدایتگر برخوردار، کم مناطق جوان اعضای انمندسازیتو و تدریس و آموزش ،(لندن موزه) پناهندگان گویا تاریخ پروژه کارمند ،ایمنطقه هایکارگاه برگزارکننده

  بریتانیا در یمل موزه نمایشگاه برگزاری برای تصویری و صوتی هایمصاحبه انجام دولتی، و محلی هایدستگاه رابط ،(عراق کردستان/ترکیه/آفریقا) محلی هایدولت فرهنگی

(2007-2004.) 
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 تصویری نگاریقوم و فیلم مستند،
 (  1398) تهران در کودکان گردیزباله خصوص در فیلم میدانی و علمی ، مشاورکودکی یغمای ستندم

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

 (.1395) زنان ختنه و کودکان ازدواج درخصوص «زاران هه له ک یه» ویدیویی کلیپ اولین تنظیم و مشاوره

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

  همچنان ختراند کردن ختنه سنت هرمزگان، و کرمانشاه کردستان، غربی، آذربایجان هایاستان در روستایی نواحی در  ایران، در زنان ختنه مستند اولین ؛سنت نام به مستند

  هایسال ینب پدیده، این شیوع و بروز هایریشه و دالیل واکاوی و رسم این وجود اثبات منظور به و کتاب قالب در کشور سطح در ایگسترده تحقیق بار اولین برای. دارد رواج

 https://www.aparat.com/v/2OyLi                                                                                                        .است آمده عمل به 1393 تا 1384

 (. 1395) فیلم و تحلیل و مصاحبه و سیبیبی آپارات در ایران در زنان ختنه مستند اولین «سنت امن به»بررسی فیلم 

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

 BBC( 2006) انگلیسی به ایران از شناسیمردم و نگاریقوم هایگزارش

https://ekurd.net/mismas/articles/misc2006/8/independentstate937.htm   

 BBC(  1384) مهاباد در کرد عشایر از خانواده یک با روز یک تصویری نگاریقوم

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

  BBC ؛(1383) تهران هایتاکسی موتور تصویری نگاریقوم

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

 (.1384) عراق و ایران کردستان مرزهای در کولبران زندگی از نان و فقر  شناسیمردم کوتاه مستند فیلم نخستین

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

 BBC( 1384) ایران هایجاده در سفری هاجاده زندگی یتصویر نگاریقوم

http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/yourphotos/story/2006/08/060817_ahmadi4.shtml   

 (.2005) اروپا در آزاد هایرسانه کردن محدود و کنترل به پرداختن ،سمانآ در آزادیکوتاه  مستند

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

 BBC( 2005) ایران کردستان در زیارت از تصویری گزارشی زائران تصویری نگاریقوم  

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

 (خاورمیانه و آفریقا -دور آسیای/آسیا -التین آمریکای/آمریکا -وپاار) جهان چهارگوشه به سفر از تصویری نگاریقوم

http://kameelahmady.com/fa/gallery  
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 و افتخارات زیجوا

 

 برای مجموعه آثار 2018در سال  «واشنگتن جورج» دانشگاه در «انسانى علوم و ادبیات جایزه»

 

  انپژوهشگر به هنر مطبوعات و انسانی، علوم و ادبیات سالمت، و پزشکى قانون، سیاسی، علوم پرورش، و شآموز مختلف هایبخش در هرسال جایزه این

  سال از که نهاد استسازمان مردم یک ،صلح جهانى بنیاد .به کامیل احمدی اهدا شد 1997سال  انسانی علوم و ادبیات بخش جایزه و شودمی اهدا جهان برتر

  هایتفعالی مشغول کشور این در هاستسال و دارد آفریقا با ایگسترده میدانی ارتباط کند،می فعالیت به خصوص مهاجران، نزنا مسائل زمینه در 1981

 که انی بودایر پژوهشگر اولین احمدی کامیل .دهدمی انجام پژوهشی و علمی مشترک هایپروژه مختلف هایدانشگاه با همچنین بنیاد این. است بشردوستانه

 مصر، شورهاىک از انتخابى کاندیدهاى با رقابت در هااقلیت و کودکان جنسیت، بر تاکید با اجتماعی هایآسیب حوزه در هایشفعالیت و علمى تألیفات یلدل به

 .شد واشنگتن جورج دانشگاه در جایزه نهایی برنده امریکا و کنیا انگلستان،

http://globalwomanpeacefoundation.org/2018/05/22/global-woman-p-e-a-c-e-foundation-launches-2018-walk-to-end-fgm/ 

 

 (2017) نافاسویبورکو  کنیاواقع در  (IAC)کمیته بین آفریقایی عضویت کامل و سمت میز کارشناسی در  یاهدا

 

 (IAC) ها عمل ختنه زنان انجام عضو از کشورهای آفریقایی است که در آن 29رسانی و آموزش عمومی است که دارای یک بنیاد تخصصی در زمینه آگاهی

را نیز به لیست اعضای کشورها اضافه کرد. کامیل احمدی تنها  این بنیاد نمایندگانی از کشورهای اندونزی، فیلیپین، هند و ایران  2017شود. از سال می

 عضویت دارد. (IAC) نماینده از خاورمیانه است که در

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

 

 با تاکید بر موضوع زنان و کودکانها برای پژوهش در حوزه آسیب 2017لندن در سال  حقوق دانشگاه در (IKWRO) ناموس جایزه

 

ر های مختلف تقدیهای اجتماعی، پژوهشگران و نویسندگان در بخشهر ساله طی مراسمی از فعاالن حوزه نلند قانون دانشگاه همکاری با (IKWRO) سازمان

 و زنان حقوق جنسیت، ها در حوزهبه خاطر مجموعه پژوهش «واقعی افتخار/ناموس»های مختلف، جایزه در کنار برگزیدگان بخش 2017کند، در سال می

 به کامیل احمدی اهدا شد. کودکان

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

 2918-nominees/#more-announce-http://ikwro.org.uk/2017/03/delighted 

 

 (2013)در سال   (FGM/Cخصوص در مبدا کشور برای تبعید در پناهندگان حقوق -بلژیک/بریتانیا/اوگاندا -جهانی کارشناسی نشان کسب

 سازی آلت جنسی زنان/ ختنه زنان اهدا شد.این نشان برای نگارش و دیدگاه علمی او به ناقص 

