
 

 

 بسمه تعالي

 سوابق علمي و آموزشي و اجرایي وکاری

 

  مشخصات فردی-1

 36مرتبه علمي:استاد پایه           1342نام :خيراهلل                    تاریخ تولد:    نام و نام خانوادگي: پروین          

 khparvin@ut.ac.irآدرس ایميل :     02161112336تلفن :

 آذر ، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق وعلوم سياسي.گروه حقوق عمومي و بين الملل.16نشاني : تهران ، ميدان انقالب ، خيابان 

 ابقه ایثارگریس-2

 ماه6جبهه -1

 سال9آزادگي-2

 45جانبازی-3

 تحصيالت دانشگاهي-3

 (1376-1372)                   دانشگاه تهران                از      کارشناسي حقوق-*

 (1378-1376)              کارشناسي ارشد حقوق عمومي  از دانشگاه تهران-*

 (1385-1381بيروت)-الجامعه البنانيهدکتری  حقوق عمومي  از دانشگاه -*

 

 دکتر خیراهلل پروین

استاد تمام حقوق عمومی دانشکده حقوق و 

 علوم سیاسی دانشگاه تهران

  



1 
 

 ارتقاهای علمي دانشگاهي-4

.دانشگاه تهران    1386                                مهر ماه سال   در       استادیاری  -*  

          .دانشگاه تهران 1390                                     سالتير ماه  در        دانشياری -*

          .دانشگاه تهران     1394                                        سالتير ماه در    استاد تمامي -*

 سوابق اجرائي و کاری-5

دان شورای نگهبانعضو حقوق-  

تاکنون1399ی حقوق عمومي دانشگاه آزادعضو گروه تخصصي جلسات پیش دفاع دکتر- - 

1401تا1397دانشگاه آزادریس گروه مصاحبه دکتری حقوق عمومي -  

تاکنون1398للي اساتید مسلمان دانشگاههامدیر گروه حقوق عمومي مجمع بین الم-  

تاکنون1399و3951-1393صصي رشته)رشته حقوق عمومي(در شورای تحول و ارتقاء علوم انساني عضو کمیته نخ-  

9313ای اسالمي در دانشگاه تهرانهعضو هیات منصفه رسیدگي به تخلفات تشکل -  

1387-1391کده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران.معاون دانشجویي و فرهنگي دانش -  

3921-1390عضو شورای فرهنگي دانشگاه تهران-  

1391-1389د دانشگاهي  دانشگاه تهراندانشجویي جها-عضو شورای سیاستگذاری فرهنگي -  

1392انعضو کمیته برنامه ریزی فعالیت های قرآني دانشگاه تهر-  

3911-1378نماینده معاونت پژوهشي دانشگاه تهران در وزارت خارجه -  

3921  -1389عضو کار گروه جذب اعضای هیات علمي حقوق عمومي وبین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران - 

  93-87تخلفات اداری کارکنان دانشگاه تهران عضو اصلي هیات تجدید نظر رسیدگي به-

 1389علمي دانشجویان بورس خارج وداخل در وزارت علومعضو کارگروه بررسي وضعیت -

 1389-1385مشاور حقوقي معاون وزیر جهاد کشاورزی

 1385-1382معاون مدیر کل حقوقي وزارت جهاد کشاورزی -

      1383-1381رئیس گروه مشاوره حقوقي وزارت جهادکشاورزی  -

 1379-1381رکشو نماینده وزارت جهاد کشاورزی با حکم وزیر در دفتر خارج از-

 1379-1381زارت خارجه در بعضي کشورهای عربيدارای گذرنامه سیاسي و کارت دیپلمات و-

 1379-1375ریس اداره بازرسي وزارت جهاد کشاورزی-

 1360عضو شورای جهاد سازندگي شهرستان-

  1360دفاع در منطقه جنگي گیالنغرب شورای عالينماینده  -

  همکاری با نشریات-6
 تاکنون  1398) فصلنامه تعالي حقوقسردبیر -

 تاکنون1390 فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمي سردبیر-

 تا کنون1392مطالعات حقوق عمومي فصلنامه تحریریه هیات عضو -

https://www.magiran.com/magazine/about/6062
https://www.magiran.com/magazine/about/6062
https://www.magiran.com/magazine/about/6548
https://www.magiran.com/magazine/about/6548
https://www.magiran.com/magazine/about/2294
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 تا کنون1390مجله پژوهش های سیاست اسالميتحریریه  هیاتعضو -

 تا کنون1390فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالميتحریریه  هیات عضو-

 تاکنون-1399فصلنامه مطالعات آینده پژوهيتحریریه  هیات عضو-

 تا کنون1397مجله حقوقي دادگستریه تحریری هیات عضو-

 

 سوابق آموزشي و پژوهشي-7

 سوابق پژوهشي-الف

 

 کتاب ها :-1

 عنوان کتاب محل ناشر سال

 الوسیط فی قانون الدستوری االیرانی به زبان عربی –بیروت  انتشارات حقوقی الحلبی 1388

 مقدمه حقوق اساسی تهران انتشارات جنگل 1389

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه  1390

 تهران،

 بشرراهنمای پارلمانها به حقوق  تهران

 اصول و مبانی حقوق اساسی تهران انتشارات دانشگاه تهران 1401چاپ نهم1391

 الزامات و آموزه های حقوق اساسی تهران انتشارات میزان 1400چاپ چهارم1392

 پندار شناسی اقدامات حزب اهلل لبنان تهران انتشارات خرسند 1396چاپ سوم1392

 مبانی حقوق عمومی تهران انتشارات سمت 1400چاپ چهارم1393

مبنا و منشا نظام بین المللی حقوق  تهران انتشارات خرسند 1396چاپ سوم1393
 بشرواسالم

