
 

 

 و متناو   هاا   پیش،برناما   هاا   ساال  همچون نیز 7931 سال در متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 و اساتادان  از آموزشای،تددیر  دور  و هاا  تخصصای،اارگا   هاا   نشست و ها همایش برگزار  جمل  از مختلفی

 خالصا   اا   نمود برگزار خود اساسنام  اهداف ب  نیل راستا  در را اتاب انتشار و اخالق و علم عرصۀ بزرگان

 بفرمایید. مطالع  توانید می ادام  در را آن گزارش

 تخصصی های (نشست1 

 

 مرااز   خان  اندیشمندان علوم انسانی و نشست بهاران    انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکار

  اتاب علمی دبیران سخنرانی عنوان با (M.I.S) مطالعات بین الملل مدرن

The International Legal order: Current Needs and Possible Responses 

Essays in Honour of Djamchid Momtaz (2017)  

 و (اساتکهلم  دانشااا   الملل بین حدوق استاد)محمود  داترسعید سخنرانی با 7931اردیبهشت ما   71در تاریخ 

 ممتاز جمشید داتر باحضور و (دادگستر  المللی بین دیوان پیشین قاضی)  اروما عبدل قاضی

  ملال  ساازمان  الملال  بین حدوق امیسیون تاسیس سالارد هفتادمین گرامیداشت مناسبت ب نشست تخصصی 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکار  مراز اطالعات سازمان ملل متحد در تهاران و  توسط  متحد

ی ساخنران باا   7931آبان ما   ۸۲در اندیشمندان علوم انسانی  خان  فردوسی سالن درخان  اندیشمندان علوم انسانی 

 الملال داتار   باین  حداوق  امیسایون  وعضوسااب   ایران حدوق در گذار تاثیر استاد از یاد  داتر جمشید ممتاز و

 مدرضا ضیائی بیادلیدفتر  توسط داتر مح متین احمد

 ندا    قضای   در دادگساتر   المللای  باین  دیاوان  موقات  دستور انداز چشم و آثار» عنوان تخصصی با نشستی

 مناسابت  با   متحاد  ملال  ساازمان  دبیراال  پیاام  قرائت با همرا « ب  لحاظ بازگشت تحریم ها73۱۱عهدنام  مودت

همکار  مراز امورحدوقی بین المللی ،خان  اندیشمندان علوم انسانی و مراز اطالعات سازمان  باسازمان  تأسیس

 هههای فعالیههت گههرش   خالصهه 
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داتر محسن  ن:سخنرانا.7931آبان  9یخ پنج شنب  در تارمتحد،  ملل سازمان تاسیس  ملل متحد در تهران، در ایام

                   .پوریا عسکر  داترو  داتر هاد  آذر ،زاد  داتر ابراهیم بیگ،محبی

     بزرگداشاات ساااان  اسااتاد محمااود صوراساارافیل را در ایااام سااالیاد ایشااان در قالاا  نشسااتی تخصصاای بااا

« اخیار  هاا   پروناد   بررسای :الملال  باین  حدوق در انسولی و دیپلماتیک ها  مصونیت از سوءاستفاد »موضو 

همرا  با رونمایی از یادنام  استاد محمود صوراسرافیل و با همکار  خان  اندیشمندان علوم انسانی و باا ساخنرانی   

 . 71ساعت  31بهمن ما  71آقا  صفت ال  طاهر  شمیرانی و داتر محسن عبداللهی در تاریخ س  شنب  

 متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمنتوسط  «زیست محیط برا  جهانی پیمان بسو »  تخصصی  نشست  

 محسان  دبیر ،داتار  فرهااد  بهشتی با سخنرانی داتر شهید دانشاا  زیست محیط و بشر حدوق گرو  همکار  با

در محال تااار آزاد  دانشاکد      31اسافندما   1برمخشاد در تااریخ   حمید  مشهد  و داتر علی عبداللهی،داتر

 حدوق دانشاا  شهید بهشتی 

 