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

 «شرق و جنوب شرق ترکیه نگاهی دیگر به»، برای کتاب های گابمرکز آثار و نشر مزوپوتامیای شهرداری 2009جایزه بهترین پژوهش سال 

 

 هایزبان به 2009 سال در ترکیه که اغلب کردنشین کردستان استان پانزده به نگارانهقوم نگاهی با است که ترکیه شرق به سفر راهنمای نوعی این کتاب

  راهنمای یک از فراتر اما بسیار است یادشده مناطق به سفر راهنمای یک ظاهر در که کتابی رسید. چاپ به استانبول در( کرمانجی) کوردی و ترکی ،انگلیسی

 امیهای نظدرگیری با تنها را اینجا که دهد نشان خواننده به و کرده دور منطقه این ماندگیعقب رتصو از را خوانندگان ذهن کرده سعی کند وعمل می سفر

این جایزه توسط شهردار وقت دیاربکر؛ عثمان بایدمیر که بعدها نماینده پارلمان ترکیه نیز شد   .دارد پرشکوه و دور بسیار تاریخی منطقه نشناسند چراکه این

 برد به کامیل احمدی اهدا شد.سر می اکنون در تبعید بهو هم

http://kameelahmady.com/another-look-in-turkey-s-kurdistan 

 

 2006فرهنگى در سال  میراث کمیته از (HMS) دنلن شرق موزه نگارىقوم پژوهش برترین اتنوگرافى و (IAC) آفریقا اجتماعى کمیته نشان افتخار

تان  هایی که به انگلسدر این نمایشگاه اشیاء و میراث خانواده«. هایشمهاجرت و خاطره»در موزه شرق لندن و موزه محله هاکنی، نمایشگاهی برپا شد با عنوان 

 ن رویداد را برعهده داشت.مهاجرت کرده بودند به نمایش گذاشته شد. کامیل احمدی سمت مشاور فرهنگی ای

http://www.culture24.org.uk/history-and-heritage/art2847 

http://globalwomanpeacefoundation.org/2018/05/22/global-woman-p-e-a-c-e-foundation-launches-2018-walk-to-end-fgm/
https://uncutvoices.wordpress.com/2018/06/17/congratulations-to-our-author-kameel-ahmady-irin-new-member-of-the-iac/
http://www.basnews.com/index.php/fa/news/kurdistan/336110
http://ikwro.org.uk/2017/03/delighted-announce-nominees/#more-2918
http://www.refugeelegalaidinformation.org/iran-fgm
http://kameelahmady.com/another-look-in-turkey-s-kurdistan
http://www.culture24.org.uk/history-and-heritage/art2847
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 FGM/ ایران در زنان ختنه
 سی فارسیبیوگو با برنامه به عبارت دیگر، بیگفت

https://www.youtube.com/watch?v=5pAbZqNN5z8 
 سی فارسیبیآپارات، بی در «سنت نام به»نگاهی به فیلم 

https://www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150604_apar
at_22_2015 

 سیبیبی با مصاحبه: ایران در کودکان ازدواج و زنان ختنه

https://www.aparat.com/v/QYUdj 
 سی فارسیبیآپارات، بی در «سنت نام به»نگاهی به فیلم 

https://www.bbc.com/persian/arts-38850315 
 یرانیا زنان حقوق سازمان رئیس نامی دیانا و کارگردان احمدی کامیل با آپارات وگویگفت

 «سنت نامبه» فیلم درباره کرد و

https://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-38850314 
 زنان ختنه آمار وگو با خبرگزاری ایرنا؛ کاهشگفت

https://www.irna.ir/news/3671471/ 
 احمدی کامیل: اسپانسر و مشاور. رحمانی چیمن صدای با هزار، از یک ترانه:  انهتر

https://www.youtube.com/watch?v=2JiTQcFH190 
 زنان ختنه مورد در روداو تلویزیونی کانال با مصاحبه

https://www.youtube.com/watch?v=LG3Ledxa-aE 
 اندشده قربانی جهان در زن میلیون 200: «زنان ختنه» با مبارزه جهانی شبکه من و تو: روز

https://www.manototv.com/news/article/5421 
 زنان جنسی سازی ناقص با مقابله جهانی ایران اینترنشنال: روز

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XsYTlDi36O
o&feature=share 

 احمدی کامیل: ماچولند زنده گفتگوهای

https://www.youtube.com/watch?v=I0AV73nJ91U 
 احمدی کامیل!/ ایران در دختران یختنه/جنسی مجموعه خرد

https://www.namavid.com/video/52660/sexual-reasoning-
38-circumcision-of-girls-in-iran-kamil-ahmadi 

 ناآگاهی سقف زیر خبرآنالین: ختنه زنان و دختران

https://www.khabaronline.ir/news/507411/ 
 ایران در زنان و دختران جنسی سازی صدای آمریکا: مثله

https://ir.voanews.com/a/fgm-iran-sunnis/2809266.html 
 است هازنیگمانه از بیشتر زن جنسی اندام سازیناقص قربانیان دویچه وله: شمار

https://p.dw.com/p/1HqXQ 
 دولت مسئولیت و زنان ختنه آمار رادیو فردا: کاهش

https://www.radiofarda.com/a/f3-women-circumcision-
decrease/28294956.html 

 است کرده زخمی را جهان زن میلیون 200 که تیغی رادیو زمانه: ختنه؛

https://www.radiozamaneh.com/259614 
 ایران در سن زیر هایازدواج و زنان ختنه پیرامون جدید کیهان لندن: پژوهشی

https://kayhan.london/fa/?p=56568 
 ندارد وجود ایران در زنان ختنه خاتمه برای دویچه وله: سیاستی

https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-46260381 
 !«است ناپاکی و حیابی دختر گفتندمی مردم»انصاف نیوز: 

http://www.ensafnews.com/100647/ 

 شودمی انجام ایران استان چهار در ختنه زنان و دختران: تحقیق یک سی: نتیجهبیبی

https://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150604_nm_fg
m_iran_women 

 هرمزگان در دختران ختنه درصدی 50 اینترنشنال: کاهش

https://bitu.ir/qt7QcX 
 خانه امن: خشونتی به نام سنت

http://www.khanehamn.org/archives/tag/%D8%AE%D8%AA
%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 

