
 

 

 

 

 

 

   1399اسفند ماه    23شنبه  

 17:00 -17:05 تالوت قرآن مجید

 سخنرانی افتتاحیه 
 17:05- 17:15 رئیس محترم دانشگاه کردستان  دکتر رحمت صادقی 

 17:15- 17:25 رئیس محترم انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد  دکتر نسرین مصفا 

 17:25-17:35   دانشگاه کردستاناستادیار  جوانمیر عبداللهی دکتر  گزارش دبیر علمی 

 ( ابعاد حقوقی ویروس کرونا از منظر حقوق عمومی و خصوصی نشست اول: ) 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج   – دکتر عباد روحیمدیر نشست:  

 دانشگاه سلیمانیه  دکتر دانا عبدالکریم  
 17:35- 17:50   کرونا مقابله با ویروسنقش ستاد هماهنگی اداری در 

 دانشگاه سلیمانیه  دکتر مصطفی رسول حسین 

 رین دانشگاه راپه دکتر پیمان رمضان احمد 
در   19ید ئنقش دولت در تأمین خدمات عمومی در زمان ویروس کو 

 نفت  تولید کننده کشورهای 
18:05 -17:50 

 18:05- 18:20 عراق   یحقوقنظام در  19ید ئمسئوولیت مدنی ناقل ویروس کو  دانشگاه حلبچه دکتر ئاوات عمر حاجی 

 18:20 -18:35 مطالعه موردی )ویروس کرونا(  -اجرای قانون وضعیت اضطراری بهداشتی دانشگاه جیهان سلیمانیه  دکتر اسماعیل نجم الدین زنگنه 

 18:35 -18:50 سازوکارهای حقوقی اعالم وضعیت اضطراری در عراق و اقلیم کوردستان   دانشگاه جیهان سلیمانیه  دکتر فرهاد حاتم

 18:50 -19:00  پرسش و پاسخ 

   1399اسفند ماه    23شنبه  

 ابعاد حقوقی ویروس کرونا از منظر حقوق کیفری، حقوق بشر و حقوق بین الملل(  )   نشست دوم:
 استادیار دانشگاه جیهان سلیمانیه  –  رفیقدکتر زانا    مدیر نشست:

 19:00 -19:15 ( بر حقوق بشر در عراق  19ید ئ تأثیر پروتکلهای بهداشتی )ویروس کو رین دانشگاه راپه دکتر ریباز رسول خدر 

 دکتر آرام محمدصالح سعید 
دانشگاه جیهان  

 سلیمانیه

سال    111در قانون مجازات عراق شماره  19ید ئمسئوولیت کیفری شیوع ویروس کو

  ی()اصالح 1969
19:30- 19:15 

 19:30 -19:45 19ید ئشیوع ویروس کو  مبارزه باحقوق بین الملل در  کارکرد دانشگاه حلبچه دکتر سیروان حامد احمد 

 دکتر عباد روحی 
دانشگاه آزاد  

 سنندج 
 19:45 -20:00 مسئوولیت بین المللی دولتها در ارتباط با توزیع درمان و واکسن ویروس کرونا 

 20:00 -20:10  پرسش و پاسخ 



 

 

 

   1399اسفند ماه  24یک شنبه 

 کرونا از منظر حقوق تجارت و خانواده(  هایآثار و پیامد) :نشست اول

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز – بهشید ارفع نیا دکتر مدیر نشست: 

 دانشگاه عالمه طباطبایی  دکتر غالم نبی فیضی چکاپ 
روی تجارت بین الملل و نظام تجاری و چالش های حقوقی پیش  19بحران کوئید 

 ایران 
17:15- 17:00 

 پژوهشگر حقوق  محمد چلبیی

 دانشگاه کردستان  ل علی میرزایی ادکتر اقب
تحلیل وضعیت قراردادها و تعهدات بر اثر شیوع بیماری کرونا: تحقق فورس ماژور 

 حرج ویا ایجاد عسر 
17:30 -17:15 

 17:30- 17:45  19ید  ئحقوق مالکیت فکری کاشفین کو دانشگاه بوعلی سینا  دکتر بیژن حاجی عزیزی 

 17:45- 18:00 استحکام بخشی نهاد خانواده در دوران قرنطینه  دانشگاه شهید بهشتی  دکتر محمد روشن 

 18:00- 18:15 وضعیت کودکان ثیر کرونا بر سیاستهای رفاه خانواده با تاکید بر أت خوارزمی دانشگاه  دکتر مریم غنی زاده بافقی 

 18:15- 18:25  پرسش و پاسخ 

   1399اسفند ماه  24یک شنبه 

 ( ویروس کرونا مقابله با شیوع ابعاد حقوق بشری و کیفرینشست سوم: )

 استادیار دانشگاه کردستان  – مدیر نشست: دکتر مرتضی جوانمردی صاحب

 دانشگاه شهید بهشتی  نوبهار  رحیمدکتر 
گیری ویروس   کننده محدودیتها و الزامات بهداشتی در مقابله با همه توجیهمبانی 

 کرونا
20:00- 19:45 

 20:00 -20:15 ویروس کرونا و پدیده جهانی شدن  دانشگاه شهید بهشتی  دکتر باقر شاملو 

 20:15 -20:30 19کوئید حفظ حریم خصوصی شهروندان در فرایند مبارزه با شیوع  دانشگاه بوعلی سینا  دکتر ستار عزیزی 

 20:30 -20:45 ظرفیت ها و محدودیت های حقوق کیفری در دوران همه گیری کرونا دانشگاه بوعلی سینا  دکتر مهری برزگر 

 20:45 -21:00  پرسش و پاسخ 

 21:00 -21:10 اه کردستان معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگ دکتر کیومرث کرمی  سخنرانی اختتامیه 

   1399اسفند ماه  24یک شنبه 

 بین الملل( نشست دوم: )مسائل کرونا از منظر حقوق 

 استادیار دانشگاه بوعلی سینا  – مدیر نشست:  دکتر شهرام زرنشان

 18:30 -18:45 شورای امنیت ملل متحد و مبارزه با بیماری کرونا دانشگاه تربیت مدرس  دکتر حسن سواری 

 18:45 -19:00 ویروس کرونا و حق بین المللی بر همبستگی  دانشگاه عالمه طباطبایی  دکتر پوریا عسکری 

 19:00 -19:15 ملت -و ناتوانی دولت  19کوئید  دانشگاه شهید بهشتی  دکتر هادی محمودی 

 دانشگاه بوعلی سینا  دکتر رضوان باقرزاده 
و استماعات مجازی دادگاهها؛ با تکیه بر سند راهنمای کمیسیون بین   19ید ئکو

 المللی حقوقدانان 
19:30- 19:15 

 19:30 -19:40  پرسش و پاسخ 


