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تعالیبسمه  

 

 مشخصات فردی

 

موسوی :نام خانوادگی اهللفضلسید  نام:  1332 تاریخ تولد:   

اصفهان محل تولد: استاد مرتبه علمی:  43پایه      

0912 2027301و  021-66409595: تلفن تماس  fmousavi@ut.ac.irو  sfmoosavi12@Gmail: آدرس ایميل 

حقوق و علوم سیاسي دانشكده تهران، دانشگاه انقالب، خیابان ،تهران ايران، نشانی:  
 

 مدارک تحصيلی

 نام موسسه رشته تحصيلی مدرک تحصيلی

 مدت تحصيل محل اخذ مدرک تحصيلی
تاریخ اخذ مدرک 

 تحصيلی
 تا از کشور شهر

 1350 1350 1345 ايران اصفهان دبیرستان سعدی طبیعي ديپلم

کارشناسي() سانسیل  1355 1355 1351 ايران تهران دانشگاه تهران حقوق 

)کارشناسي ارشد( سانسیلفوق  1362 1362 1355 ايران تهران دانشگاه تهران حقوق خصوصي 

عمومي المللنیبحقوق  دکتری لیورپولدانشگاه    1370 1370 1364 انگلستان لیورپول 

 

 افتخارات علمی

 اعطای لوح سال تحصيلی عنوان

1390-1389 استاد نمونه کشوری  رئیس جمهوری 

استاد برگزيده در دومین جشنواره 

تهران آموزشي دانشگاه  
 رئیس دانشگاه تهران 1392

سردبیر مجله برتر )پژوهشنامه انتقادی( 

المللي فارابي در هشتمین جشنواره بین  
1395 

معاون علمي و فناوری رياست  -وزير علوم، تحقیقات و فناوری 

 جمهوری
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 اجرایی، آموزشی یهاتيفعال

 محل نوع فعاليت ردیف
 مدت فعاليت

 تا تاریخ از تاریخ

16/6/1371 دانشگاه تهران عضو هیات علمي دانشكده حقوق و علوم سیاسي 1  ادامه دارد 

12/9/1373 دانشگاه تهران رياست دانشكده حقوق و علوم سیاسي 2  21/4/1374  

تهران دانشگاه سرپرست دانشكده حقوق و علوم سیاسي 3  10/7/1373  12/9/1373  

14/4/1372 دانشگاه تهران معاون آموزشي دانشكده حقوق و علوم سیاسي 4  21/4/1374  

14/4/1372 دانشگاه تهران سرپرست تحصیالت تكمیلي دانشكده حقوق و علوم سیاسي 5  21/4/1374  

22/6/1373 دانشگاه تهران عضو شورای تحصیالت تكمیلي دانشگاه تهران 6  21/4/1374  

يالمللنیبرئیس مرکز مطالعات عالي  7 28/4/1373 دانشگاه تهران   21/4/1374  

8 
و  هادانشگاههیات تجديد نظر قانون و مقررات انتظامي هیات علمي  يعضو اصل

آموزش عالي و تحقیقات کشور مؤسسات  
یفناوروزارت علوم، تحقیقات و   1373 1377 

و دانشجويان دکتری خارج از کشور هابورسمشاور علمي اداره کل  9 یفناوروزارت علوم، تحقیقات و    7/7/1371  1382 

یفناوروزارت علوم، تحقیقات و  عضو کمیته کارشناسي انگلستان 10  30/7/1375  1378 

یفناوروزارت علوم، تحقیقات و  عضو کمیته فقه و حقوق شورای بررسي کتب و متون علوم انساني 11  29/7/1375  ادامه دارد 

یفناوروزارت علوم، تحقیقات و  عضو شورای بررسي متون و کتب علوم انساني 12  21/3/1375  1398 

" المللنیبانجمن ايراني حقوق  " مؤسسعضو هیات  13  ادامه دارد 1371 تهران 

14 

"جمعیت دفاع از ملت فلسطین  "دبیر کمیته حقوق   

(يردولتیغسازمان )  
 تهران

1381 

1387 

1385 

 ادامه دارد

"شورای انقالب فرهنگي  "عضو کمیته حقوقي  15 1381 زيیپا تهران   1383 

"شورای عالي توسعه قضايي  " المللنیبعضو کمیسیون حقوق  16 1381 زيیپا قوه قضايیه   ____ 

17 
شیمیايي  ييهاسالحو امناء انجمن حمايت از قربانیان  مؤسسعضو هیات 

(يردولتیغسازمان )  
1381 زيیپا تهران  ادامه دارد 

دانشكده حقوق و علوم سیاسي المللنیبمدير گروه حقوق عمومي و  18  دانشگاه تهران 
 بهشتيارد

1382 
1386 بهشتيارد  

استان تهران هیات مرکزی نظارت مقامقائمعضو اصلي و  19  - 1385 شورای نگهبان 

20 
دوره ) ياسالمنماينده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای 

 هفتم(
 1387 1383 مجلس شورای اسالمي
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21 
 هادانشگاههیات تجديد نظر قانون و مقررات انتظامي هیات علمي  البدليعلعضو 

آموزش عالي و تحقیقات کشور مؤسساتو   
11/10/84 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  11/10/86  

دانشكده حقوق و علوم سیاسي المللنیبمعاون گروه حقوق عمومي و  22 تهراندانشگاه    1/2/1386  1/2/1388  

23 
 یادورهانیمعضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات رياست جمهوری دوره دهم و 

 مجلس شورای اسالمي و مجلس خبرگان رهبری
 _______ 1387 شورای نگهبان

دانشكده حقوق و علوم سیاسي المللنیبمدير گروه حقوق عمومي و  24 1/2/1388 دانشگاه تهران   1/10/88  

(رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسي )بار دوم 25 10/6/1388 دانشگاه تهران   1391 

(رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسي )بار سوم 26  1394 1391 دانشگاه تهران 

13/7/1388 قوه قضائیه عضو هیات منصفه مطبوعات 27  13/7/1390  

28 
دانشگاه عضو کارگروه صالحیت عمومي هیات اجرايي جذب اعضای هیات علمي 

 تهران
 1392 1389 دانشگاه تهران

29 
عضو و رئیس کارگروه تحول و ارتقاء رشته حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم 

 انساني
29/9/89 شورای عالي انقالب فرهنگي  1392 

و مناظره نقد ،یپردازهينظر یهايکرسرئیس کرسي حقوق هیات حمايت از  30  1391 1389 شورای عالي انقالب فرهنگي 

 1391 1389 وزارت علوم رئیس گروه فقه و حقوق شورای بررسي کتب و متون علوم انساني 31

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي عضو هیات ممیزه 32 26/11/1389 وزارت علوم   ----------- 

33 
پژوهش و آموزش عالي  يردولتیغ مؤسساتعضو هیات ممیزه مشترک مراکز و 

و معارف ديني مستقر در تهران هنر علوم انساني،  
6/4/1390 وزارت علوم  ادامه دارد 

23/4/1392 وزارت علوم عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداری 34  ادامه دارد 