 احمدی کامیل نوشته «سنت و زنان» کتاب بر کلید ملی: مروری

http://kelidemelli.com/fa/news/8646/ 
 ستا نشده شناخته رسمیت به ایران قوانین در زنان کرد پرس: ختنه

http://kurdpress.com/details.aspx?id=60747 
 دختر دست از آب نوشیدن معتقدند/  دارد را ایران در دختران ختنه آمار باالترین رکنا: هرمزگان

 است حرام نشده، ختنه

https://cutt.ly/0r9earT 
 در هک دختری از تلخ روایتی/ گیردمی قربانی ایران در هنوز که سنتی زنان؛ : ختنه24رویداد 
 شد ختنه کودکی

https://www.rouydad24.ir/fa/news/203470/ 
 ایران در زنان ختنه باب در جامع پژوهشی سنت نام فرهنگ امروز: به

http://farhangemrooz.com/news/45973/ 
 زنان تن بر «سنت تیغ» شدن زیتون: کند

https://www.zeitoons.com/60356 
 (دختران جنسی سازی ناقص درباره پژوهشی) سنت نام زنان امروز: بهماهنامه 

https://www.magiran.com/volume/104998 
 همسری کودک و عمل این میان مستقیم رابطه/  ایران در زنان ختنه درصدی 50 برنا: کاهش

https://cutt.ly/mr9efJt 
 سنت نام به خشونتی زنان؛ ختنهرویکرد امروز: 

http://www.rooykardemrooz.ir/news/2409/ 
 کند ورود ختنه زنان و دختران مسئله به بهداشت وزارت: نیوز سالمت

http://www.salamatnews.com/news/175068/ 
 خاموش تراژدی ایران، در دختران یبیدار زنی: ختنه

http://bidarzani.com/23238 
 : شیوع ختنه در مناطق جنوبی هرمزگان24رویداد 

https://www.rouydad24.ir/fa/news/154272/ 
 ایران در زنان ختنه فرارو: کاهش

https://fararu.com/fa/news/379938/ 
 سنت نام به خشونتی زنان؛ دیدار نیوز: ختنه

https://didarnews.ir/fa/news/20155/ 
 است کاهش به رو ایران در زنان ختنه: تحقیق یک خبرگزاری زنان افغانستان: نتیجه

http://www.awna.af/1395/11/19/ 
 رانای هرمزگان تا آفریقا از ان،ختنه زنان و دختر سنت؛ نام به زنان سازی ایران خبر: ناقص

http://www.irankhabar.ir/fa/doc/report/55843/ 
 (حمدیا کامیل از فیلمی - ایران در زنان ختنه به نگاهی) سنت نام ایرانیان انگلستان: به

https://iranianuk.com/20161027173516038/ 

 

 

 هاها در رسانهها و فعالیته، دیدگاها بازتاب پژوهش

https://www.youtube.com/watch?v=5pAbZqNN5z8
https://www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150604_aparat_22_2015
https://www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150604_aparat_22_2015
https://www.aparat.com/v/QYUdj
https://www.bbc.com/persian/arts-38850315
https://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-38850314
https://www.irna.ir/news/3671471/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=2JiTQcFH190
https://www.youtube.com/watch?v=LG3Ledxa-aE
https://www.manototv.com/news/article/5421
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XsYTlDi36Oo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XsYTlDi36Oo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=I0AV73nJ91U
https://www.namavid.com/video/52660/sexual-reasoning-38-circumcision-of-girls-in-iran-kamil-ahmadi
https://www.namavid.com/video/52660/sexual-reasoning-38-circumcision-of-girls-in-iran-kamil-ahmadi
https://www.khabaronline.ir/news/507411/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ir.voanews.com/a/fgm-iran-sunnis/2809266.html
https://p.dw.com/p/1HqXQ
https://www.radiofarda.com/a/f3-women-circumcision-decrease/28294956.html
https://www.radiofarda.com/a/f3-women-circumcision-decrease/28294956.html
https://www.radiozamaneh.com/259614
https://kayhan.london/fa/?p=56568
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-46260381
https://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150604_nm_fgm_iran_women
https://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150604_nm_fgm_iran_women
https://bitu.ir/qt7QcX
http://www.khanehamn.org/archives/tag/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.khanehamn.org/archives/tag/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://kelidemelli.com/fa/news/8646/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://kurdpress.com/details.aspx?id=60747
https://cutt.ly/0r9earT
https://www.rouydad24.ir/fa/news/203470/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://farhangemrooz.com/news/45973/%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.zeitoons.com/60356
https://www.magiran.com/volume/104998
https://cutt.ly/mr9efJt
http://www.rooykardemrooz.ir/news/2409/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/175068/-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://bidarzani.com/23238
https://www.rouydad24.ir/fa/news/154272/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fararu.com/fa/news/379938/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://didarnews.ir/fa/news/20155/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://www.awna.af/1395/11/19/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87/
https://iranianuk.com/20161027173516038/%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88
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 ECM /همسری کودک/ ایران در کودکان ازدواج

 کودکان ازدواج هشتم، میالن کارشناسی برنامه
https://www.aparat.com/v/GhTo1 

 شبکه من و تو: ازدواج کودکان
https://www.manototv.com/episode/2684 

 گفرهن دریچه از کودکان ازدواج پدیده دیدار نیوز: بررسی
 سنت و

https://cutt.ly/pr9eWl4 

 موقت ازدواج قربانیان ترینمهم ایران وایر: کودکان
https://www.youtube.com/watch?v=kqeKRPM

ODbQ 

 سن زیر کشور هایازدواج درصد 17اعتماد آنالین: 
 است قانونی

https://etemadonline.com/content/261727/ 

 نوجوانی در طالق کودکی؛ در روزنامه شهروند: ازدواج
http://shahrvand-

newspaper.ir/news:nomobile/main/77704/ 

 دنیای مسلخ در کودکانه آرزوهای همسری، ایرنا: کودک
 سالیبزرگ

https://www.irna.ir/news/82712304/ 

 وام» افزایش با ایران در همسری صدای آمریکا: کودک
 است شده برابر چهار «ازدواج

https://ir.voanews.com/a/iran-child-
marrige/5199931.html 

 مشهد در کودکان ازدواج روزنامه شرق: بیشترین
https://www.magiran.com/article/3688672 