 حقوق بشر از نظر تا عمل تهران انتشارات میزان 1397چاپ دوم 1395

 حقوق اساسی تطبیقی تهران انتشارات دانشگاه تهران 1400

در  قوانین و مقررات و نقش آنکارکردهای تنقیح  تهران انتشارات مجد 1400
 تضمین اصل امنیت حقوقی

 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران تهران آماده برای چاپ 

 

 

                                                            مبانی تحلیل جمهوری اسالمی  ایران    آماده برای چاپ

 در حال  آماده برای چاپ 
 

                                                                 نظارت بر اعمال حکومت               
 

 در حال  آماده برای چاپ 
 

                                                                   مکاتب فلسفی و کالمی                

 
 

 در حال  آماده برای چاپ
 

 دادرسی اساسی 

 در حال  آماده برای چاپ 
 

دولت و نظریهای آن و اشکال حقوقی  
                        دولت                              

 در حال  آماده برای چاپ 
 

                                                                  مبانی حقوق عمومی در اسالم          

 در حال  آماده برای چاپ 
 

                                                                نظریه دولت در اسالم                

                                                                تاریخ حقوق عمومی                    در حال  آماده برای چاپ 

https://www.magiran.com/magazine/about/5631
https://www.magiran.com/magazine/about/5631
https://www.magiran.com/magazine/about/6548
https://www.magiran.com/magazine/about/6548
https://www.magiran.com/magazine/about/7258
https://www.magiran.com/magazine/about/7258
https://www.magiran.com/magazine/about/1283
https://www.magiran.com/magazine/about/1283
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 حال  آماده برای چاپدر  
 

دولت و حقوق بشر )سیری از نظم  
               داخلی تا نظام بین الملل(          

 در حال  آماده برای چاپ 
 

                                                                  حقوق بشر در اسالم                  

 در حال  آماده برای چاپ 
 

                                                                   روش تحقیق                          

 در حال  آماده برای چاپ 
 

                                                                                         3حقوق اساسی  

  

 مقاالت علمی و پژوهشی : -2

 4،1387،شماره38روین خیراهلل،بررسی خالء قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی د.تهران دوره پ -1

 1387، 4ه،شماره38ران دورهتهپروین خیراهلل ،حقوق بشر وتاءثیرآن برحاکمیت ملی دولتها، ،فصلنامه حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه -2

  .4،1388،شماره38وین خیراهلل واحمدوند، فن قدرت وحقوق اساسی فصلنامه حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی د.تهران دوره پر-3

ن سیاسای د.تهارا  علاوم  وروین، خیراهلل ،تاثیرجهانی شدن و تحوالت بین المللی بر حاکمیت واستقالل دولتهاا، فصالنامه سیاسات دانشاکده حقاوق      پ-4

 .1389، 4،شماره40دوره

حقاوق   صالنامه ،فیانتخاب تیا وال لیدر هندساه تشاک   یانتخااب  تیا وال هیا نظر یوکاارکرد   ینظر یچالشها یطهران یومحمد جواهر نیپرو راهللیخ--5

 .1390مصلحت نظام صیمجمع تشخ یباهمکار

 یاسا یوعلاوم س  دانشکده حقاوق  استیفصلنامه س یحکومت اسالم لیدر هندسه تشک یاسیوکالت س هینظر یطهران یومحمد جواهر نیپرو راهللیخ--6

 .1391، 2،شماره42دانشگاه تهران.دوره 

یاسای  حقاوق وعلاوم س   ، فصالنامه حقاوق دانشاکده   پروین،خیراهلل،بررسی اثر  پذیری حق کار کارگران مهاجر قانونی در ایران از اسناد بین المللای  – 7

   .1391،پاییز3،شماره42دورهد.تهران 

ماره روین خیراهلل وروح اهلل علیداد زاده،نظارت بر انتخابات مجلس نمایندگان لبنان فصلنامه پاژوه  حقاوق عالماه طباطباائی، ساال سیزده ،شا      پ -8

  .1390،پاییز 34

 1391می،شماره اول.فصلنامه  بیداری اسالو مهدی نورایی،نظام سازی در دوران گذر از حکومت های غیر اسالمی ، پروین، خیراهلل ،   -9

 .1390پروین ،خیراهلل و مهدی نورایی، فصلنامه حقوق بشر اسالمی،تعارض دموکراسی و سکوالریس  سال اول،ش اول،10

شماره های نشگاه مازندران،داانتخاب رئیس جمهور لبنان و وظایف و اختیارات آن،پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی پروین، خیراهلل ،  و علیداد زاده -11

 .1391، 28و27

می،سال فصلنامه حقوق بشر اسال ،محمد صادق فقفوری،اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت ها ،مطالعه موردی سوریه وپروین ،خیراهلل  -12

 .1391اول،ش دوم،
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حکومت اصل چهارم قانون اساسي بر عمووم و االوالق اصوول قوانون اساسويو قوانون و مقوررات فصولنامه         پروین، خیراهلل ،  و میث  دروی  متولی،15

