
«های پیش رو سازمان ملل متحد و چالش»دوره آموزشی  

1400مهرماه 29برنامه روز اول؛پنجشنبه   

   13:30-14:30آغاز: 

 ملی جمهوری اسالمی ایران و پخش سرود مجید تالوت قرآن

 خیرمقدم رئیس انجمن، دکتر نسرین مصفا

 پریزنر نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران استفانآقای  

 

1400مهرماه 30روز دوم؛ جمعه   

 ساعت عنوان استاد

زمانیسیدقاسم دکتر   تجلی بُعد سازمانی نظام حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد 
14:40-13:30  

 

 دکتر حسن سواری
شدن )سازی( استفاده قانونی  از زور در رویه چالش خصوصی 

 شورای امنیت
16-14:50  

 

 حق تعیین سرنوشت در رویه ارکان سازمان ملل متحد دکتر ستار عزیزی
17:20-16:10  

 

 سازمان ملل متحد و کنشگری بازیگران غیر دولت دکتر پوریا عسکری
17:30-18:40  

 

 دکتر هنگامه غضنفری
 در غیردولتی های سازمان از گیری متحد و بهره ملل سازمان

المللی بین وامنیت صلح حفظ  

18:50-20:05  

 

 

 

 ساعت عنوان استاد

 نقش اندیشه های فلسفی در سازمان یافتگی جامعه بین المللی دکتر قاسم افتخاری
15:45-14:35  

 

 سازمان ملل یا سازمان دولت های نامتحد دکتر محسن محبی
17:05-15:55  

 

 دکتر سانوج راجان
بی دولتی و ]ارتکاب[ جنایات بین المللی : وجود رابطه غیر 

 قابل انکار
18:25-17:15  

 

دکتر محمدرضا ضیائی 

 بیگدلی
 منشور ملل متحد و تحول حقوق بین الملل

19:45-18:35  

 



 

1400آبان ماه 02یکشنبه ؛ سومروز   

 ساعت عنوان استاد

دکتر سیدمحمدکاظم 

 سجاد پور
 از جامعه ملل تا سازمان ملل متحد: اشتراک در اصول و اهداف

14:40-13:30  

 

چالش های  مشروعیتسازمان ملل متحد و  دکتر نسرین مصفا  
16-14:50  

 

 رویکرد چین به نظم جهانی دکتر چن یفنگ
17:20-16:10  

 

 دکتر سرینیواس بورا
نگاه جهان سوم به حقوق بین الملل: تامل نقادانه بر سازمان 

 ملل متحد  

17:30-18:40  

 

 چالش های ملل متحد در دستیابی به اهداف توسعه پایدار دکتر هیلدا رضائی
18:50-20:05  

 

دکتر  ،دکتر حسن سواری

،دکتر نسرین پوریا عسکری

 مصفا

 

20:05-20:30 جمع بندی و سخنان پایانی  

 

یادکتر گا  ع مه عسککککریپور عل علمی دانهککک )عضکککو هی

 طباطبایی( 

 (ردشهرکدکتر هنگامه غضنفری)عضو هیعل علمی دانهگا   

عضو هیعل علمی دانهکد  سیدمحمدکاظم سجاد پور) دکتر 

 (روابط بین الملل وزارت امورخارجه

 )عضو هیعل علمی دانهگا  تهران(دکتر نسرین مصفا

Dr. Chen Yifeng(Lecturer, Peking 

University Law School) 

 

Dr. Srinivas Burra(Assistant Professor of 

International Law, South Asian University) 

  آزاد اس می()عضو هیعل علمی دانهگا  دکتر هیلدا رضائی

 

 دکتر قاسم افتخاری)عضو هیعل علمی دانهگا  تهران(

 دکتر محسن محبی)عضو هیعل علمی دانهگا  آزاد اس می( 

Dr. Sanoj Rajan(Zhejiang Gongs hang 

University, Hangzhou, China/ Affiliate, HHI 

Harvard University( 

گا  دانه )عضو هیعل علمیدکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

 ع مه طباطبایی(

)عضو هیعل علمی دانهگا  ع مه زمانیسیدقاسم دکتر 

 طباطبایی( 

 دکتر حسن سواری)عضو هیعل علمی دانهگا  تربیل مدرس( 

دکتر ستار عزیزی)عضو هیعل علمی دانهگا  بوعلی سینای 

 همدان(

 

 مدیر دوره آموزشی دکتر حسن سواری