 دختران ازدواج دلیل اینترنت از کیهان لندن: ترس
 !ایران در ردسالخ

https://kayhan.london/fa/1397/01/14/ 

 آن فقهی موانع و دختران ازدواج سن رادیو فردا: افزایش
https://www.radiofarda.com/a/29213302.html 

 ازدواج درباره احمدی کامیل با وگوسی: گفتبیبی
 ایران در دختران مزودهنگا

https://www.bbc.com/persian/iran-37626395 

 نوجوانان داماد، کودکان عروس، خبرآنالین: کودکان
 مطلقه

https://www.khabaronline.ir/news/588758/ 

 مشهد در کودکان ازدواج خبرآنالین: بیشترین
https://www.khabaronline.ir/news/744184/ 

 درونمی بخت خانه به کودکی در که هاییرادیو فردا: زوج
https://www.radiofarda.com/a/b1-viewpoints-

early-child-marriage/29252340.html 

 نابالغ هایعروس رادیو فردا: حکایت
https://www.radiofarda.com/a/f3-kids-

marriage-iran/28046100.html 

 انکودک ازدواج جلوی: بهزیستی سازمان رادیو فردا: رئیس
 گیریممی را

https://www.radiofarda.com/a/welfare-
prevents-children-marriage/28715110.html 

 نکودکا طالق باالی آمار به نسبت صدای آمریکا: هشدار
  بیوه کودک هزاران وجود و

https://ir.voanews.com/a/iran-children-
abuse/4745521.html 

 کشور در سال 18 زیر بیوه کودک هزار 14 ایسنا: 
https://www.isna.ir/news/97102614285/ 

 شناسیانسان انجمن در کودکان ازدواج همایشهرانا: 
 تهران دانشگاه

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-
18269/ 

 

 کنیم فکری شوهر طالب دختران برای دویچه وله: باید
https://p.dw.com/p/3Bw5z 

 ایران در سال 41 زیر بیوه کودک هزار 41یه: العرب

https://cutt.ly/Zr9rtXQ 

 سرانجام به همسری کودک ممنوعیت الیحه چرا ایرنا:
 رسد؟نمی

https://www.irna.ir/news/83233725/ 

 دختران برای باید/ نیست کودک هسال 15 خبرآنالین: دختر
 کنیم فکری شوهر طالب

https://www.khabaronline.ir/news/1224900/ 

 موقت ازدواج قانون اصالح برای روزنامه شهروند: تالش
http://shahrvand-

newspaper.ir/news:nomobile/main/127912/ 

 خداحافظی مدرسه با که کوچکی روزنامه همشهری: زنان
 کنندمی

http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/8267/ 

 هستند موقت ازدواج قربانیان ترینمهم ایران وایر: کودکان
https://iranwire.com/fa/features/25199 

 های نابالغ: بیوهروزنامه اطالعات
https://www.ettelaat.com/mobile/?p=114583&dev

ice=phone 

 از نوعی کودکان، زودهنگام ازدواج هرانا: مشروعیت
 آزاریکودک

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-
14378/ 

 غهصی پدیده و ایران در همسرکودک میلیونیکخبر آنالین: 
 کودکان

https://www.khabaronline.ir/news/758604/ 

 یمتهس کودکان به مربوط قوانین در جامع نگاه ایرنا: نیازمند
https://www.irna.ir/news/83056465/ 

 !خانگی بردگی مسلخ در کودکی ایرنا: ذبح
https://www.irna.ir/news/82775889/ 

 رضوی خراسان در هاازدواج درصد 35: پژوهشگر ایرنا: یک
 است کودکان به مربوط

https://www.irna.ir/news/82740637/ 

 ازدواج باب در جامع پژوهشی «سکوت طنین»ایسنا: 
 ایران در زودهنگام

https://www.isna.ir/news/kordestan-37335/ 

 ایسنا: زندگی بازی
https://www.isna.ir/news/96052616427/ 

 ...شدم پسردایی نامزد خانواده اجبار به سالگی 13 ایسنا: در
https://www.isna.ir/news/96042514586/ 

ایران/ بخش  در اجتماعی پژوهشگران مصائب اندر ایرنا:
 نخست

https://www.irna.ir/news/83295034/ 

 دهش کشیده هم علمی جامعه به باندبازی و رانت ایرنا: فساد،
 است/ بخش دوم

https://www.irna.ir/news/83298005/ 

 دارد وجود بیوه کودک هزار 14 ایران ه: دردویچه ول
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-47108935 

  کودکان ازدواج همایش بی کودکی: برگزاری
http://bikoodaki.blogspot.com/2018/12/blog-

post_16.html 

 آب روی ایخانه کودکان؛ زودهنگام ازدواج: نیوز بهار
http://www.baharnews.ir/news/144747 فرارو: ازدواج 

 نوجوانی در طالق کودکی؛ در
https://fararu.com/fa/news/291947// 

 ارقام و آمار نگاه از ایران در کودکان ایران گلوبال: ازدواج
https://iranglobal.info/node/67216 

 است نوجوانان ازدواج ایران هایازدواج درصد 24سی: بیبی
https://www.bbc.com/persian/iran-43243042 

 کودکان ازدواج ساززمینه بیدار زنی: ناآگاهی
http://bidarzani.com/27307 

 دستمزد برابر در هادختربچه آفتاب یزد: عقد
http://aftabeyazd.ir/122181- 

 فروشتن و ایبیوه کودک همسری، روزنامه ابتکار: کودک
http://www.ebtekarnews.com/?newsid=103592 

 کودکان ازدواج کاهش به مذهبی رهبران نظر راکایبنا: اشت
 انجامدمی

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

 است اندک بسیار ایران در کودکان ازدواج درباره هاداده: ایبنا
http://www.ibna.ir/fa/doc/report/241141/ 

 هاآسیب ها،ریشه همسری؛ انجمن علوم سیاسی ایران: کودک
 هاگذاریسیاست و

https://cutt.ly/Br9rvOy 

/ ایران در دکانکو طالق و ازدواج پدیده از دیدار نیوز: گزارشی
 کشور در بیوه کودک هزار 14

https://didarnews.ir/fa/news/18801/ 

 کل از درصد 17 سال؛ 18 زیر دختران ان: ازدواجمید
 کشور هایازدواج

https://meidaan.com/archive/59808 

 !است مردم زن دیدار نیوز: دختر،
https://didarnews.ir/fa/news/11706/ 

 هزار 14 وجود به اجتماعی پژوهشگر کیهان نوین: هشدار یک
 ایران در بیوه کودک

http://keyhanenovin.com/1397/10/ 

 زودهنگام ازدواج باب در جامع جمعیت امام علی: پژوهشی
https://cutt.ly/Er9rWg5 

 هاستآن به تجاوز کودکان ازدواج و محرمیت خبرلند: صیغه
https://khabarland.com/news/1166472/ 