 .  1392و. 66حکومت اسالمي مجلس خبرگان رهبری شماره 

هبری جلس خبرگان رمأخذ شریعت ناظر در نظام تقنیني جمهوری اسالمي ایران وفصلنامه حکومت اسالمي ومپروین، خیراهلل ،  و دروی  متولی، -16  

 .  67و شماره1392

 .1392شمولی هنجارهای حقوق بشری ،فصلنامه اسالمی،نق  اخالق در جهانپروین ،خیراهلل و محمد صادق فقفوری،-17

 1393ن،تابستا6اهلل وسپهری فر،سیما،حقوق اقلیت ها در قانون اساسی،مجله حقوق بشر اسالمی،شمارهپروین ،خیر-18

نشاگاه  قاوق عماومی دا  ح،فصلنامه علمای پژوهشای     رزیابی و اصالح فرآیند های اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشورپروین، خیراهلل ، و دلبر،ا-19

 .1393،بهار42عالمه طباطبایی،شماره 

العاات حقاوقی   ا.فصلنامه مطق.ا. 138و85حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تاکید بر اصولپروین،   و آرین پتفت،پروین، خیراهلل ،    -20

   .94،بهار1،شماره45دانشگاه تهران، دوره

 .94،تابستان1،شماره 6ه پروین، خیراهلل ،  جستاری بر اندیشه دادرسی اساسی در جهان،مطالعات حقوق تطبیقی،دور -21

بار   ای معنوی ناشای از رساانه هاا   حقوقی زیان ه-پروین، خیراهلل ،   خلیل زاده،سید محمد مهدی،فرج پور اصل مرندی،علی اصغر،بررسی فرهنگی  -22

 .1394ژوهشی دین و ارتباطات،سال بیست و دوم،شماره دوم،زمستانپ-نهاد خانواده،دوفصلنامه علمی

 .1394ارم،قوق عمومی،سال چهحخیراهلل ،   آیینه نگینی،حسین،شان قضایی رئیس قوه قضاییه،از نفی تا اثبات،دو فصلنامه دان  پروین،  -23
 .1395ستانپردیس فارابی،تاب پژوهشهای فقهي ،درآمدی بر  مفهوم و موازین  عرف حقوق اساسيپروین، خیراهلل ،  -24

ماره شا وازین حقوق شهروندی،دوفصلنامه حقوق اداری،سال ساوم  محقوقی تراک  زدایی از تهران با تاکید بر پروین، خیراهلل ،زرشکی،محمد، واکاوی -25

،10 ،1395 

پروین، خیراهلل ، مبصری،بهنام  بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان،فصلنامه مطالعات حقوق  -26

 .  1396، 2،شماره47عمومی،دوره

اره شماره ،فصلنامه حکومت اسالمی،شمهاق رأی و بررسی صالحیتحالناس در خصوص حلیل نظریه حقت ،مهدی ، و نوراییپروین، خیراهلل ،    -27

82،1396. 

ئاین  آروین، خیراهلل،حسین آئینه نگینی،تاملی بر آثار صالحیت قضایی ریس قوه قضائیه در پرتو بازشناسی ایان صاالحیت در قاانون تشاکیالت و     پ -28

 97زمستان 22دادرسی دیوان عدالت اداری،فصلنامه دان  حقوق عمومی،شماره 

شار  بصالنامه حقاوق   اساسی با نگاهی به اساناد حقاوق بشاری ،ف   بررسی و تحلیل ابعاد اصل هشت  قانون پروین، خیراهلل ،  و میث  دروی  متولی، --13

 .1392اسالمی،شماره سوم ،

 .1392، 2، شماره 42ین ،خیراهلل ،ازقانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران ،دوره پرو--13

 .  61،شماره  1392معاصر،مجله تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی،  پروین، خیراهلل ،بررسی ابعاد نظریه نظارت بر قوانین در نظا های حقوقی  -14
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رانسه فروین، خیراهلل ، علی اسداهلل زاده ،تحلیل مصادیق حقوق ملت و محدوده مشروعیت آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری پ -29

 97ال پانزده  ،،س54لعات انقالب اسالمی،شمارهپژوهشی مطا-،فصلنامه علمی

برمقاررات دولتای از بساتر نظاارت دیاوان عادالت        فقهاای شاورای نگهباان    نظاارت  پروین، خیراهلل ،ابریشامی راد،محماد امین،ساازو کاارمطلوب     -30

 .1397، 20اداری،فصلنامه دان  حقوق عمومی،شماره

ل ماردمررایددر فرانساه و ایران،پژوهشانامه حقاوق اسالمی،ساا     ساسی.در حفظ و صایانت از انتخااب   پروین، خیراهلل ،ایرج ،محسن،نق  دادرسی ا -31

 .97د47نوزده ،شماره اول رپیاپی

 روین، خیراهلل ،ایرج ،محسن،نق  دادرسی اساسی.در حفظ و صیانت از انتخااب ماردم:در آلماان و ایران،تحقیقاات حقاوق تطبیقای ایاران وباین        پ -32

 .97الملل،سال یازده ،شماره چهل و یک ،پاییز

 4ه ،شامار 48می،دورهروین، خیراهلل ،زرشکی،محمد، تاملی بر تکالیف قانونی دولت بارای تاراک  زدایای از تهران،فصالنامه مطالعاات حقاوق عماو       پ -33

 97زمستان

قاوق  ح روین، خیراهلل ، معزالدینی،امیر حسین،نق  دادرس در تحکی  حقوق بنیادین با تاکید بار آرای دادگااه قاانون اساسی،فصالنامه مطالعاات     پ -34

