
 
 

 

   

 

1399انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سالفهرست کوتاه فعالیت های   

عنوان نشست های تخصصی      

 28/07/1399 در تاریخ «زنان،صلح و امنیت بین المللی» .1

                  02/08/1399در تاریخ  «آینده سازمان ملل متحد در پرتو بحران های معاصر» .2

 08/09/1399درتاریخ  («1920مجمع جامعه ملل)نوامبر به مناسبت نخستین» .3

 13/09/1399درتاریخ«افراد دارای معلولیت ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در پرتو اسناد رسمی و حقوق نرم» .4

ال ،پنجاهمین سمتحد ملل منشور اساس بر ها دولت میان همکاری و دوستانه روابط درباره الملل بین حقوق اصول» .5

 27/09/1399در تاریخ«اعالمیهتصویب 

 1334 عهدنام  نقض قضالالی  در دادگسالالتری المللی بین دیوان 2021 فوریه 3 مورخ صالالالحیتی رأی نقد و تحلیل» .6

 26/11/1399در تاریخ («متحده ایاالت علیه ایران) کنسولی حقوق و اقتصادی مودت،روابط

 

 آموزشی  دوره 

 قحقو و کرونا» عنوان با مجازی آموزشالالالی در برگزاری دوره بیگدلی ضالالالیایی المللبین حقوق بنیادبا همکاری  .7

 «المللبین

 

 همایش ساالنه انجمن 

 1399اسفند  22و  21در تاریخ  «تحریم ها و حقوق بین الملل»همایش   .8

 

        تاالر گفتگو و سمپوزیوم های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

                       

   فعالیت تاالر گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین المللی انجمن آغاز .9

  «کرونا،حقوق و روابط بین الملل»سمپوزیوم .10

  «سازمان ملل متحد،تالش برای برابری در جهان نابرابر»سمپوزیوم .11

 



 
 

 انتشار برخط شش کتاب از مجموعه های چاپ شده توسط انجمن 

 «الملل و بازی های رایانه ای مجموعه مقاالت همایش حقوق بین »کتاب-1

 «چالشها و دستاوردها: فساد با مبارزه برای متحد ملل سازمان کنوانسیون همایش مقاالت مجموعه»کتاب-2

 «الملل بین حقوق تدریجی توسعه و تدوین در متحد ملل سازمان عمومی مجمع نقش همایش مقاالت مجموعه»کتاب-3

 «الملل بین حقوق توسعه و تداوم در دادگستری المللی بین دیوان نقش همایش مقاالت مجموعه»کتاب-4

 «الملل بین حقوق منظر از دریایی دزدی مقاالت مجموعه»کتاب-5

 «ایران در متحد ملل سازمان های پژوهش و مطالعات کتابشناسی»کتاب-6

 

 هامشارکت 

 « واکاوی ابعاد و تاثیرات حقوقی کرونا»وبینار بین المللیبرگزاری در با دانشگاه کردستان مشارکت  .12

 مشارکت در هفت  ترویج علم   .13

 

 در تکریم اصالت اخالق و علم 

   

ست از سپاس  .14 شش سال بی ضا دکتر خدمت و کو  للم سازمان مطالعات ایرانی انجمن در بیگدلی ضیایی محمدر

 دانشگاهی خدمات و تالش قرن نیم در متحد

 مقامیقائم نازنین خانم سرکار فعالیت قرن ربع یک از بیش از تقدیر    .15

 قوقح و ها تحریم»موضوع با ساالنه همایش در انجمن اعضای و پیشکسوتان از تن پنج یاد و خاطره گرامیداشت    .16

           «الملل بین

 

 رونمایی از تمبر بیست سالگی انجمن  

 

 انتشارات 

 متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی دوفصلنامه 3 شماره .17

 «متحد ملل منشور اهداف تحقق در دبیرکل و دبیرخانه نقش مقاالت مجموعه»کتاب .18

 انجمن گفتگوی تاالر برخط سمپوزیوم مقاالت مجموعه دیجیتال کتاب اولین .19

 انجمن گفتگوی تاالر برخط سمپوزیوم مقاالت مجموعه دیجیتال کتاب دومین .20



 
 

 

   

 

 برنامه های کمیته جوانان انجمن 

ست ازدهمینی .21 ش سناد خوانش کارگروه ن سی»با عنوان المللیبین ا  ویژه مخبر 2020و 2019 سال هایگزارش برر

 «حقوق کلی اصول موضوع برای المللبین حقوق کمیسیون

 (هفت جلسه)جموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدم  .22

 در شبکه های اجتماعی فعالیت های کمیته جوانان انجمن .23

 بیستمین سالگرد تاسیس انجمنتهیه کلیپ  .24

 

 