 هاستآن به تجاوز کودکان سالمت نیوز: ازدواج
http://www.salamatnews.com/news/238839/ 

 آب روی بر ایاصفهان زیبا: خانه
https://bitu.ir/6NwwX3 

 آب روی بر ایهانا خبر: خانه
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=5575BB

1F 

 است ممنوع سال 13 سن زیر کودکان خبرگزاری آنا: ازدواج
https://ana.ir/fa/news/48/264459/ 

 مزددست برابر در هادختربچه برنا: عقد
https://cutt.ly/tr9rPQ2 

 نوجوانی در طالق کودکی؛ در آنا: ازدواج

https://ana.ir/fa/news/45/124790/ 

 در کودکان ازدواج سن افزایش به مجلس دیدار نیوز: مِهر
 نگهبان شورای مُهر انتظار

https://didarnews.ir/fa/news/12063/ 

 کودکان فقر پیشگیری راهکارهای وزارت تعاون: بررسی
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/98394/ 

 امعج پژوهش نخستین نتایج از حامیان جامعه مدنی: گزارشی
  کودکان زودهنگام ازدواج درباره

https://cutt.ly/3r9rXcP 

 انتخاب حق هم دوم ازدواج در بیوه شهرآرا آنالین: کودکان
 ندارند

http://shahraraonline.ir/news/92816 

https://www.aparat.com/v/GhTo1
https://www.manototv.com/episode/2684
https://cutt.ly/pr9eWl4
https://www.youtube.com/watch?v=kqeKRPMODbQ
https://www.youtube.com/watch?v=kqeKRPMODbQ
https://etemadonline.com/content/261727/17%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/77704/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C%D8%9B-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C--
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/77704/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C%D8%9B-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C--
https://www.irna.ir/news/82712304/%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://ir.voanews.com/a/iran-child-marrige/5199931.html
https://ir.voanews.com/a/iran-child-marrige/5199931.html
https://www.magiran.com/article/3688672
https://kayhan.london/fa/1397/01/14/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3
https://www.radiofarda.com/a/29213302.html
https://www.bbc.com/persian/iran-37626395
https://www.khabaronline.ir/news/588758/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://www.khabaronline.ir/news/744184/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%A1%D9%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
https://www.radiofarda.com/a/b1-viewpoints-early-child-marriage/29252340.html
https://www.radiofarda.com/a/b1-viewpoints-early-child-marriage/29252340.html
https://www.radiofarda.com/a/f3-kids-marriage-iran/28046100.html
https://www.radiofarda.com/a/f3-kids-marriage-iran/28046100.html
https://www.radiofarda.com/a/welfare-prevents-children-marriage/28715110.html
https://www.radiofarda.com/a/welfare-prevents-children-marriage/28715110.html
https://ir.voanews.com/a/iran-children-abuse/4745521.html
https://ir.voanews.com/a/iran-children-abuse/4745521.html
https://www.isna.ir/news/97102614285/%DB%B1%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B8%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18269/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18269/
https://p.dw.com/p/3Bw5z
https://cutt.ly/Zr9rtXQ
https://www.irna.ir/news/83233725/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1224900/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/127912/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/127912/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/8267/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%db%8c-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af.html
https://iranwire.com/fa/features/25199
https://www.ettelaat.com/mobile/?p=114583&device=phone
https://www.ettelaat.com/mobile/?p=114583&device=phone
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14378/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14378/
https://www.khabaronline.ir/news/758604/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83056465/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/82775889/%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.irna.ir/news/82740637/%DB%8C%D9%83-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-35-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/kordestan-37335/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/96052616427/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/96042514586/%D8%AF%D8%B1-13-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%85
https://www.irna.ir/news/83295034/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83298005/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%83%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-47108935
http://bikoodaki.blogspot.com/2018/12/blog-post_16.html
http://bikoodaki.blogspot.com/2018/12/blog-post_16.html
https://fararu.com/fa/news/291947/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://iranglobal.info/node/67216
https://www.bbc.com/persian/iran-43243042
http://bidarzani.com/27307
http://aftabeyazd.ir/122181-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF.html
http://www.ebtekarnews.com/?newsid=103592
http://www.ibna.ir/fa/doc/report/250983
http://www.ibna.ir/fa/doc/report/241141/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://cutt.ly/Br9rvOy
https://didarnews.ir/fa/news/18801/%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://meidaan.com/archive/59808
https://didarnews.ir/fa/news/11706/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://keyhanenovin.com/1397/10/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7/
https://cutt.ly/Er9rWg5
https://khabarland.com/news/1166472/%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/238839/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://bitu.ir/6NwwX3
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=5575BB1F
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=5575BB1F
https://ana.ir/fa/news/48/264459/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86-13-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://cutt.ly/tr9rPQ2
https://ana.ir/fa/news/45/124790/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://didarnews.ir/fa/news/12063/%D9%85%D9%90%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8F%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/98394/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://cutt.ly/3r9rXcP
http://shahraraonline.ir/news/92816
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 محرمیت در ایران صیغه و صیغه

 ایران وایر: کودکان مهمترین قربانیان ازدواج موقت
https://www.youtube.com/watch?v=kqeKRPMODbQ 

 کننده تسهیل هایراه از یکی محرمیت دیدار نیوز: صیغه

 /https://didarnews.ir/fa/news/13520   کودکان ازدواج

 غهصی پدیده و ایران در همسرکودک میلیون خبرآنالین: یک

 /https://www.khabaronline.ir/news/758604   کودکان

 آب روی ایخانه موقت، روزنامه شرق: ازدواج
https://www.magiran.com/article/3892429 

 داریم کشور در همسر کودک میلیون روزنامه شرق: یک
https://www.magiran.com/article/3714107 

 کنندمی خداحافظی مدرسه با که کوچکی همشهری: زنان
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/8267/ 

