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 اعضاي محترم پیوسته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد،

 با سالم و آرزوي تندرستی،

ستاي تحقق مواد  سنامه ۱۱و  ۱۰در را سا  هايسال رویه به انجمن عمومی مجمع بود مقرر انجمن، ا

و پس از پایان همایش ستتالیانه برگرار گرددا اما با گرتتترو شتتیوع کرونا و لروم  ۱۳۹۸ استتفند در ذشتتتهگ

شتی جامعه، شرایط بهدا ستاد ملی کرونا امکان رعایت  دا این پذیر نبوامکان برگراري آن بر مبناي تمهیدات 

 اتعویق جلره اعالم گردید هاي علمی ایران رسید و با موافقت آن نهاد،امر به اطالع کمیریون انجمن

گذاري کرونا و لروم رعایت همگانی تمهیدات بهداشتتتی اعم از فاهتتله با استتتمرار شتترایط شتتیوع

ها، جلرتته اریر هیات مدیره انجمن تیتتمیم ها و گردهماییاجتماعی و پرهیر از اجتماعات همچون همایش

ریون انجمن شورت با کمی ستی انجمنبه م شور گرفت و هاي علمی ایران به عنوان نهاد باالد هاي علمی ک

 مطرح شد:مالحظات زیر 

با دستتتتور کار برگراري  به اتمام بوده و برگراري مجمع  الف) دوره کنونی ردمت هیات مدیره رو 

 انتخابات اهمیت دارد؛

 عضو پیوسته انجمن براي رسمیت بخشیدن به جلره ضروري است؛ ۷۰کم ب) حضور دست

را گرامی ج) انجمن حضتتور همگان را ارج نهاده و به وی ه مقدم اعضتتاي موستتس و پیشتتکرتتوت 

شته،در عین حال از اثر بیماري سن،هاي زمینهدا شیوع کرونا وا اي،  ضور و دیگر بر  ستار ح قف بوده و روا

 مه اعضاء پیوسته در همه سنین و با همه شرایط بوده استاهمشکل بی

 

 

 

 

https://unstudies.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/
https://unstudies.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/
https://unstudies.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
https://unstudies.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
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 هاي علمی ایران با تعویق برگراري مجمع عمومی انجمن ایرانی مطالعاتاستت ، کمیرتتیون انجمنپدر 

  :توسط ستاد ملی کرونا موافقت کرد هاي اعالمیسازمان ملل متحد تا زمان رفع محدودیت
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سنامه انجمن، مقررات و بیانیه سا یمیم، ا شت، وزارت راهنماهاي ،ستاد ملی کرونا هايدر ارذ این ت  بهدا

 هبوی  هاي سازمان بهداشت جهانیتوهیه و هاي علمی ایرانکمیریون انجمن ، نظرپرشکی اموزو و درمان

انشاءاهللا، با گذر از شرایط حاضر  اگرفتند قرار بررسی مورد رویدادهاي متراکم و لروم لحاظ ریرک مورد در

 و در اولین فرهت مقتضی و ممکن، مجمع عمومی با دستور کار انتخابات تشکیل رواهد شدا

 ان، هیئت مدیره بنا به روال گذشته با کوشش به انجام وظایف رود ادامه رواهد داداتا آن زم

 انمایمگراري میفرهت را مغتنم شمرده و ضمن تجدید ارادت، از همکاري شما سپاس

 

 احترام و امتنانبا 

  نسرین مصفا

 انجمن رئیس

 

http://dolat.ir/cat/588
http://dolat.ir/cat/588
https://behdasht.gov.ir/step2corona
https://behdasht.gov.ir/step2corona
https://isac.msrt.ir/fa
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-DljHLNYjJFG5PS89sYEj810rVxTBM98w4NPcEPtehh7Z2tROXtNF2ugqHiMh_wAQBmBxuc2UTjmHlmQVvjcwMQ/messages/@.id==AP19f41MAUzGXxGbkQqmkNY5YKQ/content/parts/@.id==2.2/raw?appid=YMailNorrinLaunch&ymreqid=621f602e-406e-b511-1c8a-fd000001ae00&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZwHTM-MvGTV35dzGqlULcU1KhpeGTlMUCWXirnKC9ura-GII7n23V2G5--mO8vpu4aXYsR4RvwvgV3QYEmzl84
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-DljHLNYjJFG5PS89sYEj810rVxTBM98w4NPcEPtehh7Z2tROXtNF2ugqHiMh_wAQBmBxuc2UTjmHlmQVvjcwMQ/messages/@.id==AP19f41MAUzGXxGbkQqmkNY5YKQ/content/parts/@.id==2.2/raw?appid=YMailNorrinLaunch&ymreqid=621f602e-406e-b511-1c8a-fd000001ae00&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZwHTM-MvGTV35dzGqlULcU1KhpeGTlMUCWXirnKC9ura-GII7n23V2G5--mO8vpu4aXYsR4RvwvgV3QYEmzl84
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-DljHLNYjJFG5PS89sYEj810rVxTBM98w4NPcEPtehh7Z2tROXtNF2ugqHiMh_wAQBmBxuc2UTjmHlmQVvjcwMQ/messages/@.id==AP19f41MAUzGXxGbkQqmkNY5YKQ/content/parts/@.id==2.2/raw?appid=YMailNorrinLaunch&ymreqid=621f602e-406e-b511-1c8a-fd000001ae00&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZwHTM-MvGTV35dzGqlULcU1KhpeGTlMUCWXirnKC9ura-GII7n23V2G5--mO8vpu4aXYsR4RvwvgV3QYEmzl84