 همایش ساالن 

 

نداش ساازمان باین المللای ااار در      »عناوان  باانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد همایش ساان  برگزار   

 المللی بین امورخدمات مراز جمهور ، ریاست حدوقی معاونت ،همکار   و با« تحد  اهداف منشور ملل متحد

 خاناا  علمای،  هاا   انجماان امیسایون  طباطباایی،  عالماا  شهیدبهشاتی،  تهاران،  هااا  دانشااا   جمهاور   ریاسات 

 انجمان  تهاران،  در متحاد  ملال  ساازمان  اطالعاات  مراز اجتماعی، تامین و اار موسس  انسانی، علوم اندیشمندان

با حضور اساتید و اارشناسان  7931اسفندما   ۸و  7طی دوروز در تاریخ  خصوصی حدوق شناسی،انجمن حدوق

باا گرامیداشات یااد و آثاار زناد  یااد داتار         اندیشمندان علوم انسانی وحدوق بین الملل در سالن فردوسی خان  

  سیدعزت ال  عراقی 

 (کا گاه های آموزشی2

یت آشنایی با سازمان ملل متحاد و اساناد و مادارن آن از طریا  ساا     »ها  آموزشی  سلسل  اارگا  گزار بر

المللای دادگساتر  و   با تااید بار دیاوان باین     7931اردیبهشت ما   ۸۱در تاریخ  ،یک اارگا «سازمان ملل متحد

 7931بهمن ماا    ۸۱با تااید بر سازمان بین المللی اار در تایخ دومین اارگا   در آستان  برگزار  همایش ساان 



اتابادار مرااز اطالعاات    -ناازنین قاائم مداامی    در مراز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران و با تدریس خانم

 -ن ملل متحد در تهرانسازما

  باا همکاار  مرااز اطالعاات      "دادگساتر   المللای  باین  دیوان در دعو  اقام " آموزشی اارگا برگزار

 قا  داتر هاد  آذر .با تدریس آ 7931اردیبهشت  ۸۱سازمان ملل متحد در تاریخ 

 بی تابعیتی در اقدام و ماموریت امیسااریا  عاالی ساازمان ملال متحاد در اماور       "اارگا  آموزشی برگزار

 استاد خانم داتر صفی ناز جدلی..7931تیرما   73تاریخ را در  "پناهندگان 

 (دو ه آموزشی3

    عناوان   باا عنایت ب  مناسبت هفتادمین سالارد تصوی  اعالمی  جهاانی حداوق بشار     با دور  آموزشیبرگزار

در  ،را با مشارات جمعای از اسااتید دانشااا     «آوردها، چالش ها و چشم انداز آیند آموزش حدوق بشر :دست»

 7931آذر ما   ۲و  7دو روز 

 (کمیت  دشنشجویی4

المللی امیت  دانشجویی بین اسناد خوانش اارگرو نشست از مجموع  نشستها  تخصصی  برگزار  ششمین 

 الملل بین حدوق امیسیون گزارش در مندرج نتایج بررسی"با موضو متحد  ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

خاانم مناا اربالیای امینای و     ، 7931فروردین ما  ۸3در تاریخ "عرفی الملل بین حدوق احراز ب  راجع ۸١71 سال

 عناوان اساتاد ناا ر   آقا  محمدحسین لطیفیان ب  عنوان دانشجویان ارائ  دهند  و داتر گودرز قنبر  جهرمای با    

 . برجلس 

   المللاای امیتاا   بااین اسااناد خااوانش اااارگرو هفتمااین نشساات از مجموعاا  نشسااتها  تخصصاای برگاازار

 و بشار  حداوق  انوانسایون  ناویس  پایش  بررسی" با موضو  متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن دانشجویی

اسدپور و آقا  امین معتمد  ب  عنوان دانشاجویان  خانم نفیس  ، 7931آبانما  ۸١تاریخدر  "۸١7۲ فراملى تجارت