 .98،تابستان 2،شماره 49عمومی،دوره 

یاوان  دکید بر بررسی موردی آرای هیاات عماومی   سن  آبادی،حق بر استخدام معلوالن در دستگاه های اجرایی ایران با تاحپروین، خیراهلل،مسعود  -35

 .98،بهار 18عدالت اداری،فصلنامه حقوق اداری،سال شش ،شماره 

می ء صادره دیوان محاسابات کشاور و محااک  عماو    رحیمی ،مهری حقیقی،مقایسه تطبیقی آئین تجدید نظر خواهی از آراپروین، خیراهلل، فتح اله  -36

 .98،بهار 7دادگستری،دان  حقوق مالیه، سال دوم، شماره

فصلنامه ،ون اساسی قان 29وین ،خیراله،عباسی عبداله،بررسی حمایت های بیمه شدگان توسط سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اصلپر -37

 .99د،پاییز11ژوهشید جامعه شناسی ایران، سال سوم،شماره سوم ، رسوم پیاپی پ -علمیرمقاله علمی

المللی  مطالعات بین روین ،خیراله، احسانی ،حسین ،نظارت قضایی بر اعمال اداری در نظام حقوقی ایران و ایالت منحده آمریکا، فصلنامه علمیپ-38

 99،تابستان42 ،شماره پلیس ، دوره یازده

،  20،ل نه  ،شمارهروین ،خیراله،رضا ،فرامرزی ،تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی ، فصلنامه دان  حقوق عمومی ، ساپ -39

 .99زمستان

ر دای نو هپژوهی نگرشی -فصلنامه علمی ، نوری همپا، سید ابوطلب ،نق  و جایگاه قانون در مدیریت  شهری کالن شهر تهران ،پروین ،خیراله -40

 99جغرافیای انسانی ، سال سیزده  ،شماره اول،زمستان

ع مقدس روین ،خیراله،زرشکی ،محمد ، پژوه  تحلیل حقوق اسیران جنگی از منظر اسالم و فقهای مسلمان،فصلنامه علمی مطالعات دفاپ -41

 99دپاییز23،پیاپیر3،شماره6،دوره

لگوی التی واراِئه نظور نظارت بر مقررات دومابریشمی راد، محمد امین ،نقدی بر ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری به  پروین ،خیراله،  -42

 .1400،بهار1،شماره51مطلوب ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ،دوره

ی قبال و بعاد از انقاالب ، فصالنامه علمای پژوهشا       د ابوطلب ،مقایسه وضعیت حاکمیت قانون در مدیریت شاهری پروین ،خیراله، نوری همپا، سی  -43

 .99، زمستان1جغرافیاربرنامه ریزی منطقه ای دسال یازده  ،شماره
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پژوهشای بیماه ساالمت ایاران     –،بیات الاه ،نقا  توساعه اقتصااد پایادار بار وضاعیت بیماه و ساالمت ،فصالنامه علمای             پروین ،خیرالاه، جعفری -44

 .99تابستان2،شماره3،دوره

دالت جغرافیااای عااخیراله،یوساافی،علی محمااد ، ابزارهااای نظااارت سیاساای در نظااام حقااوقی جمهااوری اسااالمی ایااران و تاااثیر آن باار  پااروین ، -45

 . 1399ژوهی نگرشی های نو در جغرافیای انسانی ،سال دوازده  ،شماره دوم،پاییزپ-کشوری،فصلنامه علمی

نامه دان  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران فصل49در اصل « وت های عمومیثر»پروین ،خیراله، محمد صادق فراهانی ،بازشناسی مفهوم -46

 .99، تابستان 38حقوق عمومی ،سال نه  ،شماره،

نچ  ،  پی گواه ،سال روین ،خیراله، حیدرنژاد ولی اهلل،بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتو نظریه انتصاب و انتخاب دو فصلنامه آموزه های حقوقپ -47

 .98د،پاییز و زمستان 9یاپیرشماره دوم پ

حقوق  نامه مطالعاتروین ،خیراله،صانعی ،مهدیه ،تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادی عمومی ، فصلپ -48

 .99،بهار1،شماره50عمومی ،دوره

قوق حاوی خصوصی سازی خدمات و کاالهای عمومی،فصلنامه یت دیوان عدالت اداری در دعپروین ،خیراله، چاقمی،مهتاب ، حدود صالح -49

 .98،زمستان21ت ،شمارهپژوهشید ،سال هف-اداریرعلمی

اربرنامه ژوهشی جغرافیروین ،خیراله،برنجی باقری ،علیرضا ،دادرسی کار در حقوق ایران در پرتو اصول و آیین دادرسی منصفانه ،فصلنامه علمی پپ -50

 .99،بهار2،شمارهریزی منطقه ای دسال ده  

نامه ، فصل«ک راییتاملی بر »پروین ،خیراله، آئینه نگین،حسین ،صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی -51

 .99،پاییز24رهسال هشت ،شما،پژوهشید -حقوق اداریرعلمی

ت هیات شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسالمی بر مصوباآسیب  پروین ،خیراله،مددکار حق جو ،مهناز ،تحلیل حقوقی و -52

 .99،سال88وزیران و آثار مترتب برآن ،فصلنامه تحقیقات حقوقی ،شماره

عمومی  قوقحصلنامه دان  روین ،خیراله،حیدر نژاد ،ولی اهلل ،مطالعه تطبیقی مدیریت عالی قوه قضاِیه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، فپ -53