 نوجوانان ازدواج ایران هایازدواج درصد ۴1 سی:بیبی

 https://www.bbc.com/persian/iran-43243042 است

 هستند تموق ازدواج قربانیان ترینمهم ایران وایر: کودکان
https://iranwire.com/fa/features/25199 

 موقت، هایازدواج مخاطرات شناسانهجامعه ایرنا: تحلیل

 /https://www.irna.ir/news/83288770     صیغه و سفید

 هایشآسیب و موقت ازدواج مقوله در ایرنا: دگردیسی
https://www.irna.ir/news/83328368/ 

 است ممنوع سال 4۱ سن زیر کودکان آنا: ازدواج
https://ana.ir/fa/news/48/264459/ 

ایران/  در اجتماعی پژوهشگران مصائب اندر ایرنا:

  بخش نخست
    https://www.irna.ir/news/83295034/ 

 دهکشی هم علمی جامعه به باندبازی و رانت رنا: فساد،ای

 است/ بخش دوم  شده
https://www.irna.ir/news/83298005/ 

 نشان ایصیغه زن آلبوم هادیدار نیوز: دفترخانه

 /https://didarnews.ir/fa/news/26094     !دهندمی

 اندموقت ازدواج محصول شناسنامه بی ا: کودکانایبن
http://www.ibna.ir/fa/doc/report/274251/ 

  موقت ازدواج مختلف ابعاددیدار نیوز: 
https://www.ghatreh.com/news/nn47000064/ 

 به تجاوز کودکان ازدواج و محرمیت خبرلند: صیغه

 هاستآن
https://khabarland.com/news/1166472/ 

 محرمیت صیغه با کودکان آینده اعتدال: نابودی
http://etedaal.ir/fa/news/202204/  

 نشان ایصیغه زن آلبوم هاپژواک ایران: دفترخانه

  دهندمی
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-
97212.html  

 صیغه باب در کتابی آب، روی بر ایآسو: خانه
https://www.aasoo.org/fa/books/2546 

 آب روی بر ایاصفهان زیبا: خانه
https://bitu.ir/6rGmD4 

 هاستآن به تجاوز کودکان سالمت نیوز: ازدواج
http://www.salamatnews.com/news/238839/ 

 صیغه و موقت ازدواج باب در جامع هانا خبر: پژوهشی

 ایران در محرمیت
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=5575BB1F 

 فروشیو تن ایبیوه کودک همسری، روزنامه ابتکار: کودک
http://www.ebtekarnews.com/?newsid=103592 

 آب روی ایخانه کودکان؛ زودهنگام بهار نیوز: ازدواج
http://www.baharnews.ir/news/144747/ 

 ت؟چیس موقت ازدواج به گرایش دلیل تابناک: بیشترین
https://www.tabnak.ir/fa/news/778902/ 

  «موقت ازدواج» به گرایش دلیل فرارو: بیشترین
https://fararu.com/fa/news/350906/ 

 نیاز به پاسخگویی عدم بحران با ایران : جامعه۴1رویداد 

 است روبرو جوانان جنسی
https://www.rouydad24.ir/fa/news/110575/ 

 ازدواج در زنان روانی و حقوقی تضررخبرگزاری رضوی: 

 موقت
 http://www.razavi.news/fa/interview/39896/ 

 موقت ازدواج به جوانان گرایش مرکز مشاوره مجیب: علت

 https://cutt.ly/Dr9tg3v                              چیست؟

 

 ازدواج سفید در ایران
 تاس سال سه تا یک بین ایران در سفید ازدواج عمر پژوهشی آمارهای اساس ایسنا: بر

https://www.isna.ir/news/97052312210/ 
 /https://www.irna.ir/news/83187884 کیست؟ پژوهش این اصلی ایرنا: صاحب

 است سال سه تا یک بین ایران در سفید ازدواج روزنامه ایران: عمر
https://www.magiran.com/article/3787934 

 است سال سه تا یک سفید ازدواج همشهری آنالین: عمر
https://www.hamshahrionline.ir/news/413656/ 

    اجتماعی؟ معضل یا ایران در زندگی سبک دویچه وله: تغییر
https://bitu.ir/6DDmnB 

 سنتی؟ ازدواج برابر در بدیلی قانونی شبه سفید دویچه وله: ازدواج
https://bitu.ir/pX3Mmj 

 آن درباره آمارهایی و «سفید ازدواج» مرکز مطالعات و تحقیقات زنان: عمر
https://jwdp.ut.ac.ir/news?newsCode=2544 

 ینب بیشتر و انجامدمی طول به سال چند ایران در سفید سایت خبری جماران: ازدواج

 https://bitu.ir/pWG6Qn  دارد؟ رواج هاییگروه چه

  است لسا سه تا یک بین ایران در سفید ازدواج عصر ایران: عمر

 https://www.asriran.com/fa/news/626683/ 
 ایران در سفید ازدواج درباره چیزسایت خبری فرارو: همه

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

 سنتی؟ ازدواج برابر در بدیلی« قانونی شبه سفید زدواجا»سحام نیوز: 
http://sahamnewz.blogspot.com/2017/11/blog-post_54.html?m=0 

 آن هایآسیب و موقت ازدواج مقوله در نامه: دگردیسیزن
http://zannameh.ir/content/278/ 

 صیغه و سفید موقت، هایازدواج معاونت امور زنان و خانواده: مخاطرات

http://women.gov.ir/fa/news/10329/ 

 آگاهانه؟ انتخاب یا اجتماعی معضل ؛«سیاه همباشی» یا «سفید ازدواج»: ۴1رویداد 
https://www.rouydad24.ir/fa/news/158107/ 

 هایزوج اصلی ویژگی سکوالر زندگی به گرایش و گریزیخبرگزاری رضوی: دین

 /http://www.razavi.news/fa/interview/32463   است همخانه

 سفید ازدواج در مهم عامالن اجتماعی و اقتصادی خبرگزاری رضوی: مشکالت
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http://sayeh-news.com/fa/Online/News/106185
https://cutt.ly/Dr9tAyl
https://cutt.ly/Dr9tAyl
http://www.newslaw.net/fa/news/264155/
http://gitionline.ir/fa/news/20375/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87
http://farhikhtegandaily.com/news/26219/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%80%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%B4-%D8%B3%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%80%D8%B1%D8%AA%D9%80%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%80%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/
https://www.aparat.com/v/IUGws
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 LGB /شان در ایراندگربا

 https://bitu.ir/qzRRYb                                                                       داستان شهر ممنوعه، کامیل احمدی، نسخه فارسی، نشر مهری
 https://iranwire.com/fa/features/33241                                                    مقاومت تا خودکشی از یران؛ا گرایانجنسهم درباره احمدی کامیل ایران وایر: پژوهش

