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المللی دانمارک بین مطالعات مؤسسه  

 و لمللیابین مطالعات مرکز ب  وابسسست  مراکز از یکی دانمارک المللیبین مطالعات مؤسسسسسس  

ست  دانمارک بش حقوق ست سی  ازجمل  المللی،بین امور زمین  در پژوهش و تحقیق ب  ک  ا   ا

 انمارکد در بشر حقوق و سیاسی   هایعامقتل و کشی نسل  منازعات، توسع ،  و امنیتی خارجی،

این مؤسس  از لحاظ حمایت مالی تحت پوشش دولت دانمارک می     .پردازدمی آن از خارج و

 باشد و ب  طور مداوم ب  ارزیابی وضعیت سیاست خارجی دولت دانمارک می پردازد.

صورت              سیلوانیا  شگاه پن سال  توسط دان شکده های جهان ک  هر این موسس  در رتب  بندی اندی

در نظر گرفتن  با)  73و رتب  ) بدون در نظر گرفتن اندیشکده های امریکا(  نهممی پذیرد  رتب   

شکده های جهان     شکده های امریکا( برترین اندی سال  اندی سب نموده   1029را  در  میالدی ک

 است.

کارمند می باشسسد ک  تحالسسیالت   200دارای تقریباً  دانمارک المللیبین مطالعات مؤسسسسسس   

 اتمطالع المللی، بین توسع   مطالعات اجتماعی، وزه های مطالعاتح در عمدتاً آکادمیک آنها

  .شناسی است انسان و نظامی
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                                                                     چارت سازمانی مؤسس  ب  صورت زیر می باشد:
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 هیئت مدیره:

 سمت نام ردیف

2.  
 لوریدس لوریدسن

(Laurids S. Lauridsen) 

 جهانی و جامع  استاد گروه -رئیس هیئت مدیره

 روسکیلده دانشگاه شدن

1.  
 جانی الرسن

 (Johnny Laursen) 

 جامع  و فرهنگ دانشیار گروه -رئیس معاون

 آرهوس دانشگاه

7.  
 وایبک اندرسون

(Vibeke Andersson) 
 آلبورگ دانشگاه سیاسی علوم گروه دانشیار

4.  
 کارن اندرسن

(Karen Andersen) 
 IBIS الملل بین بخش مدیر

9.  
 باگ توربیون دانیل

(Bugge Thorbjørn Daniel) 
 جنوبی دانمارک دانشگاه حقوق گروه دانشیار

6.  
 آنا لیندر

(Anna Leander) 

 مدرس  فلسف  و سیاست مدیریت، گروه استاد

 بازرگانی کپنهاگ

3.  
 هِل  ساموئلسن

(Helle Samuelsen) 

 دانشگاه شناسی انسان گروه رئیس دانشیار و

 کپنهاگ

8.  
 جیکوب وسترگارد

(Jakob Vestergaard) 

 المللی بین مطالعات مؤسس  ارشد پژوهشگر

 دانمارک

5.  
 آنِت وارینگ

(Anette Warring) 
 روسکیلده دانشگاه هویت و فرهنگ گروه استاد
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20.  
 هنریک هدِگارد نیلس

(Niels Henrik Hedegaard) 

 در بخش خارج امور  وزارت دائمی دبیر معاون

 دفاعی

22.  
 سوندرگارد کارستن

(Carsten Søndergaard) 
 سفیر وزارت امور خارج 

 

 فهرست کارکنان بخش مدیریت

 تصویر سمت نام ردیف

2.  Nanna Hvidt مدیر 

 

1.  Bent Hansen اداری رئیس بخش  

 

7.  
 

Lola Hegelund 

Bentsen 

کارکنان مأمور  

 

4.  
Sofie 

Asschenfeldt 

Birkebæk 

اداری مأمور  

 

9.  Thorkild Hansen پروژه مدیر  

 



6 
 

6.  Tina Sadolin کارکنان مأمور  

 

 فهرست پژوهشگران مؤسسه 

 حوزه پژوهشی نام ردیف

2.  Ninna Nyberg Sørensen تحوالت جهانی 

1.  Signe Marie Cold-Ravnkilde تحوالت جهانی 

7.  Matilde Skov Danstrøm تحوالت جهانی 

4.  Lars Engberg-Pedersen تحوالت جهانی 

9.  Adam Moe Fejerskov تحوالت جهانی 

6.  Amanda Haarman تحوالت جهانی 

3.  Yang Jiang تحوالت جهانی 

8.  Nauja Kleist تحوالت جهانی 

5.  Hans Lucht تحوالت جهانی 

20.  Erik Lundsgaarde تحوالت جهانی 

22.  Jakob Vestergaard تحوالت جهانی 

21.  Lars Erslev Andersen  المللامنیت بین  

27.  Janne Bjerre Christensen امنیت بین الملل 

24.  Manni Crone امنیت بین الملل 

29.  Trine Flockhart امنیت بین الملل 
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26.  Andreas Bøje Forsby امنیت بین الملل 