 .99، زمستان26،سال هشت  ،شماره

صلنامه دان  فروین ،خیراله،روزی طلب ،محمد حسین ، تاملی حقوقی در ساختار و صالحیت مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، پ -54

 .،99، تابستان32حقوق عمومی ،سال ده  ،شماره

ای هپژوهی نگرشی -یر خاورمیانه تحت تاثیر رقابت ژِئوپو لیتیکی، فصلنامه علمحقوق بشر دپروین ،خیراله، عزیزی،جواد ، بررسی عملکرد شورای -55

 .1400نو در جغرافیای انسانی ،سال سیزده  ،شماره دوم،بهار

مجله حقوق ،انواده پروین ،خیراله،رزمجو ،محدثه ،بررسی حقوقی غربالگری سالمت جنین و سقط درمانی در طرح جوانی جمعیت و حمایت ازخ-56 

 . 1400پژشکی دوره پانزده  شماره پنجاه و شش  ، 

جله حقوق نواده ،مجمعیت و حمایت ازخاپروین ،خیراله،رزمجو ،محدثه ،بررسی حقوقی غربالگری سالمت جنین و سقط درمانی در طرح جوانی -57

 . 1400پژشکی دوره پانزده  شماره پنجاه و شش  ، 

مه علمی ان ،دو فصلناری  اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایرحقوقی اثر تح-پروین ،خیراله،قائدی بارده،حجت اله،ارزیابی سیاسی-58

 .1400زمستاند،34دان  سیاسی ،سال هفده  ،شماره دومرپیاپی
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 نپژوهشهای نویروین ،خیراله،نوروز پور ،حیدر علی ،شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره مطلوب مجلس شورای اسالمی،فصلنامه علمی،پ-59

 1400حقوق ادری،شماره هشت ،پاییز

 1400ستان ،تاب 2هلنامه تعالی حقوق،شمارپروین ،خیراله،احسانی ،حسین ، حاکمیت قانون تضمین اتقان آراء در دیوان عدالت اداری، فص-60

دوازده   المللی ،سال روین ،خیراله،قائدی بارده،حجت اله،اثر تحری  اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه پژوه  سیاسی و بینپ-61

 1400،پاییز 48،شماره 

 جامعاه )رمقالاه علمای پژوهشای   ه، مسقطی ، عبدالخالق،اصول دادرسی منصفانه ،در رسیدگیهای مراجع شبه قضایی ، فصلنامه علمی پروین ،خیرال-62

 .1400تابستان د14شناسی سیاسی ایران ،سال چهارم،شماره دوم رپیاپی 

صلنامه علمی فی اسالمی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی، هروندی در قانون اساسی جمهورشپروین ،خیراله،زارعی،نرجس ،تحلیل حقوقی -63

 .مطالعات بین المللی پلیس 

مجله  المی ایران ،روین ،خیراله، نوروز پور ،حیدر علی ،بررسی نق  پاسخگویی بر توسعه پایدار با تاکید بر پاسخگویی پارلمانی جمهوری اسپ-64

 . 1400ماره چهارم ،پاییزمطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سیزده ،ش

طالعاات  روین ،خیراله،عالی، حامد،جایگاه غیر اهل کتاب در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با نگاهی باه مباانی دینای آن ،فصالنامه علمای م     پ-65

 .1400حقوق بشر اسالمی ، دوره ده  شماره یک ، پیاپی بیست ،بهار

 فصلنامه علمی-شیهای مبارزه با فساد اداری در ایران،مقاله پژوه حکمرانی خوب در گذر از چال  پروین ،خیراله،عامری، مری ، کاربست اصول-66

 ،،1400،پاییز 56رهیافت انفالب اسالمی ،سال پانزده  ،شماره

  ،سال دوازده روین ،خیراله،معصومی، مهتاب،بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری ،فصلنامه پژوهشی سیاسی و بین المللیپ-67

  1400،ویژنامه پاییز

ه ، دوفصلنام سیسز تاپروین ،خیراله، حاجیانی،آزادی کسب کاردر قوانین موضوعه و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مجو-68

 .و زمستان  1400پاییز 2دانشنامه حقوق اقتصادی دوره جدید،سالب بیست و هشت  ،شماره

  1400،زمستان4شماره  51پروین ،خیراله،نورایی  ،مهدی ،واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه گانه ،فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ، دوره -69

ژوهی پ فصلنامه دان ایران، اسر ، درآمدی بر مولفه های حقوقی دولت؛بررسی الگوی غربی و نظام جمهوری اسالمیپروین ،خیراله،قهرمانی افشار ،ی-70

 . 1400،پاییز 27مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،سال هفت ،شماره ،

 :مجموعه مقاالت همای  ها -8

 نام همای   سخنرانی و ارائه مقاله محل برگزاری تاریخ

حقوق رقابت و نق  آن در تحقق  در دانشگاه تهران 1396

 اهداف اقتصاد مقاومتی در ایران

دومین همای  بین المللی و 

چهارمین همای  ملی 

پژوه  های مدیریت علوم 

 انسانی 

بسیج حقوقدانان با همکاری مراکز  1396

 علمی

ساز و کار های حقوقی تقویت و 

نهاد  حمایت از نق  مادری در

46حضانت با تاکید بر بند   

 همای  برنامه شش  توسعه
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 معاونت پژوهشی قوه قضاییه 1387