    شهر ممنوعه، پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران 
http://canterbury-kent.academia.edu/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C 

 

 

 

 

 گردی کودکانزباله
 گردزباله کودکان دسترنج از اربابان و پیمانکاران شهرداری، میلیاردی ایرنا: سودهای

https://plus.irna.ir/news/83354389/ 

 کشور در غیررسمی «گردزباله» هزار 14 ایسنا: وجود
https://www.isna.ir/news/98032209796/   

 «زباله» مالی گردش از شهرداری میلیاردی سهم: ایسنا
https://www.isna.ir/news/98032209819/ 

 هازباله میلیاردی روزنامه شرق: رانت
https://www.magiran.com/article/3916525 

 کثیف طالی الیالبه کودکان خبرآنالین: فقر
https://www.khabaronline.ir/news/1272905/ 

 مهاجر انِکودک از «زباله مافیای» کشیرادیو زمانه: بهره 
https://www.radiozamaneh.com/450070 

 عمومی افکار بسیج در هاسلبریتی انکارناپذیر روزنامه ایران: نقش
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7111/cinema/10/0 

 تهران هایزباله آوریجمع قبال از میلیاردی اعتماد آنالین: سودهای
https://etemadonline.com/content/311898/ 

 هستند گردزباله تهران در کودک هزار 4 از صدای آمریکا: بیش
https://ir.voanews.com/a/iran-child-labor/4955719.html 

 !رودمی یغما به که هاییهمشهری آنالین: کودکی
https://www.hamshahrionline.ir/news/443753/ 

 درباره کودکان زباله گرد «دیرباز» به «حناچی» ایرنا: پاسخ
https://www.irna.ir/news/83368730/ 

 گردزباله کودکان درباره تهران شهردار به دیرباز کامبیز ایلنا: نامه
https://cutt.ly/kr9tKLR  

 د تهران درباره کودکان زباله گر شهر شورای اعضای به ایزدیار پریناز خبرآنالین: اعتراض
https://www.khabaronline.ir/news/1275999/ 

 ایمنکرده عادت گردزباله کودکان رنج دیدن به ما: صمدی پانا: آزاده
http://www.pana.ir/news/928065 

 دوش به زباله کودکان رفته تاراج به کودکی کودکی، آپارات: یغمای
https://www.aparat.com/v/CwPok 

 نشد ثابت وقتهیچ که ادعایی زباله؛ یآورجمع باندهای با خبرگزاری آنا: برخورد
https://bitu.ir/r5XqYW 

 زباله آوریجمع چرخه به کودکان روزنامه جام جم: ورود
http://jamejamdaily.ir/newspaper/item/26950 

 کودکان گردیزباله از تلخ آمارهای: نیوز متسال
http://www.salamatnews.com/news/273084/ 

 !سیاه طالی دنبال به گردزباله کودک هزار 14اقتصاد آنالین: 
https://cutt.ly/3r9tBHD  

 گردیزباله مافیای ابزار روزنامه تعادل: کودکان
https://cutt.ly/Sr9tMiC  

 اندغیرقانونی مهاجران گردانزباله درصد 89ساالری: روزنامه مردم
http://mardomsalari.net/4896/  

 است؟ چقدر گردزباله کودکانِ از شهرداری پیمانکارانِ ساالری: درآمدِروزنامه مردم 
https://www.mardomsalari.ir/report/109621/ 

 گردها زباله آمار افزایش درباره روزنامه خراسان: هشدار
http://www.khorasannews.com/newspaper/page/20120/1/658686/0 

 برند؟می سود گردزباله کودکان کار از چقدر شهرداری میدان: پیمانکاران
https://meidaan.com/archive/62248 

 گردیزباله تومانی میلیارد 766 سود از کودکان درصدی 2/4 توسعه ایرانی: سهم
https://cutt.ly/qr9t2mC 

 گردزباله کودکان وضعیت به ایزدیار پریناز ایلنا: اعتراض
https://cutt.ly/Mr9tZP9 

 

 

 

 

 

 

 

https://bitu.ir/qzRRYb
https://iranwire.com/fa/features/33241
http://canterbury-kent.academia.edu/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8CkameelAhmady
https://plus.irna.ir/news/83354389/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/98032209796/
https://www.isna.ir/news/98032209819/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.magiran.com/article/3916525
https://www.khabaronline.ir/news/1272905/%D9%81%D9%82%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81
https://www.radiozamaneh.com/450070
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7111/cinema/10/0
https://etemadonline.com/content/311898/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ir.voanews.com/a/iran-child-labor/4955719.html
https://www.hamshahrionline.ir/news/443753/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83368730/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://cutt.ly/kr9tKLR
https://www.khabaronline.ir/news/1275999/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.pana.ir/news/928065
https://www.aparat.com/v/CwPok
https://bitu.ir/r5XqYW
http://jamejamdaily.ir/newspaper/item/26950
http://www.salamatnews.com/news/273084/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://cutt.ly/3r9tBHD
https://cutt.ly/Sr9tMiC
http://mardomsalari.net/4896/page/4/61049/%DB%B8%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.mardomsalari.ir/report/109621/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1
http://www.khorasannews.com/newspaper/page/20120/1/658686/0
https://meidaan.com/archive/62248
https://cutt.ly/qr9t2mC
https://cutt.ly/Mr9tZP9
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 مختلف هایزبان به موضوعات دیگر

 مجله ،(1397) احمدی کامیل با بهمصاح در کردستان اقلیم رفراندوم مسئله تحلیل و بررسی
 /http://kameelahmady.com/fa/daily-eventsروانگه 

 ( 2017وگو با تلویزیون روداو در خصوص گردشگری در کردستان عراق )به زبان کوردیگفت
https://rudaw.net/sorani/onair/tv/episodes/episode/hotline_20032016 

 و پول گرفتن برای ازدواج/ دهدمی رخ سالگی 4 زیر روانی اختالالت درصد 50خبرآنالین: 
 /https://www.khabaronline.ir/news/1223745یارانه  گرفتن تا ویزا