23.  Tobias Gemmerli امنیت بین الملل 

28.  Flemming Splidsboel Hansen امنیت بین الملل 

25.  Frederik Rosén الملل امنیت بین  

10.  Vibeke Schou Tjalve امنیت بین الملل 

12.  Cindy Vestergaard امنیت بین الملل 

11.  Neil Anthony Webster  منابع طبیعی و توسع 

17.  Ian Christoplos  منابع طبیعی و توسع 

14.  Esbern Friis-Hansen  منابع طبیعی و توسع 

19.  Mikkel Funder  منابع طبیعی و توسع 

16.  Luke Patey  منابع طبیعی و توسع 

13.  Helle Munk Ravnborg  منابع طبیعی و توسع 

18.  Fabrizio Tassinari سیاست خارجی 

15.  Astrid Nonbo Andersen سیاست خارجی 

70.  Cecilie Felicia Stokholm Banke سیاست خارجی 

72.  Rasmus Alenius Boserup سیاست خارجی 

71.  Stefano Guzzini سیاست خارجی 

77.  Helle Malmvig سیاست خارجی 

74.  Hans Mouritzen سیاست خارجی 

79.  Lars Vissing سیاست خارجی 
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 بخش های تحقیقاتی

  کمک رسانی و مهاجرت مالی، امور در جهانی تحوالت .1

 هانی،ج نابرابری حفظ و تولید فهم عوامل ب  عالق  و سسسیاسسسی اقتالسساد در این بخش از منظر

ضوعات  الاد  مو ست ها    و ها ایده افراد، سرمای ،  جهانی جریان ردگیری  جهانی، اقت  برای سیا

المللی و همکاری در   بین مهاجرت  ،  جهانی  نظارتی  مکانیزم  از جدیدی   اشسسسکال  در کاوش 

      المللی مورد بررسی قرار می گیرد. بین توسع  جهت

 المللی بین امنیت .2

ضوعاتی نظیر پویایی های    توازن ،بین الملل روابط در امنیت، تغییرات جهانی در این بخش مو

  های آوری فن و تهدید ای، تالسسورات از منطق  امنیتی وضسسعیت واحدهای و جهانی قدرت

یتی امن جدید های گرایی و فناوری افراط و سیاسی   سازمان، خشونت   و هویت امنیتی، قدرت،

 مورد بررسی قرار می گیرد.

 توسعه و طبیعی منابع .3

قاتی   عاتی نظیر تغییر  در این حوزه تحقی   زیسسسسست، اقتالسسسساد محیط و هوایی و آب موضسسسو

  متغیرِ نهادی و اقتالسسادی سسسیاسسسی، غذایی، پویایی های مواد و آب زمین، اسسستخراجی، اداره

ستخراج  سع  و اینک  در  در روند طبیعی منابع اداره و ا شورهای  تو سع   درحال ک  گرانبازی تو

سبت  چگون  شم  ب  تغییر ن سی     اندازهای چ  جدید شرایط  و جدید مالی های جریان متغیر،سیا

 محیطی واکنش نشان می دهند مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

 خارجی . سیاست4

موضسسوعات سسسیاسسسی مانند ا در این حوزه تجزی  تحلیل نظری سسسیاسسست خارجی و نسسسبت آن ب

لمللی ا بین و داخلی کننده تعیین دموکراسی، دیپلماسی و جنگ در اروپا و اطراف آن، عوامل  

  ت ب نسسسسب گفتمانی جمعی، رهیافتهای حافظ  های تاریخی تحلیل و خارج ، تجزی  امور در 

ناآرامی های  و های جنبش از شسسناختی جامع  اجتماعی، تحلیل هویت و خارجی سسسیاسسست 

خارجی،  سسیاسست   در داخلی عوامل و اجتماعی تحوالت سسیاسسی، سسیاسست های معطوف ب     
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نی جها نظم در جایگاه اروپا و گرایی جانب  و چند اروپا ای منطق  نظم تکامل حال در ماهیت

 مورد توج  قرار دارد.

