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 مطالب اختصاری فهرست

 سخن ناشر

 مقدمه

 شیهما ۀبرنام

 شیگزارش هما

 یغال پطروس بزرگداشت :ژهیو بخش

 یدموکراس و توسعه صلح، :یغال پطرس ۀثالث راثیم

 ممتاز دیجمش دکتر

 تیامن یشورا یجمع تیامن نظام لیتعد در یغال پطرس پروفسور نقش

 یسوار حسن دکتر

 منشور اهداف تحقق در آنها نقش و اکوسوک یهاونیسیکم اول: بخش

 دوازده بر یرگذاریتأث بر دیتأک با زن مقام ونیسیکم تحوالت ریس بر ینگاه

 پکن ینگران ۀحوز

 اکبرنژاد ینیحس هیحور دکتر

 و یاقتصاد یشورا «توسعه یبرا یفناور و علم ونیسیکم» نقش یبررس

 داریپا ۀتوسع آموزش بر تمرکز با 21 قرن در ملل سازمان یاجتماع

 یعل ـ انیخوارزم بهروز ـ یمیکر فرزاد ـ یمطلب ابوطالب دکتر ـ یبرات نظام ریام دکتر

 ینور بیحب عبداهلل

 و تکامل در یفریک عدالت و جرم از یریشگیپ ونیسیکم تیاهم و نقش

 متحد ملل سازمان یاجتماع و یاقتصاد یشورا اهداف تحقق

 دگاهید حسام

 ملل ییجنا استیس به ینگاه :یفریک عدالت و جرم از یریشگیپ ونیسیکم

  متحد



 یموسو یعل دیس

 متحد ملل سازمان ارکان گرید و اکوسوک انیم رابطه :دوم بخش

  متحد ملل منشور اهداف شبردیپ در ونسکوی نقش

 یالریحاج یعل

  «هاتیاقل از تیحما و ضیتبع منع یفرع ونیسیکم» عملکرد یبررس

 یزیعز ستار

 نهاد مردم یها سازمان و اکوسوک انیم رابطه :سوم بخش

 به یمشورت مقام یاعطا و متحد ملل یاجتماع و یاقتصاد یشورا

 یانتقاد کردیرو :یردولتیغ یها سازمان

 یعسکر ایپور دکتر

 داریپا ۀتوسع تا بشر حقوق از اکوسوک فیوظا در تحول :چهارم بخش

  بشر حقوق و داریپا ۀتوسع

 منفرد شهال

 نقش یاتیح یداروها به یدسترس و یفکر تیمالک ،یتجار یها نامه موافقت

  سالمت بر حق قبال در یاجتماع و یاقتصاد یشورا

 یرضائ لدایه دکتر

 (MDGs) هزاره ۀتوسع اهداف از :یاجتماع و یاقتصاد یشورا کردیرو تحول

  (SDGs) داریپا ۀتوسع اهداف تا

 اکبرنژاد ینیحس هاله

  یبند جمع

 متحد ملل منشور اهداف تحقق در یاجتماع و یاقتصاد یشورا نقش

 زاده گیب میابراه دکتر

 مطالب یلیتفص فهرست
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