20/10/1387 وزارت علوم عضو و رئیس کمیته حقوق دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری 35  1392 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری یزيربرنامهعضو و رئیس کمیته حقوق دفتر  36 2/10/1387 وزارت علوم   1392 

 عضو کمیته علمي دومین کنگره ملي علوم انساني 37
وزارت علوم )پژوهشگاه علوم انساني و 

فرهنگي( مطالعات  
 تا برگزاری کنگره 1390

شورای اسالمي مجلس عضو گروه دوستي پارلماني ايران و فلسطین 38  1382 1387 

المجالسنیبعضو شورای اجرايي گروه  39  1387 1383 مجلس شورای اسالمي 

فنالند-عضو گروه دوستي ايران  40  1385 1383 مجلس شورای اسالمي 

 1385 1383 مجلس شورای اسالمي نايب رئیس کمیسیون قضايي و حقوقي مجلس 41

علوم تحقیقات و فناوریوزارت  عضو کمیته تخصصي گسترش علوم انساني 42  1389 1392 

 1391 1389 معاونت حقوقي رياست جمهوریمشاوران و کارشناسان حقوقي  یبندطبقهعضو کارگروه تشخیص صالحیت و  43
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اجرايي یهادستگاه  

1/8/88 قوه قضائیه عضو هیات منصفه مطبوعات 44  1/8/89  

حقوقدانان کشورهای اسالمي يالمللنیبکنگره  یگذاراستیسعضو شورای  45 14/5/1391 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي   --------------- 

جمهورسیرئ -رياست جمهوری عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسي 46  17/12/1390  ---------------- 

 ادامه دارد 1394 شورای انقالب فرهنگي رئیس کمیسیون حقوقي ستاد نقشه جامع علمي کشور 47

25/4/1395 شورای نگهبان عضو حقوقدان شورای نگهبان 48  ادامه دارد 

12/2/93 مرکز الگوی اسالمي ايراني پیشرفت عضو انديشكده فقه و حقوق اسالمي 49  ادامه دارد 

50 
عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیر دولتي پژوهشي و آموزش عالي 

استان تهرانعلوم انساني، هنر و معارف ديني مستقر در   
30/10/1394 وزارت علوم تحقیقات و فناوری  ادامه دارد 

1394عضو راهبردی جشنواره حقوق برتر در سال  51   1394 سازمان بسیج حقوقدانان 

31/1/1395 وزارت علوم تحقیقات و فناوری عضو کمیسیون فقه ، حقوق، قرآن و حديث هیات ممیزه مشترک 52  ادامه دارد 

حقوق شورای تحول و ارتقای علوم انسانيريیس کارگروه  53  1398 1388 شورای انقالب فرهنگ 

10/12/1394 شورای انقالب فرهنگي ريیس کمیته حقوق محیط زيست شورای تحول و ارتقای علوم انساني 54  ادامه دارد 

 ادامه دارد        1396 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری عضو هیات ممیزه دانشگاه امام صادق ع 55

 ادامه دارد       1396 مرکز الگوی اسالمي ايراني پیشرفت عضو انديشكده فقه و حقوق اسالمي 56

 

 رمسئولیمدسردبيری و عضو هيات تحریریه و 

 پایان شروع محل عنوان ردیف

يالمللنیبدفتر خدمات حقوقي  عضو هیات تحريريه مجله حقوقي 1  ادامه دارد 1385 

تحريريه مجله فقه و حقوق عضو هیات 2  ادامه دارد 1383 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 

 ادامه دارد 1385 دانشگاه شهرکرد عضو هیات تحريريه فصلنامه ادبیات وعلوم انساني 3

)پژوهشنامه انتقادی("نامه علوم انساني  "عضو هیات تحريريه فصلنامه  4  ادامه دارد 1377 شورای بررسي کتب و متون علوم انساني 

)پژوهشنامه انتقادی("نامه علوم انساني  "سردبیر فصلنامه  5  1397 1375 شورای بررسي کتب و متون علوم انساني 

"حقوق و مصلحت"عضو هیات تحريريه فصلنامه  6  
کمیسیون حقوقي مجمع تشخیص مصلحت 

 نظام
1387 ---------------- 

صادقعضو هیات تحريريه فصلنامه دانشگاه امام  7  ادامه دارد 1387 دانشگاه امام صادق 

 ادامه دارد 1380 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي عضو هیات تحريريه مجله حقوق اسالمي 8
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 ادامه دارد 1388 دانشكده الهیات دانشگاه تهران عضو هیات تحريريه مجله فقه و مباني حقوق 9

فصلنامه سیاست رمسئوليمد 10  1394 1388 دانشگاه تهران 

فصلنامه حقوق عمومي رمسئوليمد 11  1394 1393 دانشگاه تهران 

عمومي یگذاراستیسفصلنامه تخصصي  رمسئوليمد 12  1394 1390 دانشگاه تهران 

مجله حقوق انرژی رمسئوليمد 13 26/8/1392 دانشگاه تهران   1394 

فصلنامه حقوق جزا رمسئوليمد 14  1394 1393 دانشگاه تهران 

 

 مقاالت

ناشر()محل  نام نشریه عنوان مقاله ردیف  همکاران مقاله نوع مقاله سال 

1 

اهداف، مشكالت و 

پیشنهادی  یهاحلراه

در راستای بهبود مقطع 

 تحصیالت تكمیلي

 ----------  1373 دانشگاه شهید بهشتي دانشگاه شهید بهشتي

2 

چهل وسومین اجالس 

کمیسیون حقوق بین 

(ترجمه)الملل   

حقوق و مجله دانشكده 

 علوم سیاسي
پژوهشي-علمي 1373 دانشگاه تهران  ------------- 

3 

عام  المللنیبآيا حقوق 

تنها حقوق عرفي است؟ 

(ترجمه)  

 مجله حقوقي
دفتر خدمات حقوقي 

يالمللنیب  
ترويجي -علمي 1375  ----------- 

4 

مباني اساسي منشور 

ملل در خصوص ايجاد 

(ترجمه)و حفظ صلح   

حقوقي یهادگاهيد  ------------  1375 دانشكده علوم قضايي 

5 

مشكالت حقوقي جاری 

کارگران زن ژاپني 

(ترجمه)  

 -----------  1375 تهران کانون وکال

 -----------  1375 پژوهشگاه علوم انساني نامه علوم انساني ان الناقد بصیر بصیر 6

7 

جايگاه دانشگاه از 

ديدگاه امام خمیني 

"ره"  

انسانينامه علوم   -----------  1375 پژوهشگاه علوم انساني 

8 
 یهاجنبهنگاهي به 

عمومي حقوق کار با 

قانون کار  برهیتك

مجله دانشكده حقوق و 

 علوم سیاسي
پژوهشي -علمي 1379 دانشگاه تهران  ----------- 
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 جمهوری اسالمي ايران

9 

حق امنیت شخصي 

افراد از ديدگاه اسالم 

(ترجمه و تحقیق)  