 خشونت و خطر .صلح،5

  خشسسونت آن در ک  شسسمار بی های راه ب  توج  با خشسسونت و خطر صسسل ، بین پویای رابط 

انتقادی  ابیارزی و بندی می کند، بررسی را ساختار سیاسی و اجتماعی روابط نمادین و فیزیکی

  ایه شسسیوه می کند،بررسسسی ناامنی ایجاد افراد و ها گروه آمیز خشسسونت اعمال اینک  چگون 

مداخل   و سسسیاسسسی، خشسسونت   و اجتماعی بندی زندگی جایگزین سسساختار آمیزتر و صسسل 

شونت  شونت  فاجع  خطرات و جمعی های ترکیبی،خ سی از     نظم و شهری  آمیز آن و خ سیا

 در این بخش تحقیقاتی می باشند.جمل  حوزه های مورد بحث 

 

 مؤسسهانتشارات اخیر 

 تاریخ نویسنده عنوان ردیف

2.  
اروپا. امنیت فروپاشی  

 اروپا امنیت بر پناهندگان بحران تأثیر
Fabrizio 

Tassinari 
1026 

 توسع  اثربخشی برنام  استمرار  .1

Niels 

Keijzer & 

Erik 

Lundsgaarde 

1026 

 پاکستان و افغانستان در اسالمی دولت ظهور  .7
Mona 

Kanwal 

Sheikh 

1026 

4.  

 جدید؟بررسی آوران صل  عنوان ب  کار و کسب

می کنند منتهی ب   ادعا ها شرکت روشی ک  پنج

 صل  می شود

Peer 

Schouten 
1026 
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9.  

 شفک نفت سومالی. در نشده کشف نفت با مشکل

 یب و منجر ب  درگیری تواند می آفریقا در نشده

 شود. سیاسی ثباتی

Jakob 

Grandjean 

Bamberger 

& Kristian 

Skovsted 

1026 

 Kristoffer متحد ملل سازمان در بازدارندگی مسئولیت  .6

Nilaus Tarp 
1026 

3.  
ی م ورشو سران اجالس چرا برکسیت. از پس ناتو

 باشد؟ یغرب ناسیونالیسم بایست نشانگر بازگشت

Vibeke 

Schou 

Tjalve 

1026 

8.  
 جممنس بودند افغانستان در المللی بین های تالش

 نبوده است.
Louise Riis 

Andersen 
1026 

 Stefano لالمل بین سیاسی شناسی جامع  در جدید روندهای  .5

Guzzini 
1026 

20.  
 کی همیش  دولتی غیر امنیتی بازیگران از حمایت

 نیست.  خوب حل راه
Kasper 

Hoffmann 
1026 

22.  
 و رمیانما در کارگری های اتحادی  و فقر نابرابری،

 مقایس  با دانمارک –نپال 

Neil 

Anthony 

Webster & 

Ole 

Therkildsen 

1026 

21.  
 و ن  ایدئولوژی  خشونت، معرض در گرفتن قرار

 است گرایی افراط واقعی علت مذهبی،
Manni 

Crone 
1026 

27.  
 مجدد ادغام و ترخیص سالح، خلع ورای

 سابق جنگجویان
Jairo 

Munive 
1026 
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 «دانمارک المللی بین مطالعات مؤسسه »در آثار منتشر شده توسط  "ایران"

 نویسنده عنوان ردیف
زمان 

 انتشار

2.  

 یرانا انتخابات ایران. آینده برای نبرد

 وسطو ت بینی پیش قابل غیر بسیار

 شدید کنترل می شود. رقابت

Janne Bjerre 

Christensen 

فوری   17

1026 

1.  
 از پس شدید داخلی جنگ در ایران

 تهران در عربستان سفارت ب  حمل 
Janne Bjerre 

Christensen 

ژانوی   8

1026 

7.  
 زرگب موفقیت ایران با هست  ای توافق

 است اوباما
Daniel 

Brumberg 

سپتامبر  19

1029 

4.  
 ای همکاری های منطق  و ها درگیری

 چیست؟ ایران خاورمیان . نقش
 نشست در مؤسس 

سپتامبر  2

1029 

9.  
 معامل  تواند می خالقان  های حل راه

 را تضمین بخشد. ایران با ای هست 
Janne Bjerre 

Christensen 

جوالی  2

1029 

6.  
 چ  ای هست  برنام  پیگیری با ایران

 آورد؟ دست تواند ب  می چیزی
Thomas Galasz 

Nielsen 

ژوئن  11

1029 

3.  

