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 اسفند 81روز 

 همایش و سخنرانی های کلیدی افتتاحیه 40:33تا  41:03

 )عضو کمیته جوانان(امین معتمدیآقای  جلسه:دبیر 

  جمهوری اسالمی ایران و سرود مجید قرآنقرائت 

 )استاد دانشگاه تهران( مصفا نیدکتر نسر مطالعات سازمان ملل متحد یرانیانجمن ا سیئر سخنرانی

 سخنرانی دبیر علمی همایش
)دانشیار دانشگاه عالمه  دکتر پوریا عسکری

 طباطبایی(

 میهمان همایشسخنرانی 

 

 میکننده مق  هماهنگر )زنیاشتفان پرآقای 

 (رانیا یاسالم یسازمان ملل متحد در جمهور

 سخنرانی میهمان همایش
دانشگاه شهید استادیار دکتر محمد جاللی )

 (رانیا یعلم یانجمن ها ونیسیکم ریدببهشتی و 

 لطفیان )استاد دانشگاه تهران( سعیدهدکتر  المللیرویکردهای مدیریت بحران های بین ؛سخنرانی کلیدی

 جنگ تجاوزکارانه: ؛سخنرانی کلیدی

 سنجش محدودیت های حقوق و ساختارهای بین المللی

 

)قاضی سابق دیوان  رائول پانگاالنگاندکتر 

 (استاد دانشگاه فیلیپینکیفری بین المللی و 

 سازمان ملل متحد در بحران؛سخنرانی کلیدی
محمدرضا ضیایی بیگدلی )استاد دانشگاه دکتر 

 عالمه طباطبایی(

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/iauns 

 

  



 اسفند 81روز 

 صلح و پاسدار یروهاین یهزاران قربانیاد  اب) جایگاه و نقش سازمان ملل متحد در بحرانها :نشست نخست 43:03تا  40:33

  (در بحران های منطقه ای امدادرسان ملل متحد

 پردیس بین المللی کیش(-ه شایگان )دانشیار دانشگاه تهرانفرید کترد رییس جلسه:

 عضو کمیته جوانان() یعیهره شفزخانم  دبیر جلسه:

 صلح سازمان ملل متحد دیدستورکار جد

 یالملل نیب تیو نقش آن در حفظ صلح و امن

 نیب یکارشناس ارشدحقوق)جلیلیطاهره خانم 

 (وزارت امورخارجه یالملل

 از وقوع بحران یریشگینقش سازمان ملل متحد در پ
 یزاد اسالمآدانشگاه  اریبهفر)استاد حهیدکتر مل

 (سیواحد پرد

 بحران تیریدر مد تیامن ینقش و عملکرد شورا یبررس

 (مدرس دانشگاهی )اکبر یرستم علدکتر 

 یدکتر یدانشجوی )موسو یدمهدیسآقای 

دانشگاه آزاد  یو جرم شناس یفریحقوق ک

 (زیواحد تبر یاسالم

ارشد  یکارشناس یدانشجوی )مروت رجیاآقای 

 (المیدانشگاه باختر ا یو جرم شناس زاحقوق ج
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 اسفند 81روز 

 ( نیسرزم واره از خانه وآ پناهنده و هزاران هزار با یاد) قایو آفر انهیخاورم یبحران ها سازمان ملل متحد ونشست دوم:  44:33تا  9:33

 )مدرس دانشگاه( کتر ناصر سرگراند رییس جلسه:

 عضو کمیته جوانان( )انیریدن حرال خانم دبیر جلسه:

  ریفراگ یحکومتها لیبر تشک دیدر تاک تیامن یشورا کردیرو

 افغانستان و عراق یدر کشورها

 نایسی دانشگاه بوعل دانشیار) یزیدکتر ستار عز

 همدان(

 بررسی تنگناهای سازمان های فراملی در بحران سوریه 

 با کمک از نظریه آشوب جیمز روزنا

 )استادیار دانشگاه آزاد ینوذر ینعلیدکترحس

 کرج(اسالمی واحد

)دانشجوی دکتری علوم سیاسی ی رضا فضلعل

 واحد کرج دانشگاه آزاد ،ایران گرایش مسائل

 (اسالمی

گروه حقوق و  اریدانشدکترسید اصغر جعفری) یا منطقه یحل بحرانها یسازمان ملل متحد برا رکلیدب یراهبردها