علوم انسانينامه   -----------  1379 پژوهشگاه علوم انساني 

10 

چارچوب اجرايي 

مربوط به  نامهموافقت

اجرای کنوانسیون 

سازمان ملل  1982

درباره حقوق درياها 

(ترجمه)  

 مجله حقوقي
دفتر خدمات حقوقي 

يالمللنیب  
ترويجي -علمي  1379  ----------- 

11 
االمام الخمیني و اهمیه 

 الجامعات
الحضاره االسالمیهآفاق   ---------  1379 پژوهشگاه علوم انساني 

12 

 اگریاحآوای عظمت، 

حقوق و تكالیف 

هاانسان  

1380-1379 پژوهشگاه علوم انساني نامه علوم انساني   ---------- 

13 

گزارش جلسه کاری 

کمیته حقوق اسالمي و 

انجمن  المللنیبحقوق 

، شصت المللنیبحقوق 

و نهمین کنفرانس 

(2000)لندن، سال   

مجله دانشكده حقوق و 

 علوم سیاسي
پژوهشي -علمي  1380 دانشگاه تهران  ------------ 

14 
مسئولیت و حقوق 

ستيزطیمح المللنیب  

بولتن مرکز مطالعات 

يالمللنیبعالي   
 -----------  1380 دانشگاه تهران

15 

بررسي تحلیلي انواع 

تعیین حدود  یهاروش

مرزی یهارودخانه  

مجله دانشكده حقوق و 

 علوم سیاسي
پژوهشي -علمي 1381 دانشگاه تهران  ---------- 

16 

ايرادات مصوبه مجلس 

درباره منع شكنجه 

 )بخش نخست(

 -----------  1381 موسسه کیهان روزنامه کیهان

17 

طرح منع شكنجه از 

ضعف نگارش و 

محتوای حقوقي رنج 

)بخش پاياني( برديم  

کیهانموسسه  روزنامه کیهان  1381  ------- 

18 
مذاکرات شورای 

نگهبان، پیامدهای 

علني شدن آن )بخش 

مایصداوس روزنامه جام جم  1381  -------- 
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 نخست(

19 

مجلس درباره اين طرح 

بیشتر بینديشد )بخش 

 دوم(

مایصداوس روزنامه جام جم  1381  -------- 

20 

شورای نگهبان، 

مستندات قانوني و 

فقهي خود را منتشر 

)بخش پاياني(کند   

مایصداوس روزنامه جام جم  1381  -------- 

21 

و لوايح قانوني  هاطرح

را فدای مصالح سیاسي 

 نكنیم )قسمت اول(

مایصداوس روزنامه جام جم  1381  -------- 

22 

 در يجناحنگرش 

مصالح  یگذارقانون

عمومي را ناديده 

قسمت ) ردیگيم

 پایانی(

مایصداوس روزنامه جام جم  1381  --------- 

23 

هفتادمین نشست 

 المللنیبانجمن حقوق 

آوريل  - نويدهل)

2002)  

مجله دانشكده حقوق و 

 علوم سیاسي
پژوهشي –علمي  1381 دانشگاه تهران  -------- 

24 

آيا حاکمیت مشترک 

مناسب برای  یوهیش

تعیین حدود 

مرزی  یهارودخانه

 است؟

 مجله حقوقي
دفتر خدمات حقوقي 

يالمللنیب  
ترويجي -علمي  1382  --------- 

نقد دربارهسخني نو  25 1382-1381 پژوهشگاه علوم انساني نامه علوم انساني    -------- 

26 

بررسي تطبیقي شرايط 

کار زنان و نوجوانان در 

کشورهای ژاپن، کره 

جنوبي، هند، مصر، 

رانيو اانگلستان   

مجله دانشكده حقوق و 

 علوم سیاسي
پژوهشي –علمي  1383 دانشگاه تهران  کتايون رهوری 

27 

نقد بر نقد، پاسخ به 

 کاظم دیسمقاله دکتر 

 اکرمي

 ---------  1383 پژوهشگاه علوم انساني نامه علوم انساني

بررسي حقوقي قطعنامه  28

شورای امنیت  1701
8/6/1385 موسسه کیهان روزنامه کیهان   ------- 
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 سازمان ملل

29 
اجتماعي از  نیتأم

 ديدگاه اسالم

دفتر قوانین و مقررات 

اجتماعي نیتأمسازمان   
اجتماعي نیتأمسازمان  1384پايیز    -------- مجموعه مقاالت 

30 

دفاع مشروع 

در حقوق  دستانهشیپ

المللنیب  

مجله دانشكده حقوق و 

 علوم سیاسي
85تابستان  دانشگاه تهران پژوهشي –علمي    مهدی حاتمي 

31 

مداخله بشردوستانه، 

استثناء نقض قاعده يا 

 سوم

مجله دانشكده حقوق و 

 علوم سیاسي
1386بهار  دانشگاه تهران پژوهشي –علمي    مهدی حاتمي 

32 

حقوق  يالمللنیباسناد 

ديدگاه اسالم  بشر از

 )ترجمه(

 مجله حقوقي

حقوقي مرکز امور  

رياست  يالمللنیب

 جمهوری

1386زمستان  ترويجي _علمي   ------- 

33 

نقد و بررسي حكم 

زن در  "ديه نفس"

 قانون مجازات اسالمي

 فصلنامه حقوق
دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران
1386زمستان  پژوهشي –علمي    سید مهدی موسوی 

34 

چرايي تصويب يك 

قانون و زمان مناسب 

 آن

 مجموعه مقاالت
 یهاپژوهشمرکز 

 مجلس شورای اسالمي
 -------- مجموعه مقاالت 1386

35 

و نگاهي  یفناور صلح،

به اجالس مقدماتي 

 NPTبازنگری 

بولتن مرکز مطالعات 

يالمللنیبعالي   

مرکز مطالعات عالي 

دانشگاه  يالمللنیب

 تهران

1386 -------- ------- 

36 

 نقد و بررسي مقاله

تحول تدريجي حقوق "

 المللنیب ستيزطیمح

"هادولتو مسئولیت   

 فصلنامه حقوق
دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي
پژوهشي –علمي  1387  سید مهدی موسوی 

37 

حقوق، تكالیف و امور 

نظامیان از ديدگاه امام 

 علي )ع(

 

 --------- مجموعه مقاالت 1387 دانشگاه مالك اشتر مجموعه مقاالت

38 

بررسي الحاق جمهوری 

اسالمي ايران به 

کنوانسیون ملل متحد 

مبارزه با فساد از نگاه 

 مصلحت

مجمع حقوق و 

 مصلحت

کمیته حقوق مجمع 

 تشخیص مصلحت نظام
 سيد مهدی موسوی  1387
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39 

