
 

 کاربردي - کار گروه پژوهشیین مشش

 شبیه سازي شوراي امنیت سازمان ملل متحد
  (UNIC) ) و مرکز اطالعات سازمان ملل متحدISJفصلنامه مطالعات بني املللی (

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

 هبرنام
اب اتکيد بر مدل های شبيه  در حقوق و روابط بني امللل شناخت شورای امنيت، فراگريی روش های نوين آموزش و پژوهش

يك كارگروه آموزشي، حتقيقايت  يك ماه پيش از برگزراي مدل شبيه سازي، شورای امنيت. سازی، اجرای نقش و مترين مدل
دانش پژوهان در يک تيم سه نفره دانشگاهی  تحد درهتران برگزار خواهد شد.سازمان ملل م مقربراي آمادگي در كنفرانس در 

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

 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  ISJدر  در صورت اتييد کميته علمی پژوهشی در موضوع بر�مه اتليف منايند –علمی 

 شرایط ثبت نام و پذیرش
 ارشد دولتی و غريحکومتی. از دانشگاه برای استادان و از دستگاه اجرايی برای مديران معرفی �مه .1
 .برای دانشجوابن � از استادان شناخته شده کشور فصلنامه ات حتريريه/مشاورانهي استادان توصيه �مه از .2
  عکس، نشانی و مشاره متاس. �مه درخواست، .3
 آشنايی اب زابن انگليسی به منظور اعالم مواضع در جلسه اصلی .4
ـــــذيرايی... و شـــــرکت در کـــــ .5 ـــــاب، فصـــــلنامه، پ ـــــت �م، کت ـــــه ثب ـــــز هزين ـــــغ دو واري ـــــه مبل ـــــون و ارگروه ب هـــــزار  هشتصـــــدميلي

ـــه  ـــارت  ابنـــک ملـــی 0105434324008حســـاب ســـيبا لایر ب ـــماره ک ـــه ش ـــا ب  6037991199529649ی
اب  پــــــذيران و شــــــرکت کننــــــدگان بر�مــــــه هــــــای قبلــــــی فصــــــلنامه (دانــــــش.)ISJبــــــه �م فصــــــلنامه مطالعــــــات بــــــني املللــــــی (

 لایر) 2.500.000احتساب ختفيف 

 نشانی و مهلت ارسال مدارك

 
 

 



مشاره متاس  ارسال كنند.  isjqnet@gmail.comبه نشاين  تري مدارک را از طريق امييل ات سیمهه ن عالقه مندا
 09125911787ضروری: 

mailto:isjqnet@gmail.com