 .ارائ  دهند  و داتر پوریا عسکر  ب  عنوان استاد نا ر بر جلس 

   در هاا،  سارف   دوستان  با عناوان سامفونی   بشر حدوق منظر از عراق و ایران جنگ تخصصی نشستبرگزار 

 ساازمان  مطالعاات  ایرانای  انجمن دانشجویی امیت  تهران، صلح موز  همکار  با 7931 ما  اردیبهشت ۸١ تاریخ

ب در ماوز  انداال   مداد   دفاا   و اساالمی  انداالب  موز  و (نیلز) حدوق دانشجویان المللی بین شبک  متحد، ملل



ریاا عساکر  و   داتر حسین سادات میدانی،داتر محسن عباداللهی،داتر پو اسالمی و دفا  مدد  و با سخنرانی 

 داتر علی داعی.

 

 

 (شعب  غرب5

  برگزار  پخش زند  قرائت دیوان بین المللی دادگستر  از مدر دادگا  اه  نمود.این جلس  ا  با توضیحات

شعب  غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحاد باا همکاار  دانشااا      توسط  داتر ستار عزیز  همرا  بود

علاوم   در دانشاکد  ادبیاات و   7931مهرماا    77در تااریخ   نجمن علمی دانشاجویی حداوق  بوعلی سینا همدان و ا

 انسانی دانشاا  بوعلی سینا.

 (مشا کت ها6

دوره مسابقات ملی شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفرری   در برگزاری دهمین مشارات

در محل سالن اجتماعات مجتمر  ووانبشیری    8197مرداد  81هپنج شنب .)موت کورت( یادواره هانری دونان

با همکاری و دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در وهران از سوی  جمعیت هالل احمر در وهران

عرات و  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دبیرخانه کمیته ملی حقرو  بیردوسرتانه و موسسره مطال   

 .پژوهش های حقوقی شهر دانش

 شبیه سازی جلسرات محاکمره دیروان برین      منطقه ایدوره مسابقات  در برگزاری چهاردهمین مشارات

دفترر نماینردگی   از سروی   3131آذرماه  31تا  31های روز. المللی کیفری )موت کورت( یادواره هانری دونان

دبیرخانره  با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحرد،  و کمیته بین المللی صلیب سرخ در وهران 

 .پژوهش های حقوقی شهر دانشعات و کمیته ملی حقو  بیردوستانه و موسسه مطال

 مشارات در برگزار  آیین نکوداشت اندیشمند فرزان  استاد داتر سیدعبدالعلی قوام ا  انجمن علوم سیاسی

 .7931همن ما ب ۸3همکار در تاریخ  با همکار  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و سایر نهادها 

 



 توساط  « الملال بشردوساتان    و  حداوق باین  ها  فارار  مسائل جار  و چالش»مشارات در برگزار  همایش 

متحاد و ساایر نهادهاا      ملال  سازمان مطالعات ایرانی با همکار  انجمن  بشردوستان  حدوق ملی امیت  دبیرخان 

 . 7931اسفندما  ۲همکار در تاریخ 

  توساط «تجلیل و تکریم از اساتید و فعاان عرص  حدوقی داخلی و بین المللی»همایشمشارات در برگزار 

 1تااریخ   دانشاا  شهید بهشتی با همکار  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و سایر نهادهاا  همکاار در  

 .7931تیرما 

انجمان علاوم    توساط  « زن،صلح و امنیت پایادار »مشارات در برگزار  نشست تخصصی بین المللی با عنوان

   7931اسفندما   1سیاسی با همکار  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و سایر نهادها  همکار درتاریخ 

 (شنتشا شت7

صلح و امنیت بین المللیندش بازیاران غیردولتی در تهدید علی»انتشار مجموع  مداات  » 

انتشار اتاب یادنام  استاد محمود صور اسرافیل 

حدوق بین الملل و باز  ها  رایان  ا  »انتشار مجموع  مداات» 

 

 

 

 

 

 

 