نقض حقوق بشر در 

غزه در سالروز تصويب 

 اعالمیه حقوق بشر

نشريه مرکز حقوق بشر 

 دانشگاه تهران
 ---------  1387 مرکز حقوق بشر

40 

 نقد و بررسي دادرسي

فوری در حقوق 

 انگلستان

 فصلنامه حقوق

دانشكده حقوق و علوم 

دانشگاه  سیاسي

 تهران

1388 

 بهار
پژوهشي –علمي   سید مهدی موسوی 

41 
آثار دادرسي فوری در 

 حقوق ايران و انگلیس
 فصلنامه حقوق

دانشكده حقوق و علوم 

دانشگاه  سیاسي

 تهران

1388 

 پائیز
پژوهشي –علمي   سید مهدی موسوی 

42 

بررسي تطبیقي قواعد 

حل تعارض مربوط به 

اموال در حقوق ايران و 

 انگلیس

 مجله تحقیقات حقوقي
دانشكده حقوق دانشگاه 

 شهید بهشتي
پژوهشي –علمي  نوبت چاپ  سید مهدی موسوی 

43 

قواعد حل تعارض 

مربوط به حقوق 

 کودکان در انگلیس

 مجله تحقیقات حقوقي
دانشكده حقوق دانشگاه 

 شهید بهشتي

1388 

 
پژوهشي –علمي   سید مهدی موسوی 

44 
The Right to 

Environment from 

Islamic Perspective 

 مجموعه مقاالت

 المللنیبکنفرانس 

حقوق بشر و 

ستيزطیمح  

مرکز کرسي حقوق بشر 

 دانشگاه شهید بهشتي

 ارديبهشت

1388 

 

 -------- مجموعه مقاالت

45 

مرجع دادرسي فوری 

در حقوق ايران و 

 انگلیس

 نامه مفید

 )نامه حقوقي(
1388 وريشهر دانشگاه مفید پژوهشي -علمي  مهدی موسویسید    

46 

بررسي استفاده 

از انرژی  زیآمصلح

در پرتو حقوق  یاهسته

المللنیب  

 

 فصلنامه حقوق
دانشكده حقوق و علوم 

دانشگاه تهران سیاسي  
1389پائیز  پژوهشي -علمي   مهدی حاتمي 

47 

بررسي جنايت تعقیب و 

آزار در پرتو وقايع اخیر 

 بحرين

مجله حقوقي 

يالمللنیب  

مراکز امور حقوقي 

رياست  يالمللنیب

 جمهوری

پژوهشي -علمي  1389  
معصومه سادات میر 

 محمدی

48 

ابعادی از ديدگاه 

اجتماعي امام خمیني 

)ره( در خصوص حقوق 

 زنان

 مجموعه مقاالت
 

1389زمستان   سپیده سمیعي موقر  
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49 

جبران خسارات 

در  يطیمحستيز

المللنیبحقوق   

 فصلنامه حقوق
دانشكده حقوق و علوم 

دانشگاه تهرانسیاسي   
1390بهار  پژوهشي -علمي   فهیمه قیاسیان 

50 

 کنوني یهاچالش

در  المللنیبحقوق 

مورد اعمال صالحیت 

 نسبت به دزدی دريايي

 پژوهش حقوق

دانشكده حقوق و علوم 

سیاسي دانشگاه عالمه 

 طباطبايي

1390بهار  پژوهشي -علمي   
 -سید مهدی موسوی

 انسیه جديدی

51 

بررسي حقوقي الحاق 

جمهوری اسالمي ايران 

رفع کلیه  به کنوانسیون

اشكال تبعیض علیه زنا 

 ن

 حقوق و مصلحت
مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام
1390بهار  پژوهشي -علمي   سید مهدی موسوی 

52 

راهكارهای حقوقي 

مقابله با اقدامات 

حكومت  بارخشونت

 بحرين

1390بهار  سازمان بسیج اساتید مجموعه مقاالت   
سيد مهدی چهل 

 تنی

53 
Islam: harbinger 

and friendship of 

peace 
 مجموعه مقاالت

Fair peace-lasting 

peace 
1390پائیز  در کنفرانس شدهارائه   ------ 

54 
نقش زبانشناسي قضايي 

 در تحقق عدالت قضايي
1390زمستان  دانشگاه مفید نامه مفید پژوهشي -علمي   

 -سید مهدی موسوی

 احمد رمضاني

55 

 اصول کلي حقوق،

پويايي حقوق  عامل

کیفری المللنیب  

 حقوق اسالمي
پژوهشگاه فرهنگ و 

 انديشه اسالمي
1390زمستان  پژوهشي -علمي    

معصومه سادات میر 

 محمدی

56 

نحوه و قلمرو اجرای 

دادرسي فوری در 

 حقوق ايران و انگلیس

 فصلنامه حقوق
مجله دانشكده حقوق و 

 علوم سیاسي
1391بهار  پژوهشي -علمي  مهدی موسویسید    

57 
مطالعه تطبیقي اصول 

 تفسیر قرارداد
 پژوهش حقوق

 علومدانشكده حقوق و 

انساني دانشگاه عالمه 

 طباطبايي

1391 زیپائ پژوهشي -علمي   

 -سید مهدی موسوی

وکیلي  نیمحمدحس

مهدی غالمي -مقدم  

58 

حمالت سايبری علیه 

 یاانهيرا یهاستمیس

 یاهسته ساتیتأس

 مستقر

 مجموعه مقاالت

 يالمللنیبهمايش 

و  ستيزطیمح

فارسجیخل كیتیژئوپل  

1391بهار   
در کنفرانس  شدهارائه

يالمللنیب  

سیده نرگس قرشي 

ناصر عزيزی -سرونداني  

 یرأبررسي و تحلیل  59

))کادی علیه قضیه 

فصلنامه پژوهشي 

 حقوق عمومي
پژوهشي -علمي  1391 دانشگاه عالمه  

 -چهل تنيسید مهدی 

یسید مهدی موسو  
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 شورای اتحاديه اروپا((

60 

بررسي استقالل نهاد 

آمبودزمان با نگاه 

 تطبیقي

پژوهشي -علمي  1391 دانشگاه تهران فصلنامه حقوق  
دکتر ابراهیم موسي 

...جوکارآفضل  -زاده  

61 

تعارضات طرح گسترش 

امنیت با کنوانسیون 

1982 اهايدرحقوق   

1391تابستان بهار و  دانشگاه شیراز مجله مطالعات حقوقي پژوهشي -علمي    
 -سید مهدی موسوی

 انسیه جديدی

62 
دولت و  "بي پدر مآ"

 حقوق قراردادهای کار

 یهادگاهيدفصلنامه 

 حقوق قضايي

دانشگاه علوم قضايي و 

 خدمات اداری
1392بهار  پژوهشي -علمي    حسن لطفي 

63 
از  يرقانونیغمهاجرت 

 طريق دريا
 فصلنامه حقوق

 دانشكده حقوق و علوم

 سیاسي دانشگاه تهران
1392زمستان  پژوهشي -علمي    

فرشته مسلمي بید 

 هندی

64 
تغییرات جوی علیه 

المللنیبصلح و امنیت   

مجله حقوقي 

يالمللنیب  

مرکز امور حقوق 

رياست  يالمللنیب

 جمهوری

1392پائیز و زمستان  پژوهشي -علمي    
معصومه سادات میر 

 محمدی

65 

مسئولیت اعضای 

 يالمللنیب یهاسازمان

 تیمسئولدر پرتو طرح 

کمیسیون حقوق 

المللنیب  

حقوق  یهادگاهيد

 قضايي
1392زمستان  دانشگاه علوم قضايي پژوهشي -علمي    ناصر خداپرست 

66 

 بررسي حدود اختیارات

کشورهای اروپايي در 

ممنوع کردن حجاب با 

دکترين  برهیتك

هادولتصالحديد   

الزهرادانشگاه  مطالعات زن و خانواده 1393بهار و تابستان   پژوهشي -علمي    ياسر امین رعايا 