 (مالک اشتر یالملل دانشگاه صنعت نیروابط ب

ارشد روابط  ی)کارشناس انیزمان رضایعلآقای 

 مالک اشتر( یدانشگاه صنعت الملل نیب

 :  به حقوق بشردوستانه یبندیپا

   سازمان ملل ابی قتیحق یها ونیسینقش کم 

 هیو سور مسلحانه دارفور   مخاصمات  در

ملل  یعال یایساریکم اریدستخانم فرناز دزفولی )

و دانش  یتانیحقوق بشر در مور یمتحد برا

حقوق بشردوستانه و حقوق بشر  یآموخته آکادم

 (ژنو
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 اسفند 81روز 

 (جنگ یکودک قربان زن و هزاران هزاربا یاد )انهیخاورم یسازمان ملل متحد و بحران هانشست سوم:  40:41تا  44:41

 واحد علوم و تحقیقات(-اسالمیدانشیار دانشگاه آزاد )کتر حسین شریفی طرازکوهی د رییس جلسه:

 )عضو کمیته جوانان(اکبر شمس   یلآقای ع دبیر جلسه:

 انهیخاورم یسازمان ملل در بحرانها یگر یانجیم
دکتر رضا موسی زاده )استاد دانشکده روابط بین 

 الملل(

 یاسالم یتعامل سازمان ملل متحد و سازمان همکار

 یا منطقه یدر حل بحرانها

 دانشگاه آزاد استادیار)یاصغر نبیدکتر ز

 واحد شهر قدس صفادشت( اسالمی

 من،ینقش سازمان ملل متحد در حل و فصل بحران 

 تیامن یشورا یبر قطعنامه ها دیبا تاک

واحد تهران جنوب  اری)استادی رضائ لدایدکتر ه

 (یدانشگاه آزاد اسالم

)کارشناس ارشد حقوق ی شکر یمرتضآقای 

 الملل( نیب

آموخته  )دانشی نیحس یکربالئ یدکتر عل منیعملکرد سازمان ملل در بحران  یانتقاد یبررس

 دانشگاه تهران( الملل نیحقوق ب یدکتر
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 اسفند 81روز 

 (یامن نا مردم در محنت جنگ وبا یاد ) و اروپا ایآس یسازمان ملل متحد و بحران هانشست چهارم:  40:33تا  41:03

 دکتر کتایون حسین نژاد )مدرس دانشگاه( رییس جلسه:

 )عضو کمیته جوانان( یبیخط هیطخانم ع دبیر جلسه:

 دیشد ینقض ها ای وینرمات یچالش ها ؛ینیسرزم تیاصل تمام
ی )دانشیار دانشگاه شهید دکتر محسن عبدالله

 بهشتی(

 و مسئولیت حمایتا یبحران روهینگ
دکتر فریده محمدعلی پور )استادیار دانشگاه 

 خوارزمی(

 یمنطقه ا یدر بحران ها دوستانه ملل متحد انسان نقش برنامه امور
آقای عبدالحق امیری )رییس بخش امور 

 بشردوستانه اوچا در ژنو(

 منشور ملل متحد: نهیدر آئ یمنطقه ا یها یهمکار یواکاو

 از نظر تا عمل

دانشگاه  اری)استادی نیحس فهیلط دهیدکترس

 الزهراء( 

دانشگاه آزاد  اری)استادی عصمت نبیدکتر ز

 ی واحد کرج(اسالم

 تیافغانستان؛ چالش مشروع ینقش ملل متحد در حل بحران مال

 ۀ)دانش آموخت آزاد ینیحس یدعلیدکتر س

الملل از دانشگاه عالمه  نیحقوق ب یدکتر

 (یطباطبائ

 ۀ)دانش آموختی جیاله یآجل دیدکترمهش

الملل از دانشگاه عالمه  نیحقوق ب یدکتر

 (یطباطبائ
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 اسفند 81روز 

  اختتامیه همایش 43:33تا  40:33

 او یعالم بقا دهیاست در جر ثبت                          به عشق دلش زنده شد نکهآ ردینم هرگز                            

 )عضو کمیته جوانان(و خانم لعیا داودی مقدم یهسا رضاقلخانم م دبیر جلسه:

 جمع بندیسخنرانی کلیدی 
دکتر ابراهیم بیگ زاده )استاد دانشگاه شهید 

 بهشتی(

 (رییس انجمندکتر نسرین مصفا ) حسن ختام
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