
 

 کاربردي - کار گروه پژوهشی نخستین

 سازمان ملل متحددادگستري بین المللی شبیه سازي دیوان 
  (UNIC) ) و مرکز اطالعات سازمان ملل متحدISJفصلنامه مطالعات بني املللی (

 . عالقه مندان به اين بر�مه را می پذيرد مشار حمدودی از
 می شود.برگزار 1396 بيست مهر پنجشنبه اين کار گروه

 برنامه
اب اتکيد بر  بني امللل در حقوق ، فراگريی روش های نوين آموزش و پژوهشبررسی و فراگريی مهارت های حقوق بني امللل

شده، فراگريی تکنيک های حقوقی و شيوه های ارايه دادخواست به ديوان و الحيه و دفاع دولت ها  های شبيه سازی دادگاه
دانش پژوهان در يک تيم سه نفره ی وظايف، آيني دادرسی و مترين نقش قضات ديوان. در ديوان، فرصت برای فراگري 

دانشگاهی � حتقيقاتی به فعاليت علمی و پژوهشی خواهند پرداخت. توصيه می شود شرکت کنندگان در قالب يک تيم سه 
 کاربردی قرار خواهد داد.  –ه پژوهشی نفره ثبت �م کنند. در غري اين صورت دبريخانه کارگروه آ�ا را در تيم های سه نفر 

 مزایا و بهره مندي
گواهی شرکت در دوره از سوی فصلنامه   در بر�مه فعال کنندگان  شرکتبه ست. اين کار گروه يک بر�مه حتقيقاتی_کاربردی ا

. شرکت کنندگانی که مقاالت اب استاندارد ارايه می شود UNICو مرکز اطالعات سازمان ملل متحد  ISJ للیمطالعات بني امل
  چاپ می رسد.به  فصلنامهدر  در صورت اتييد کميته علمی پژوهشی در موضوع بر�مه اتليف منايند –علمی 

 شرایط ثبت نام و پذیرش
اســــــتادان و دانشــــــجو�ن حنصــــــيالت تکميلــــــی در حقــــــوق بــــــني امللــــــل، روابــــــط بــــــني امللــــــل، حقــــــوق جــــــزای بــــــني امللــــــل،  .1

 رت، حقوق عمومی، حقوق خصوصی و علوم سياسی. حقوق جتا
  عکس، نشانی و مشاره متاس. �مه درخواست، .2
 آشنايی اب زابن انگليسی به منظور اعالم مواضع در جلسه اصلی .3
حســــــاب لایر بــــــه ميليــــــون ارگروه بــــــه مبلــــــغ دو واريــــــز هزينــــــه ثبــــــت �م، کتــــــاب، فصــــــلنامه، پــــــذيرايی... و شــــــرکت در کــــــ .4

ـــارت  نـــک ملـــیاب 0105434324008ســـيبا  ـــماره ک ـــه ش ـــا ب ـــه �م فصـــلنامه  6037991199529649ی ب
ـــــی ( ـــــني امللل ـــــش.)ISJمطالعـــــات ب ـــــی فصـــــلنامه (دان ـــــدگان بر�مـــــه هـــــای قبل ـــــذيران و شـــــرکت کنن ـــــف  پ اب احتســـــاب ختفي

 لایر) 1.500.000

 نشانی و مهلت ارسال مدارك

 
 

 



مشاره متاس  ارسال كنند.  isjqnet@gmail.comبه نشاين  شهريور مدارک را از طريق امييل ات سین مهه عالقه مندا
 09125911787ضروری: 

mailto:isjqnet@gmail.com