67 

 جانبهكي یهاميتحر

 آمريكا علیه ايران

تناقض در گفتار و 

کردار و سیاست زدگي 

 حقوق بشر

 پژوهش حقوق عمومي
دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
1393پائیز  پژوهشي -علمي    

عمران -...جوکارآفضل 

 محمدی

68 

قانون حاکم بر 

مسئولیت مدني ناشي 

از خسارات 

يطیمحستيز  

فصلنامه حقوق 

 خصوصي

دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران
1393 زیپائ پژوهشي -علمي    

دکتر سید محمد 

 طباطبائي نژاد

69 

قضیه ابوطالبي در پرتو 

مقر و  نامهموافقت

 استاپل قاعده

 فصلنامه سیاست
دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران
1393زمستان  پژوهشي -علمي    سید حسین موسوی فر 
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70 

تحلیل رويكرد 

و  يطیمحستيز

 قراردادهای نفتي

 مطالعات حقوق انرژی
دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي
1394بهار و تابستان  پژوهشي -علمي    

شیر مردی  محمدرضا

 وزکي

71 

جايگاه اصل احتیاطي 

در حقوق بین الملل 

ستيزطیمح  

فصلنامه مطالعات 

 حقوق عمومي

دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران
1394تابستان  پژوهشي -علمي   علیرضا آرش پور دکتر   

72 

قواعد آمره حقوق 

، تحول و المللنیب

تكاملي در حقوق 

المللنیب  

دو فصلنامه مطالعات 

 حقوق تطبیقي

دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران
1394تابستان بهار و  پژوهشي -علمي    حسین خلف رضايي 

73 

Environmental 

diplomacy in the 

light of 

international 

convergence: an 

effective 

approach… 

KASMERA journal نزوئالو  Nov.10 2015 ISI 
دکتر عباس پورهاشمي 

طیبي و سبحان  

74 

 المللنیباصول حقوق 

در پرتو  ستيزطیمح

آرای مراجع حقوقي 

يالمللنیب  

حقوق  فصلنامه پژوهش

 عمومي

دانشگاه عالمه 

 طباطبايي
1394زمستان  يپژوهش –علمي    

 نیحس دیسدکتر 

 نیحس دیسحسیني / 

 موسوی فر

75 

 یهایانرژتوسعه 

تجديد پذير از منظر 

يالمللنیبحقوق   

1394زمستان  دانشگاه تهران مطالعات حقوق انرژی  دکتر مهدی پیری _______ 

76 
زيست محیطي  فالاخت

هئروگووو ا آرژانتین  

فصلنامه مطالعات 

 حقوق عمومي
1394زمستان  دانشگاه تهران يپژوهش –علمي    سید حسین موسوی فر 

77 

نظارت قضايي محاکم 

بر شورای  يالمللنیب

امنیت سازمان ملل 

 متحد

-مجله حقوقي بین

 المللي

مرکز امور حقوقي 

رياست  يالمللنیب

 جمهوری

1395بهار و تابستان  پژوهشي -علمي    وحید بذار 

78 

بررسي تطبیقي حقوق 

بشردوستانه اسالمي با 

کنوانسیون های چهار 

: با  1949گانه ژنو 

تاکید بر رفتار با اسرای 

 جنگي

مجله مطا لعات حقوق  

 تطبیقي

موسسه حقوق تطبیقي. 

دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران

1395پايیز و زمستان  پژوهشی  -علمي    امیر فامیل زوار جاللي 



 

13 

 

79 

جايگاه آستانه 

مخاصمات مسلحانه 

غیر بین المللي ذيل 

 پروتكل الحاقي دوم

فصلنامه مطالعات 

 حقوق عمومي

موسسه حقوق عمومي 

 دانشگاه تهران
1395زمستان   پژوهشي -علمي    

دکتر سید مجید 

 تفرشي خامنه

80 

وضعیت آبزيان در 

حقوق بین الملل با 

تاکید بر گونه های 

جانوری در دريای 

 مازندران

 مجموعه مقاالت

ارايه در اولین همايش 

ملي حقوق سبز با 

تاکید بر چالش های 

زيست محیطي مناطق 

 شمالي کشور

 مژگان نامداری ---   1395اسفند 

81 

تعهدات زيست محیطي 

شرکت های فراملي و 

مسولیت نقض آنها از 

بین الملل منظر حقوق 

) با اشاره به دريای 

 مازندران(

 مجموعه مقاالت

ارايه در اولین همايش 

ملي حقوق سبز با 

تاکید بر چالش های 

زيست محیطي مناطق 

 شمالي کشور

1395اسفند   عقیل محمدی --- 

82 

جايگاه حق فرد بر 

شناسايي شخصیت 

حقوقي در اسناد بین 

المللي جهاني، منطقه 

 ای و اسناد ملي

مطالعات حقوق نشريه 

 تطبیقي
1396پايیز و زمستان  موسسه حقوق تطبیقي پژوهشي-علمي    

دکترمريم احمدی 

دکتر ياسر امین  -نژاد

 رعايا

83 
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Diplomacy: A 

Framework for 

Growth of 

International 

Interaction and 

Cooperation for 

Achievement of 

Global Peace 

Journal of Politics 

and Law 

Canadian Center 

of Science and 

Education 

2016. 30 October. 

Published online 

Vol.9 -  No.9 

ISI 

Sobhan Tayebe + 

Seyed Abbas 

Poorhashemi 

84 
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Interaction and 
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International 
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Achieve 

Environmental 
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Diplomacy 

86 

تحول در جهت اعتالی 

علوم انساني با تاکید بر 

 رشته حقوق

دو فصلنامه تحول در 

 علوم انساني

شورای عالي انقالب 

 فرهنگي
1397تابستان بهار و  علمي تخصصي    -------- 

87 

تصويب معاهدات و 

ضرورت تغییر روند 

 نادرست آن

1397مهر و آبان  موسسه کیهان کیهان فرهنگي  --------- ماهنامه علمي تخصصي 

88 

Mining Law, An 

Oppone

nt To 

Natural 

Resource

s , 

Environ

ment, 

and 

Sustaina

ble 

Develop

ment 

Journal of 

Organizational 

Behavior Research 

 2018               ISI   

M0stafa Noori + 

Seyed Abbas 

Poorhashemi  + 

Darish Karimi 

89 

To Solve Legal – 

Environmental 

Challenges in 

Natural Law of Iran 

and Other 

Countries 

Sustainable 

Development 

Fulfilment 

Necessity 

Ukrainian Journal 

of Ecology 
 2019 ISI 

M.Noori + S.A. 