  کوردی(. به زبان در بروکسل )Roj  .(2006مصاحبه تلویزیونی با کانال روژ )
https://www.youtube.com/watch?v=k79_Yse3bfM&feature=share 

 احمدی کامیل: اسپانسر و مشاور. رحمانی چیمن صدای با هزار، از یک ترانه:  ترانه
https://www.youtube.com/watch?v=2JiTQcFH190 

 ندگویمی آزاریکودک اجتماعی و روانی ابعاد از تابو، کارشناسان تلخ اناصفهان زیبا: تاو
https://bitu.ir/6Nqyyy  

 با شهربانو: اصالح قانون در ایران سخت است وگوگفتاحمدی در 
https://bitu.ir/6wMx4C 

  کندمی تهدید را کودکان زلزله وقوع از پس احتمالی هایزیبا: آسیب ناصفها
http://kameelahmady.com/fa/daily-events/  

 هاستفیلم رقابت و نمایش از فراتر خوب فیلم اصفهان زیبا: جشنواره
https://cutt.ly/6r9t5Ep  

 (2005 کوردی زبان به)  «اسارت در هایملت: »هاوالتی روزنامه با وگوگفت
http://kameelahmady.com/article/hawlati-article.pdf 

 «ترکیه شرق جنوب و شرق به دیگر نگاهی» بکتا شناسی و فرهنگ: معرفیانسان
http://www.anthropology.ir/article/31905.html 

 «ترکیه شرق جنوب و شرق به دیگر نگاهی» کتاب مجله ویستا: معرفی
https://cutt.ly/9r9yqyi 

 ( 2004ر خصوص آزادی مطبوعات در کردستان )به زبان کوردیبا روزنامه کومل د وگوگفت
http://kameelahmady.com/article/Komal-be%20kurdi.pdf 

 ایران در "جنسی" کلمه از هراس بجای منطقی گفتمان یک روزنامه خراسان: ایجاد
http://www.razavi.news/fa/interview/29624/ 

  https://cutt.ly/Fr9t4IVنجومی  هایمهریه برای سازیاصفهان زیبا: بدیل

Reuters (2015). Anthropologist reveals FGM practised in western, southern Iran.  
https://www.reuters.com/article/us-iran-fgm-idUSKBN0P60OF20150626 
The Guardian (2015). Female genital mutilation practised in Iran, study reveals. 
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/04/female-genital-mutilation-iran-fgm 
News Week (2015). FEMALE GENITAL MUTILATION PERFORMED IN IRAN.  
https://www.newsweek.com/fgmfgcfemale-genital-mutilationiranreportwhoafrica-604030 

Volkskrant (2015). Unicef onderschat ernst besnijdenis in Iran  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/unicef-onderschat-ernst-besnijdenis-in-iran~b373b356/  

Rudaw (2015). Study reveals shocking FGM prevalence in Iran. 
 http://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/030720152 
Termometro Politico (2015). Iran: il segreto delle mutilazioni femminili 
 https://www.termometropolitico.it/1176931_iran-il-segreto-delle-mutilazioni-femminili.html  

Weekly Standard (2015). Confronting FGM in Iran and Iraqi Kurdistan: 
 https://www.weeklystandard.com/stephen-schwartz-and-irfan-al-alawi/confronting-fgm-in-iran-and-iraqi-kurdistan  

Stop FGM Mideast (2015).  Film review: “In the name of tradition” – FGM in Iran: 
 http://www.stopfgmmideast.org/film-review-in-the-name-of-tradition-fgm-in-iran/ 

Volkskrant (2016). Vrouwenbesnijdenis, een traditie die moet stoppen 
https://www.oneworld.nl/mensenrechten/vrouwenbesnijdenis-een-traditie-die-moet-stoppen/  
Uncut Voice (2016) : FGM where you wouldn’t expect to find it – in IRAN 
 https://uncutvoices.wordpress.com/fgm-where-you-wouldnt-expect-to-find-it-in-iran-for-zero-tolerance-day/  

DW(2017). Iranian women defiant against compulsory hijab  
https://www.dw.com/en/iranian-women-defiant-against-compulsory-hijab/a-42465236  

Uncut Voices (2018) CONGRATULATIONS to our author Kameel Ahmady & IRIN, new member of the IAC  
https://uncutvoices.wordpress.com/2018/06/17/congratulations-to-our-author-kameel-ahmady-irin-new-member-of-the-iac/  

 

 

 هامهارت
 علمی هایپژوهش استراتژیک مدیریت

 هایاقلیت خصوص در( ایلوتپ و محورمیدان)

 خانواده و کودکان جنسیت، ها،قومیت اجتماعی،

 هایشاخصه گریالبی با البی در عمل و اقدام

 هایمؤلفه بر تأکید با اجتماعی و محلی هایقدرت

 (شناختیجامعه و شناختی مردم

 و هاپدیده برای تاکتیک و راهکار استخراج

 سازییبوم بر تأکید با اجتماعی هنجارهای

 موضوع

 و هاطرح در کیفیت کنترل و نظری اقدام مشاوره،

 کالن و( شناختیجامعه) آکادمیک سطح هایپروژه

 کردی فارسی، انگلیسی، زبان بر تسلط

 یدر استانبولی، ترکی /ترکی ،(سورانی،کرمانجی)

 کمی مدرن و رایج تحقیق هایروش بر تسلط

  GT گراندتئوری قبیل از کیفی و

  محوریت با اجتماعی هایطرح بر نظارت و مشاوره

 استانی و محلی هایدولت هایآسیب

 علمی افزارهاینرم سایر و SPSS افزارنرم با آشنایی

 مرتبط

 کلیه و OFFICE افزارنرم به تسلط

 رایج افزارهاینرم

 

http://kameelahmady.com/fa/daily-events/
https://rudaw.net/sorani/onair/tv/episodes/episode/hotline_20032016
https://www.khabaronline.ir/news/1223745/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=k79_Yse3bfM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=2JiTQcFH190
https://bitu.ir/6Nqyyy
https://bitu.ir/6wMx4C
http://kameelahmady.com/fa/daily-events/
https://cutt.ly/6r9t5Ep
http://kameelahmady.com/article/hawlati-article.pdf
http://www.anthropology.ir/article/31905.html
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