 ودانشگاه آزاد

شورای دولتی لبنان با تطبیقی بر 

 دیوان عدالت اداری

 همای  دیوان عدالت اداری

نق  دولت در تضمین حقوق  انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران 1387

 اقتصادی اجتماعی

دولت و تضمینات همای  

 حقوق اقتصادی اجتماعی

سخنرانی و ارائه مقاله حقوق  مجمع تشخیص مصلحت نظام 1390

 شهروندی

 همای  حقوق شهروندی

 همای  حقوق شهروندی سخنرانی و ارائه مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام 1389

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  1390

 دانشگاه تهران

کشی نسل و دوستانه بشر حقوق همای  تحوالت حقوقی  

 سیاسی بحرین

مبانی ساختارهای نظام سازی  مقاالت برگزیده اجالس جهانی همای  ملی 1391

 در آراء اندیشمندان اسالمی

 دانشگاه امام صادق 1389

 

فقه و سیاست تقنینی در قبال 

 جوانان از تسامح تا تصلب

همای  بین المللی حقوق 

 جوانان در جامعه اسالمی

 همای  حقوق مطبوعات نق  دولت در آزادی انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران 1388

 

 .1389(و مرکز تحقیقات شورای نگهبان) سخنراني دامنه اختیارات مجلس شورای اسالمي ومحدو دیت آنپروینو خیراهلل و -

 89پروینو خیراهلل وجامعیت شورای نگهبانومجله امین ناظرو -

 ا ن مجموعوه مهدی نورایيونقدی بر پروتستانیسم اسالمي از حکومت دیني قرون وسطي توا جمهووری اسوالمي ایور    و پروینو خیراهلل و   -

 .1391مقاالتو

ن روینو خیراهلل وسعیدی پلميومرتضيوحقوق رقابت و نقش آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در ایورانوودومین هموایش بوین المللوي و چهوارمی     پ -

 .96ت علوم انسانيودانشگاه تهرانوهمایش ملي پژوهشي مدیری

 ندیو دانشوگاه پروینو خیراهلل و محبوبه عباسیان وحقوق شهروندی و عدالت اجتماعي در حقوق اساسي جمهوری اسالمي ایرانو همایش حقوق شهرو-

  .1390آزاد ومجمع تشخیص مصلحت نظامو

ت حقوق مومجموعه مقاالت به مناسبت روز حقوق بشر اسالميومرکز مطالعااسالپروین خیراهلل و حسینيوکنکاشي در حقوق زن از دیدگاه  --

 .1389بشرودانشکده حقوق وعلوم سیاسي دانشگاه تهران.

جوئي روین خیراهللونقش دولت وآزادی مطبوعاتو مجموعه مقاالت همایش حقوق مطبوعاتو مرکز مطالعات حقوق بشرووانجمن علمي دانشپ --

 .1389یاسي دانشگاه تهران.دانشکده حقوق وعلوم س

 ق بشرووانجمنروینو خیراهللودولت وتنظیمات حقوق اقتصادی واجتمائي وفرهنگي و مجموعه مقاالت همایش حقوق اقتصادی و مرکز مطالعات حقوپ -

 .1390علمي دانشجوئي دانشکده حقوق وعلوم سیاسي دانشگاه تهران.

 .1390یاسي جنایت دربحرینس -ي ابعادحقوقيبحرینوهمایش بررس پروینو خیراهللوحقوق بشر دوستانه ونسل کشي در -
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 .1391نظام سازی اسالمي در دوران گذر از حکومت های غیر اسالميو فصلنامه بیداری اسالمي و شماره اول .خیراهلل پروین ونورایي مهدیو -

 .1390وخیراهلل و مهدی نورایيو فصلنامه حقوق بشر اسالميوتعارض دموکراسي و سکوالریسم سال اولوش اولو پروین -

 .1391وقضیه  سوریهومجله مطالعات بیداری اسالميوشماره چهار  رنوشت درسپروین وخیراهلل و سید حسین موسوی فر وتطبیق  حق تعیین  -

سال خیراهلل پروین و میثم درویش متولي بررسي وتحلیل ابعاد اصل هشتم قانون اساسي با نگاهي به اسناد حقوق بشریوفصلنامه حقوق بشر اسالميو

.1392دوم وش سومو  

:مقاالت علمي ترویجي -9  

 1387.9ودادرسي فانون اساسيوآزادیهاوحقوق بنیادینومجله حقوق اساسيوشمارهوپروین خیراهلل --1

 و11ماره ش1388اختیارات و صالحیات و محدودیتهای قوه مقننه در قانونگذاریو ومجله حقوق اساسي پروین خیراهلل --2

کل ناجا  يترویجي بازرس-توسط پلیسوفصلنامه علميپروین خیراهلل وسید جواد فراهانيوجایگاه اصل قانون درارتباط باتضمین حقوق شهروندی -3

 .1388سال سوموشماره دهم وزمستان 

 .8ره شما1386و بررسي نظام حقوقي لبنانو ومجله حقوق اساسيپروین خیراهلل--4

اجا ي کل نترویجي بازرس-يپروینو خیراهلل وسید جواد فراهانيوجایگاه اصل قانون درارتباط باتضمین حقوق شهروندی توسط پلیسوفصلنامه علم --5

 .1388سال سوموشماره دهم وزمستان 

  1389جامعیت شورای نگهبان / روابط عمومي شورای نگهبان /  –6

1391سازی در دوران گذر از حکومت های غیر اسالمي / فصلنامه بیداری اسالمي /  منظا – 7  