Pourhashemi + D. 

Karimi 

90 
ابزاری ،  گردشگری 

 برای صلح

نخستین همايش بین 

المللي صلح و حل 

 منازعه

دانشكده مطالعات  

 جهان دانشگاه تهران

ارديبهشت  10و  9

1398 
 نوروز پور 

91 

رويكردی نو در تحلیل 

حقوقي شروط زيست 

محیطي قرارداد های 

 نفتي

نشريه مطالعات حقوق 

 انرژی

دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران
1398بهار و تابستان   مجتبي عیني علمي پژوهشي 



 

15 

 

92 

تحلیلي سیاستگذارانه 

بر پرونده حقوقي 

مصدومین شیمیايي با 

رويكرد و چرخه 

 سیاستگذاری

پژوهشنامه انتقادی 

متون و برنامه های 

انسانيعلوم   

پژوهشگاه علوم انساني 

 و مطالعات فرهنگي
1398اسفند   علمي پژوهشي 

ناصر باقری مقدم،غزاله  

عطار،سید 

مهدی 

چهل تني، 

میثم 

 داوری

93 

بررسي جايگاه خانواده 

در نظام بین المللي 

 حقوق بشر

فصلنامه مطالعات 

 حقوق عمومي

دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران
1399تابستان   فاطمه ابراهیمي علمي پژوهشي 

94 

حفاظت از تنوع زيستي 

دريايي در مناطق خارج 

 از حوزه صالحیت ملي

فصلنامه مطالعات 

 حقوق عمومي

دانشكده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران
 علمي پژوهشي   1399پايیز 

کوثر  –ساسان صیرفي 

 فیروز پور

95 

بررسي راهبرد های 

امنیت اقتصادی ايران با 

رويكرد اقتصاد مقاومتي 

و اهداف سند چشم 

1404انداز   

فصلنامه سیاست های 

 راهبردی و کالن

دبیر خانه مجمع 

 تشخیص مصلحت نظام
1399مهر   امیر لهراسبي علمي پژوهشي 

96 
مشروطه گرايي در 

 جامعه بین المللي

مجله پژوهشنامه امام 

 صادق علیه السالم

دانشگاه امام صادق 

 علیه السالم
1399و زمستان پايیز   حسین خلف رضايي علمي پژوهشي 

97 

 -نقد و بررسي فقهي

حقوقي اعتبار زماني 

مصوبات مجمع 

 تشخیص مصلحت نظام

پژوهشنامه انتقادی 

متون و برنامه های 

 علوم انساني

پژوهشگاه علوم انساني 

 و مطالعات فرهنگي
1399بهمن  خسرو حسین پور  علمي پژوهش   

98 
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99 

امنیت حقوقي در 

حقوق بین الملل: 

 مفهوم و جايگاه

فصلنامه مطالعات 

 حقوق عمومي

دانشكده حقوق و علوم 

تهرانسیاسي دانشگاه   
1400تابستان   سید حسین موسوی فر علمي پژوهشي 
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 هاکتاب

 سال ناشر محل عنوان کتاب ردیف

حقوق کار دربارهگفتارهايي  1  1377 دفتر نشر فرهنگ اسالمي تهران 

تحقیقي از دانشگاه هاروارد –)ترجمه(  ستيزطیمح المللنیبحقوق  2  1380 نشر میزان تهران 

ستيزطیمح المللنیبسیر تحوالت منابع حقوق  3  1385 نشر میزان تهران 

4 
بررسي تطبیقي شرايط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره 

رانيو اجنوبي، هند، مصر، انگلستان   
اجتماعي نیتأمموسسه کار و  تهران  1385 

5 
بر حوزه اردن و لیطاني و مديريت و  دیتأکبا  يالمللنیب یهارودخانهحقوق 

هاآب یزيربرنامه  
 1389 نشر دادگستر تهران

عمومي المللنیب( حقوق 7حقوقي ) یهاشهياند 6 بهار 1391 انتشارات مجد تهران   

حقوقي اسالمي یهادگاهيد نگاهي به 7 تابستان 1392 انتشارات خرسندی تهران   

اجتماعي در حقوق ايران و اسالم نیتأم 8  در دست چاپ انتشارات سمت تهران 

عمومي المللنیب حقوق 9  در دست چاپ انتشارات سمت تهران 

صلح و دوستي آورامیپاسالم  10  1394 انتشارات خرسندی تهران 

المللنیبدر اسالم و حقوق  بشردوستانهحقوق  11  1394 نشر دادگستر تهران 

(2نقد نامه فقه و حقوق )  12  تهران 
انساني و پزوهشگاه علوم 

 مطالعات فرهنگي
1395 

 1397 انتشارات خرسندی تهران جٌستار هايي درحقوق بین الملل 13

(3نقد نامه فقه و حقوق ) 14  تهران 

پژوهشگاه علوم انساني و 

مطالعات فرهنگي  و انتشارات 

 خرسندی

1397 

 1398 شورای عالي انقالب فرهنگي تهران مطالعات پشتیبان برنامه درسي کارشناسي حقوق 15

 

 شرکت در مجامع علمی

تیمأموردعوت یا  ردیف  موضوع گزارش محل برگزاری موضوع بحث تاریخ 

 دعوت 1
ارديبهشت  28-29

()تهران1372  

بهبود کیفیت آموزشي در مقطع تحصیالت 

 تكمیلي
 ارائه مقاله دانشگاه شهید بهشتي

 1379 دعوت 2
 المللنیبحقوق  نهیدرزم يالمللنیبمسئولیت 

ستيزطیمح  
يالمللنیبمرکز مطالعات عالي   سخنراني علمي 
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)تهران(1381خرداد  8-6 دعوت 3 اجتماعي و اموروزارت کار  همايش ملي کار   
 گروهعضو  عنوانبه

گرايي جانبهسه  

 دعوت 4

1383ارديبهشت  6 -7  

 )تهران(

 

اجتماعي از ديدگاه اسالم نیتأمنظام   
سیاسي  و علومدانشكده حقوق 

 دانشگاه تهران
 ارائه مقاله

تيمأمور -دعوت 5  

2004نوامبر  26-28  

(1383آذر  5-7)  

 هلند

در اجرايي کردن  یگذارقانوننقش مجالس 

یاهسته یهاسالحکنوانسیون منع گسترش   

شیمیايي  یهاسالحسازمان منع 

OPCW الهه، هلند -  
 ارائه بیانیه

 دعوت 6

2005 هيفور 23-25  

(1383 اسفند 4-6)  

لبنان-بیروت  

بازگشت برای مردم فلسطینحق   ارائه مقاله بیروت، لبنان 

 دعوت 7

2006 سپتامبر 11-16  

(1385 وريشهر 20-25)  

کوبا -هاوانا  

 هاوانا، کوبا نشست جنبش غیر متعهدها
و  هاتهیکمشرکت در 

 اجالس عمومي

 دعوت 8

2007ژوئن  25 تا 29  

(1386 تیر 4-8)  