 ایرانی؟پیامدهای جدید یک عالر

 هست  توافق ب  دستیابی جهانی و محلی

 ایران با ای

1029مِی  6 نشست در مؤسس   

8.  
  سوری یک ب  شدن تبدیل خطر یمن

 و جدید را در خود دارد. ایران
 مالاحب  رادیویی

Helle Malmvig 

آوریل  13

1029 
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در  حاضر حال در سعودی عربستان

 حال یمن در در نیابتی یک جنگ

 با یکدیگرند. مبارزه

5.  
 انداز چشم ای. هست  توافق از پس

 ایران. آینده
 نشست در مؤسس 

آوریل  5

1029 

20.  
زمان بیشتر توافق رسیدن ب  هست  ای 

 را آسانتر نمی سازد.
Janne Bjerre 

Christensen 

نوامبر  13

1024 

22.  
 قتواف برای فرد ب  منحالر فرصت

 ایران با ای هست 
Janne Bjerre 

Christensen 

نوامبر  23

1024 

 Janne Bjerre ایران خطرناک انزوای  .21

Christensen 

مِی  26

1027 

27.  

 چگون  اروپا اتحادی  ایران. با معامل 

 خود استراتژیک اهداف ب  تواند می

 یابد؟ دست

Shirin Pakfar 
مِی  70

1022 

24.  
 رقابت. روابط و مهار ضد بازدارندگی

 ستانپاک و افغانستان با ایران پر چالش
Janne Bjerre 

Christensen 

آوریل  10

1022 

29.  
 در شیع  های گروه برای ایران نقش

 خاورمیان 

Katrine 

Barnekow 

Rasmussen 

آگوست  12

1005 

26.  
 زمال شرط غرب. و ایران بین گفتگو

 خاورمیان  چیست؟ در صل  برای

Katrine 

Barnekow 

Rasmussen 

مارچ  27

1005 
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23.  

  تنگ در آمریکا متحده و ایاالت ایران

اولین شلیک را می  کسی چ : هرمز

 کند؟

Johannes Riber 

Nordby 

ژانوی   21

1021 

28.  
و  گرا عمل بازیگر یک - ایران

  خارجی منطقی در سیاست

Katrine 

Barnekow 

Rasmussen 

ژوئن  6

1005 

 

 کنفرانس ها و نشست های اخیر برگزار و برنامه ریزی شده در مؤسسه

 زمان عنوان ردیف

 فیلم و موسیقی طریق از جهان جوانان توانمندسازی  .2
 ژوئن 11

1026 

  ظهور حالدر آسیای  در انرژی وری بهره بهبود  .1
 ژوئن 24

1026 

 1024-1002 افغانستان در دانمارک حضور از هایی درس  .7
 ژوئن 5

1026 

 طوفان چشم از بازتاب: سالگی 30  در متحد ملل سازمان  .4
مِی  10

1026 

اجتماعی قراردادهای و اجتماعی عدالت اجتماعی، حمایت  .9  
مِی  25

1026 

 همکاری توسع  های سیاست و جنسیتی برابری هنجارهای  .6
مِی  28

1026 
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3.  
 دموکراتیک. نگرش های های سیاست و ای هست  های سالح

سرد جنگ میراث و معاصر  

مِی  23

1026 

 جانبی خسارات پارادوکس  .8
مِی  23

1026 

 آفریقا در زیربنایی های گذاری سرمای  و طبیعی منابع  .5
آوریل  13

1026 

 یا سالح هست  خلع و گسترش عدم های فرصت: قزاقستان  .20
آوریل  12

1026 

 

 

 راه های تماس با مؤسسه:

 آدرس:

Danish Institute for International Studies 

Østbanegade 117 2100 Copenhagen Ø, Denmark 

                                            تلفن: 87 87 69 32 45+

                                           فکس: 00 87 69 32 45+

E-mail: diis@diis.dk 

   فیسبوک:

mailto:diis@diis.dk
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https://www.facebook.com/pages/Danish-Institute-for-

International-Studies-DIIS/138386242844010 

                                      توئیتر:

https://twitter.com/diisdk 

 یوتیوب:

https://www.youtube.com/user/DIISpublish 

 

یت  ب  آدرس           :وبساااا مارکی و  بان انگلیسسسسی و دان ب  دو ز یت اینترنتی موسسسسسسسسس                                              سسسسسا

www.diis.dk .فعال می باشد 

 نمایی از صفح  اول سایت موسس :

 

https://www.facebook.com/pages/Danish-Institute-for-International-Studies-DIIS/138386242844010
https://www.facebook.com/pages/Danish-Institute-for-International-Studies-DIIS/138386242844010
http://www.diis.dk/

