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سوابق تحصیلی :
-

کارشناسی  :رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم -پردیس فارابی فعلی )
1374
کارشناسی ارشد :رشته حقوق بینالملل از دانشگاه تهران ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی )1377
دکترای تخصصی :رشته حقوق بینالملل از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران 1388
تحصیالت حوزوی( اتمام سطح ) و پژوهشگر فقه وحقوق اسالمی

سوابق آموزشی وپژوهشی :
الف ) تدریس در دانشگاههای استان قم از سال  1377تا کنون شامل :
 دانشگاه قم دانشگاه آزاداسالمی قم  ،دانشگاه مفید  ،دانشگاه تهران ( پردیس قم ) مرکز تخصصی قضاء اسالمی و مرکز آموزش قضاتزمینه تخصصی اصلی :حقوق بینالملل عمومی شاخه های فرعی وموادتدریس :
حقوق حقوق مخاصمات مسلحانه ،حقوق تجارت بین الملل ،حقوق سازمانهای غیردولتی ،حقوق بین الملل
خصوصی( تابعیت  ،وضع بیگانگان و تعارض قوانین ) در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد ودکتری
ب ) کتاب:
 -1کتاب (( حقوق بینالملل سازمانهای غیردولتی )) انتشارات خرسندی 1391

 -2حج اندیشه  ،یادنامه استاد شهید دکتر ناصر قربان نیا ،جمعی از نویسندگان  ،دانشگاه مفید ،
 ، 1396اعالمیه اسالمی حقوق بشردوستانه  :ضرورت و بایسته ها  ،صص -265
 -3تروریسم  ،آسیب شناسی  ،بازیگران و ساختارها  ،جمعی از اندیشمندان  ،تهران  ،مجمع جهانی
صلح اسالمی  ، 1390 ،تخلفات رژیم اشغالگر قدس از حقوق بشردوستانه  :عامل تهدید صلح
منطقه  ،صص
 -4مجموعه مقاالت همایش ملی ایران وحقوق بین الملل  ،جمعی از نویسندگان  ،انتشارات دانشگاه
قم  ، 1396چالش های فراروری کنوانسیون سوم ( ) 1949با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران ،
صص 192-185؛ چالش های اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق بین الملل  ،صص60-39
ج) مقاالت علمی در مجالت معتبر حقوقی شامل :

حمایت ازاماکن عبادی درمخاصمات مسلحانه ازدیدگاه اسالم وحقوق حقوق بین الملل ،فصلنامهپژوهش تطبیقی حقوق اسالم وغرب،دانشکده حقوق دانشگاه قم شماره دوم زمستان 1393
نظریه گفتگوی تمدنها وحقوق بین الملل،اندیشه های حقوقی ،دانشگاه تهران(پردیسقم)شماره6،1383
حقوق بشردوستانه وحمایت ازاماکن عبادی درمخاصمات مسلحانه،مطالعات بین المللی پلیس،شماره ،13سال1392
بررسی تطبیقی حدسرقت وشرایط اجرای آن،پژوهشهای فقهی،دانشگاه تهران (پردیس فارابی)دوره10شماره1،1393
جایگاه حقوق بشر درمبارزه باتروریسم،مجله حقوقی بین المللی،شماره 52تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی درپرتوکنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران ،مجله تطبیقیدانش مفید(دانشگاه مفید) شماره ( 2پیاپی 1395 ،)106
امکان سنجی اجرای نظریه حکمرانی مطلوب درجوامع اسالمی با تاکید برجمهوری اسالمی ایران،مجلهحقوق اسالم وغرب  ، 1394 ،شماره 4
شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیر دولتی  ،پژوهش حقوق عمومی  ، 1396 ،شماره 55چالش های اصل عدم مداخله  ،آفاق امنیت ، 1395 ،شماره 33جایگاه حقوقی تبلیغ توسل به زور علیه دولت ها با تاکید بر رهیافت اسالمی ،پژوهش تطبیقی حقوقاسالم و غرب ، 1395 ،شماره 8

بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو حمالت سایبری ( با تاکید بر حمله استاکس نت به تاسیساتهسته ای ایران )  ،مطالعات حقوقی  ، 1397،دوره  ، 10شماره 1
 سلب تابعیت اتباع بحرین از منظر حقوق بین الملل بشر ،مطالعات حقوق عمومی  ،شماره  3پائیز1398
جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده  7قانون مدنی  ،فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی  ،شماره1397 ، 84
بازاندیشی سازکارهای حقوق بین الملل در محاکمه دزدان دریایی نوین ،فصلنامه سیاست خارجی،سال  ، 32شماره 1397 ، 3
 حق مادری در اندیشه امام سجادع و حقوق بین الملل  ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسالمیزنان و خانواده ،دوره  ،6شماره  - 4شماره پیاپی  ،13زمستان ،1397
قطعنامه های شورای امنیت و واکنش های جامعه بین المللی در مقابله با دزدی دریایی نوین با تاکیدبر تحلیل عملکرد بین المللی جمهوری اسالمی ایران  ،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل  ،پذیرش
قطعی.
د) مشاور علمی مرکز مطالعات تطبیقی اسالم وحقوق بشر دوستانه بین المللی( نظارت وارزیابی طرح
های پژوهشی،ویرایش علمی کتب ومقاالت و 1393 )...تا 1395
ویرایش علمی :
حقوق بشردوستانه در منابع اسالمی و اسناد بین المللی ،اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه ،مرکز مطالعات تطبیقی اسالم و حقوق بشردوستانه بین المللی  ،نشر میزان ، 1395 ،
حقوق بشردوستانه در منابع اسالمی و اسناد بین المللی  ،حمایت از محیط زیست  ،اموال و اماکن درمخاصمات مسلحانه  ،مرکز مطالعات تطبیقی اسالم و حقوق بشردوستانه بین المللی  ،نشر میزان ،
1395
تسلیحات کشتار جمعی از دیدگاه اسالم و حقوق بین الملل بشردوستانه ،مرکز مطالعات تطبیقیاسالم و حقوق بشردوستانه بین المللی  ،نشر میزان 1395 ،
نظارت وارزیابی :
دانشنامه اسالم و حقوق بین الملل بشردوستانه  ،مسعود امامی و روضانعلی شوپای جویباری  ،مرکزمطالعات تطبیقی اسالم وحقوق بشردوستانه بین المللی  ،نشر میزان 1395،

حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر اسالم و حقوق بین الملل بشردوستانه ،عزیزاهلل فهیمی و علی مشهدی  ،مرکز مطالعات تطبیقی اسالم وحقوق بشردوستانه بین المللی ،
انتشارات خرسندی 1395 ،
ابعاد حقوقی فاجعه منا  ،جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم  ،پژوهشکده حجوزیارت  ،موسسه فرهنگی هنری مشعر 1395 ،

د ) نشست ها وهمایشهای علمی
 همایش ملی ایران وحقوق بین الملل  ،صلح و امنیت منطقه ای ،دانشگاه قم با همکاری دانشکدهوزارت امورخارجه و سایر دانشکده های حقوق ،آبان ( 1395عضو کمیته علمی وکمیته سیاستگذاری و
ارائه سخنرانی).
همایش بین المللی اسالم وحقوق بشردوستانه بین المللی ،مرکز مطالعات تطبیقی اسالم و حقوقبشردوستانه بین المللی با همکاری وزارت امورخارجه  ،کمیته بین المللی صلیب سرخ  ،نهادهای
حوزوی و دانشگاهی و شخصیت های علمی خارجی  ،قم  (، 1395 ،عضو کمیته علمی و سیاستگذاری
همایش ).
همایش ملی قران و حقوق  ،دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی ره  ،اردیبهشت  ، 1397سخنرانی باعنوان « مسئولیت پذیری حاکمان از دیدگاه قران و حقوق عمومی »
کنفرانس بین المللی ائتالف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادالنه ( 2011م ، 1390 -تهران ) همایش ملی (( کنوانسیون سوم ژنو و چالشهای پیش رو )) برگزارکننده کمیته ملی حقوقبشردوستانه(جمعیت هالل احمر)وکمیته بین المللی صلیب سرخ،تهران 1386
همایش استانی بسیج حقوقدانان  ،مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره)،قم  ،1391سخنرانی با موضوعتحوالت سوریه وحقوق بین الملل

سخنرانی درنشست علمی"بررسی عملکرد مسئولیت گروههای تکفیری ازمنظرحقوق بین الملل"دانشگاه قم1393،
سخنرانی درنشست علمی:حوادث یمن ازمنظرحقوق بین الملل،دانشگاه قم 1394،سخنرانی درنشست علمی،بررسی حقوقی توافق هسته ای،دانشگاه فرهنگیان قم1394،
ه)تدریس درکارگاههاودوره های آموزشی
دوره آموزشی تخصصی "حقوق بشردوستانه دراسالم ومقررات بین المللی"برگزارکنندگان :مرکزمطالعاتتطبیقی اسالم وحقوق بشردوستانه ومرکزفقهی ائمه اطهار(ع)،کمیته بین المللی صلیب سرخ،قم 1392
دوره آموزشی حقوق بشردوستانه،هالل احمرقم1393، سایرفعالیتهای پژوهشی:داورکتاب سال حوزه درسالهای متوالی وداوری مقاالت درمجالت علمی پژوهشیراهنمایی ومشاوره پایان نامه هادردانشگاههای مختلف استان وخارج ازآنعضو شورای علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ()93 -1392عضو هیأت تحریریه فصلنامه پژوهش و تربیت اسالمی ( پژوهشگاه آموزش و پرورش – گروه پژوهشی تعلیمو تربیت اسالمی )() 1387-1384
عضویت در شورای انتشارات و تولید کتاب گروه پژوهش تعلیم وتربیت اسالمی .1384-1387شرکت دردوره حقوق بشردوستانه بین المللی،بیروت،برگزارکنندگان:کمیته بین المللی صلیب سرخ ومرکزالعربی للبحوث القانونیه والقضاییه (اتحادیه عرب)3-14،مارس2014
شرکت وهمکاری به عنوان ناظرارشددرکارگاه تخصصی"اخالق وحقوق بشر" کمیسیون حقوق بشراسالمی،قم1393،

و)سوابق اجرایی :
 معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی قم 1389-1386 سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحدقم .1393 - 1391معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه قم  1395 ،تاکنون -دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه قم  1395تاکنون