اتريش -وين  

هاحكومت بازسازی اتريشوين،   
در مسائل  اظهارنظر

 مطروحه

 دعوت 9

2007نوامبر  16 تا 18  

(1386 آبان 25-27)  

ترکیه -استانبول   

هاينیفلسطفلسطین برای   ارائه مقاله استانبول، ترکیه 

 دعوت 10
10/10/1386  

 تهران

ونگاهي به اجالس بازنگری  یاهستهصلح، فناوری 
NPT 

يالمللنیبمرکز مطالعات   
 سخنراني علمي

(مقاله)ارائه   

 دعوت 11
25/9/1387  

 تهران
 حقوق بشر: شصت سال تجربه جهاني

مرکز حقوق بشر و دانشگاه 

 تهران
 سخنراني

 دعوت 12
2/10/1387  

 دانشگاه مالك اشتر
دانشگاه مالك اشتر+ موسسه  همايش مالك اشتر

 آموزشي پژوهشي امام خمیني

 ارائه مقاله

 

بشردوستانه المللنیبهمايش حقوق   دعوت 13 صلیب سرخ يالمللنیبکمیته    سخنراني 
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 دعوت 14
24/2/1388و  23  

 تهران
از ديدگاه اسالم ستيزطیمححق بر   

کرسي حقوق بشر دانشگاه شهید 

 بهشتي

ارائه مقاله علمي به زبان 

 انگلیسي

30/11/1389 دعوت 15  همايش انقالب اسالمي و حقوق عمومي 

-مرکز تحقیقات شورای نگهبان

مرکز مطالعات عالي انقالب 

مرکز -اسالمي دانشگاه تهران

مطالعات حقوق بشر دانشگاه 

موسسه مطالعات و –تهران 

 تحقیقات علوم اسالمي

 سخنراني

 دعوت 16
19/3/1390  

 تهران

و کشتیراني  يالمللنیب یهاميتحرهمايش 

 جمهوری اسالمي ايران

و  يالمللنیبمرکز امور حقوقي 

کشتیراني جمهوری اسالمي 

 ايران

رئیس  -سخنراني

سهیرئئتیه  

 دعوت 17
29/6/1390  

 تهران
صلح و دوستي آورامیپاسالم   

 صلح–همايش صلح عادالنه 

پايدار سازمان دفاع از قربانیان 

تهران(خشونت )  

 ارائه مقاله

 دعوت 18
1390 ماهید 15و  14  

 تهران

در مسیر تحول  یزيربرنامهبرنامه پیشنهادی برای 

رشته حقوق ژهيوبهعلوم انساني   

دانشگاه شهید بهشتي -تهران  

انساني دومین کنگره ملي علوم  
 ارائه مقاله

 دعوت 19
ارديبهشت  23-24

()اردبیل1391  

اسالم از ديدگاه  شمولجهانهای بررسي آموزه

موضوع صلح() اتيرواآيات و   

رسالت  يالمللنیبهمايش 

اسالم )اردبیل( جهاني  
 ارائه مقاله

 دعوت 20
 1391خرداد  4و  3

()جزيره قشم  

 یاانهيرا یهاستمیسحمالت سايبری علیه 

فارسجیخلمستقر در  یاهسته ساتیتأس  

 يالمللنیبنخستین همايش 

 كیتیژئوپلو  ستيزطیمح

جزيره قشم(فارس )جیخل  

 ارائه مقاله

 دعوت 21
دانشگاه  1391 خرداد 8

 تهران

و سیاست  یگذارقانوناهمیت فقه سیاسي روند 

 تقنیني

 -همايش ملي بازخواني فقهي

حقوقي نهادهای اساسي 

تهران() رانياجمهوری اسالمي   

 سخنراني

 دعوت 22
25/3/1391  

 تهران

ويژه  یهاکارگروهعلمي کاربردی  يشياندهم

یزيربرنامهشورای تحول و شورای عالي   

شورای تحول و شورای عالي 

یزيربرنامه  
 سخنراني

 دعوت 23
و  25 يالمللنیب اجالس

1390ارديبهشت  24  

 ائتالف جهاني علیه تروريسم برای صلح عادالنه

 )راهكارهای مقابله با بیو تروريسم(

مجمع جهاني صلح اسالمي 

)تهران( يالمللنیب اجالس  
 ارائه مقاله

 دعوت 24
 هفته جهاني فضا

17/7/1391  
 محیط زيست فضا

تهران )دانشكده حقوق دانشگاه 

 و علوم سیاسي(
 سخنراني)ارايه مقاله(

1394-همايش  دعوت 25  سخنراني دانشگاه الزهرا ابعاد حقوقي فاجعه منا 

1390تابستان  دعوت 26 صلح پايدار -همايش صلح عادالنه  همكاری در بر گزاری و سازمان دفاع از قربانیان  –تهران  
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 ارايه مقاله خشونت

1395 اسفند دعوت 27  دانشگاه آزاد واحد گرگان و.... چالش های زيست محیطي مناطق شمال کشور  
مقاله و يك  2ارايه 

 سخنراني

 

 هاکتاببر  نگارش دیباچه

 تاریخ انتشارات نویسنده نام کتاب ردیف

 1390 دادگستر به اهتمام: خانم دکتر الهام امین زاده حقوق انرژی 1

2 
سرنوشت ملت تعیین  حق

 فلسطین
 1392 خرسندی سیدمهدی موسوی

3 
نوين در پرتو حقوق  یهاافتیره

ستيزطیمح المللنیب  
سبحان طیبي به اهتمام. مجموعه مقاالت  1395 خرسندی 

4 
نگاهي متفاوت به ، داعش

گروه تروريستي نيترافتهيسازمان  
جاللي لیفام ریامابراهیم بهمني جاللي /   1395 خرسندی 

5 

حمايت  ابيقتیحق یهاتهیکم

از حقوق بشر و حقوق  يالمللنیب

 بشردوستانه

 1395 خرسندی آرش عابدی

 1397 خرسندی معصومه سادات میر محمدی حقوق بین الملل و منابع ژنتیك  6

7 
پرتو حقوق بین الملل بر 

 محصوالت اصالح شده ژنتیك
 1397 خرسندی معصومه سادات میر محمدی

 1400 انتشارات قوه قضايیه سید حسین موسوی فر امنیت حقوقي 8

 

 علمی یهامصاحبه

 عنوان نشریه تاریخ موضوع ردیف

21/8/1380 علوم انساني 1 علمي و دانشگاهي فراموش شده است درصحنهنقد  جام جم   

29/9/1380 حقوق کار 2 برای بازنگری در قانون کار ييهاضرورت کیهان   

8/11/1380 حقوق اساسي 3 پارلمانيمصونیت  سیاست روز   

20/6/1381 حقوق کودک 4  مجلس شورای اسالمي طرح ناقض حقوق اولیه کودکان را تصويب کرده است رسالت 

16/12/1383 حقوق کار 5 اسالم و غرب ازنظراصول بنیادين حقوق کار  رسالت   

اجتماعي -علمي 6  4/2/1391 المللنیبحقوق  یسازيبوم یهاچالش سايت تبصره   



 