رون وسطي تا جمهوری اسالمي ایراننقدی بر پروتستامیسم اسالمي از حکومت دیني ق – 8  

اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت ها و مطالعه موردی سوریه  – 9  

  پروین و مهدی نورایي تعارض دموکراسي و سکوالریسم / دکتر خیراهلل – 10

 بعضي کرسیهای آزاد اندیش در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد و دیگر مراکز آموزش عالي مدیریت-11

 نقد منشور شهروندی در مناظره علمي در همایش بسیج حقوقدانان مشهد 
 

شرکت در کنفرانس ها و مجامع علمی: -10  

1388و ارائه مقاله کنفرانس ضد نژاد پرستي  شرکت در کنفرانس دوربان در ژنو - 

ادق صانشگاه امام دروین وخیراهلل واحمدوند وفقه وسیاست تقنیني در قبال جوانان از تسامح تا تصلبوهمایش حقوق جوانان در جامعهوبا همکاری پ-

 .1389ودانشگاه تهران وسازمان ملي جوانانو
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1393عضو گروه گفتگوی علمي در خصوص اعدام با هیئت دانشگاه ناتینگهام انگلستان در شعبه مالزی  - 

 -کنفرانس مقاومت با موضوع : نقض فاحش حقوق بشر در فلسطین و بیروت 

 

 دعوت یا ماموریت محل برگزاری موضوع بحث تاریخ موضوع گزارش

کنفرانس مقاومت با  1387 ارائه مقاله

موضوع : نقض فاح  

 حقوق بشر در فلسطین

 ماموریت بیروت

دوربان –ژنو  کنفرانس نژاد پرستی 1388 ارائه مقاله  ماموریت 

کنفرانس جهانی نق   1388 ارائه مقاله

 مقاومت

دمشق –بیروت   ماموریت 

 

:برگزیدگی  -11  

    1379سالانتخاب به عنوان جهادگر نمونه و دریافت لوح تقدیر در 

1391انتخاب به عنوان هیئت علمي نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران   

در جشنواره حقوق برتر 94کتاب مباني حقوق عمومي به عنوان کتاب برتر سال انتخاب   

  1396برگزیده شدن کتاب حقوق بشر از نظر تا عمل در همایش حقوق بشر تهران 

1380  دریافت لوح تقدیرنامه از کمیته اقتصادی و اجتماعي سازمان ملل در غرب آسیا  

 
 زمينه های تخصصي-12

 گرایشهای:حقوق عمومي -*

 حقوق اساسي*      

 حقوق اساسي تطبیقي*      

 نظارت بر اعمال حکومت*      

 تحلیل مباني ج.ا.ا*     
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 حقوق عمومي در اسالم*     

 مکاتب فلسفي و کالمي*       

 حقوق بشر       

 حقوق بشر اسالمي    

 

ریس در:دت-31  

اه تهران به عنوان عضو هیات علمیو البرز دانشگدر دانشکده حقوق دانشگاه تهران و پردیس های کی  -  

 -دانشگاه آزاد اسالمی واحد های علوم و تحقیقات ، مرکز ، کابل ، کی  و قش  استاد مدعو

دانشگاه ادیان ویژه دانشجویان غیر ایرانی عرب زبان استاد مدعو-  
 

دروس تدریس شده : -41  

بر اعمال حکومت ) دکتری (  نظارت  

 تحلیل مباني جمهوری اسالمي ) دکتری ( 

 نظریه های دولت ) دکتری ( 

 حقوق بشر ) دکتری ( 

 تحلیل مباني فلسفي و کالمي در حقوق عمومي ) دکتری ( 

 مباني حقوق عمومي به فارسي و عربي ) ارشد ( 

 مباني حقوق عمومي در اسالم ) ارشد ( 

 دولت و حقوق بشر ) ارشد ( 

وق بشر و ایران ) ارشد ( نظام بین الملل حق  

 حقوق اساسي تطبیقي به فارسي و عربي ) ارشد ( 

 حقوق اساسي ) کارشناسي ( 
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 نام درس رشته دانشگاه مقطع

 مباني حقوق عمومي حقوق عمومي / ارشد دانشگاه تهران کارشناسي ارشد

ارشد کارشناسي تهران دانشگاه   حقوق عمومي در اسالم حقوق عمومي 

ارشد کارشناسي تهران دانشگاه   حقوق بشر از دیدگاه اسالم حوق بشر 

ارشد کارشناسي تهران دانشگاه   منطق حقوق عمومي و بین الملل 

ارشد کارشناسي تهران دانشگاه   حقوق بشر و دولت ها حقوق بشر / ارشد 

تهران دانشگاه کارشناسي 1حقوق اساسي  حقوق   

تهران دانشگاه کارشناسي 2حقوق اساسي  حقوق   

 حقوق اداری حقوق دانشگاه آزاد و موسسات و نهاد ها کارشناسي

 حقوق آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کارشناسان

ارشد کارشناسي  آزادیهای عمومي حقوق عمومي دانشگاه آزاد 

 حقوق بشر حقوق عمومي / دکتری و ارشد دانشگاه تهران دکتری

 دولت و نظریه های آن حقوق عمومي دانشگاه تهران پردیس البرز دکتری

اسالمي آزاد دانشگاه دکتری  

تحقیقات و علوم واحد  

 نظارت بر اعمال حکومت حقوق عمومي

 اشکال حقوقي دولت حقوق عمومي  دکتری

اسالمي آزاد دانشگاه دکتری  

تحقیقات و علوم واحد  

تحلیل عملکرد دولت و وقایع  حقوق عمومي / دکتری

 روز

اسالمي آزاد دانشگاه دکتری  

تحقیقات و علوم واحد  

 تحلیل مکاتب فلسفي حقوق عمومي

 دانشگاه آزاد اسالمي دکتری

 واحد علوم و تحقیقات

 تحلیل مباني جمهوری اسالمي حقوق عمومي/ دکتری

 