20 

 

7 
 -اجتماعي –سیاسي 

 فردی
 گفتگو رايحه سبز  -

8 
 -مسئولیت مدني

يالمللنیبمسئولیت   
20/7/94 اولین گام پیگیری حقوقي فاجعه منا ابيقتیحقتشكیل کمیته  روزنامه جام جم   

یاهستهموضوع  9  18/5/94  از مذاکره تا قطعنامه روزنامه همشهری 

یاهستهموضوع  10  19/5/94 اختالف در برجامموانع رفع  روزنامه همشهری   

یاهستهموضوع  11  21/5/94  تبعات رد برجام در کنگره آمريكا و مجلس روزنامه همشهری 

 

 تدریس دروس

 مقطع دانشگاه رشته نام درس ردیف

1عمومي  المللنیبحقوق  1 المللنیبحقوق   شاهد –تهران    کارشناسي 

2عمومي  المللنیبحقوق  2 المللنیبحقوق   شاهد –تهران    کارشناسي 

علوم قضايي –شهید مطهری  –امام صادق )ع(  –شاهد  حقوق عمومي حقوق کار 3  کارشناسي 

واحد تهران مرکز() ياسالمآزاد  –امام صادق )ع(  حقوق عمومي حقوق کار 4  کارشناسي ارشد 

عمومي المللنیبحقوق  5 المللنیبحقوق    کارشناسي ارشد شهید مطهری 

المللنیبحقوق معاهدات  6 المللنیبحقوق   موسسه پژوهشي امام خمیني )ره( –عالمه طباطبايي  –تهران    کارشناسي ارشد 

ستيزطیمح المللنیبحقوق  7 المللنیبحقوق   آزاد اسالمي )واحد تهران مرکز( –تهران    کارشناسي ارشد 

المللنیبحقوق  متون حقوقي به زبان انگلیسي 8 آزاد اسالمي )واحد تهران مرکز( –شهید مطهری  –تهران    کارشناسي ارشد 

 کارشناسي ارشد تهران حقوق عمومي متون حقوقي به زبان انگلیسي 9

المللنیبحقوق  متون حقوقي به زبان انگلیسي 10 شهید مطهری -علوم قضايي    کارشناسي+ کارشناسي ارشد 

ستيزطیمححقوق  11  دکترا تهران نفت و گاز 

ستيزطیمححقوق  12  کارشناسي ارشد تهران حقوق عمومي 

ستيزطیمح المللنیبحقوق  13 المللنیبحقوق   )البرز( تهران   دکترا 
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 تحقيقاتی ییهاطرح

 تاریخ پایان کارفرما عنوان موضوع ردیف

 حقوق کار 1
بررسي تطبیقي شرايط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبي، هند، مصر، 

رانيو اانگلستان   
اجتماعي نیتأمموسسه کار و   1382 

المللنیبحقوق  2 ستيزطیمح المللنیببررسي سیر تحوالت منابع حقوق    1384 دانشگاه تهران 

 1387 دانشگاه تهران نقد و بررسي دادرسي فوری در حقوق انگلستان آئین دادرسي 3

المللنیبحقوق  4 المللنیبمذهب و حقوق    1390 دانشگاه تهران 

المللنیبحقوق  5 يالمللنیب یهارودخانهحقوق    1389 دانشگاه تهران 

تهديد-فرصت نظارتي، یهادستگاهتعداد  حقوق عمومي 6  1389 سازمان بازرسي کل کشور 

المللنیبحقوق  7  
ارتباط با اصول حق تعیین سرنوشت و تمامیت  در ،المللنیبدر پرتو حقوق  جانبهكيجدايي 

 سرزمیني
 1392 دانشگاه تهران

 

 آموزشی یهاکارگاه

تدریس -شرکت محل تاریخ موضوع ردیف  

يادگیری یهاتجربهکارگاه آموزشي طراحي  1  26/1/92  شرکت  دانشگاه تهران 

25/6/1394 صلح از ديدگاه اسالم 2  تدريس موزه صلح تهران 

12/8/94 حقوق بشر و صلح 3  
ضیافت –نهاد رهبری دانشگاه تهران 

 انديشه
 تدريس

 

 در همایش هاسمت 

تیمأموردعوت یا  ردیف  سمت محل برگزاری عنوان همایش تاریخ 

1387ابان  29 دعوت 1 دوستانه بين المللی عرفیحقوق بشر   
دانشکده  -دانشگاه تهران

 حقوق و علوم سياسی

عضو هيات رئيسه 

 جلسه

1395اسفند   5 دعوت 2  
: با تاکید بر چالش  اولین همايش ملي حقوق سبز

 های زيست محیطي شمال کشور

 دانشگاه گرگان

 

 .سخراني یس همايشرئ

 دو مقاله و ارا

 دعوت 3
و  25 يالمللنیب اجالس

1390ارديبهشت  24  
 نايب رئیس پانل تهران )هتل اسپیناس( ائتالف جهاني علیه تروريسم برای صلح عادالنه

1391مهر   18 دعوت 4  سخنراني دانشكده حقوق دانشگاه تهران همايش حقوق فضا 
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1394مهر  21و   20 دعوت 5  عضو کمیته علمي تهران دومین همايش ملي حقوق انرژی 

 عضو راهبردی جشنواره تهران جشنواره حقوق برتر 1394 دعوت 6

1390دی  9 دعوت 7  
حقوقي نهاد های  –همايش ملي باز خواني فقهي 

 اساسي جمهوری اسالمي ايران

دانشكده حقوق  –دانشگاه تهران 

 و علوم سیاسي
 عضو شورای علمي

1390تابستان  دعوت 8 صلح پايدار -همايش صلح عادالنه   
سازمان دفاع از قربانیان  –تهران 

 خشونت

همكاری در بر گزاری و 

 ارايه مقاله

1395اسفند  دعوت 9  
اولین همايش ملي حقوق سبز، با تاکید بر 

شمال کشورچالشهای زيست محیطي   
 گرگان. استان گلستان

س همايش. یري

مقاله 2سخنراني و ارايه   

 ريیس کمیسیون حقوق تهران.  دانشگاه شاهد سومین همايش تمدن نوين اسالمي 1396 دعوت 10

1397اسفند  دعوت 11  ريیس پنل. همكاری دانشكده حقوق دانشگاه تهران هم انديشي ملي موافقتنامه اقلیمي پاريس 

  1398فروردين  25 دعوت 12
همايش بین المللي فرصت های حقوقي حفاظت و 

 احیای درياچه ارومیه
 دانشكده حقوق دانشگاه تهران

عضو کمیته علمي و 

 مدير پنل

1398آبان  دعوت 13  

اولین همايش ملي فرصت ها و چالش های پیش 

رو دريای خزر با تكیه بر رژيم حقوقي سیاسي 

 امنیتي اقتصادی شیالت و محیط زيست 

 عضو کمیته علمي گرگان. دانشگاه آزاد اسالمي

 