سخنرانی ها : -16  

 موضوع سخنرانی محل برگزاری موضوع گزارش تاریخ
نگهبان مرکز تحقیقات شورای سخنراني و ارائه مقاله 1389 دامنه اختیارات مجلس های  

شورای اسالمي و محدودیت 

 آن
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 روز ملي خلیج فارس دانشگاه آزاد واحد بندرعباس سخنراني 1387

1379-1385 سخنراني ها در موضوعات  لبنان / سوریه بیش از یکصد سخنراني 

 مختلف به زبان عربي

موسسه حقوق عمومي دانشگاه  سخنراني و ارائه مقاله 1388

 تهران

 کنکاشي در دادرسي اساسي

مرکز مطالعات بین المللي دانشگاه  سخنراني و ارائه مقاله 1386

 تهران

 بررسي تحوالت لبنان

سخنراني در روز حقوق بشر  مرکز دادگستری کرمانشاه حقوق بشر اسالمي 1388

 اسالمي

سخنراني در مرکز بسیج  کرمانشاه حاکمیت قانون در اسالم 1389

 حقوقدانان

1387-1389 کمیسیون حقوق بسر اسالمي /  در زمینه های حقوقي و حقوق بشر 

 تهران

 مناظره های علمي

1360-1369 در زمینه های مختلف علمي و  

 مقاومت

ده ها سخنراني در جمع  عراق

 آزادگان

در خصوص نقض فاحش  ایران دانشگاه تهران 1390

 حقوق بشر در بحرین

تهراندانشگاه  1390 در خصوص قانون اساسي  ایران 

 جدید مصر

 جهان شمولي حقوق بشر ایران دانشگاه عالمه الباالبایي 1393

سخنراني های متعدد به  ایران  و سایردر زمینه های علمي  

 مناسبت های مختلف

1389(و مرکز تحقیقات شورای نگهبان) سخنراني دامنه اختیارات مجلس شورای اسالمي ومحدو دیت آنپروینو خیراهلل و -  

  مصاحبه های رادیو و تلویزیون :-17

 موضوع رسانه تاریخ
 حقوق بشر در آمریکا جام جم 1388

 حقوق بشر در آمریکا و غرب جام جم 1389

اردادامه  -1387  فلسطین رادیو گفتگو 

/ گفتگوی ویزه خبری 2شبکه  1389  روز قدس 

 حوق شهروندی شبکه خبر 1389

آزادی بیان به مناسبت قرآن سوزی در  شبکه خبر 1389

 آمریکا



14 
 

5شبکه  1388  راجع به سرزمین فلسطین 

4شبکه  1388  سرزمین فلسطین 

 تحوالت خاورمیانه شبکه خبر 1389

خرداد 15و  14 رادیو تهران 1389  

نقش پشت پرده عربستان در تحوالت  شبکه خبر 1390

راهکارهای حقوقي موضوعخاورمیانه و   

 

:روزنامه ها و مجالت مطبوعاتی و سایتهای خبری -18  

 عنوان مقاالت نام نشریه محل ناشر تاریخ
لبنان غایب بزرگ مجکمه  روزنامه ایراني ایران 1386

 حریری

گره حقوقي انتخاب رئیس  روزنامه ایراني ایران 1386

 جمهور لبنان

آزموني برای دموکراسي  روزنامه ایراني ایران 1386

 لبنان

 

 

 عنوان مقاالت نام نشریه محل ناشر تاریخ
اخالق استادی و استاد  کیهان فرهنگي مجله کیهان فرهنگي 1389

 اخالقي

حکمراني مطلوب در پرتو  روزنامه خبر ایران 1389

 حاکمیت قانون

نوع نظارت رئیس جمهور  روزنامه خبر ایران 1389

 بر وزرا

راجع به حوادث انتخابات  روزنامه ایران ایران 1389

88 

بررسي حقوقي جایگاه  روزنامه ایران ایران 1389

مجمع تشخیص مصلحت 

 نظام

اصالحات داخلي در  خبرگزاری ایرنا سایت 1390
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سوریه توالئه آمریکا در 

قبال این کشور را خنثي مي 

 کند

سوء برداشت از قانون و  سایت سیاست روز سایت 1390

درگیر شدن با موضوعات 

 بدیهي

راجع به کاندیدای  روزنامه آرمان ایران 1390

 نمایندگي مجلس

راجع به حقوق اساسي  روزنامه قانون ایران 1393

 ترکیه

قانون اساسي جمهوری  روزنامه قانون ایران 1392

 اسالمي ایران

 93-10-27وخیراله وچالشهای حقوق بشری ما عملکردی است مصاحبه با زوزنامه قانون در تاریخپروین -

 93-11-30ر حقوق شهروندی تدوین کنید به شرط اجرا و مصاحبه با زوزنامه قانون در تاریخخیراله ومنشووپروین  -

ه حقوق ن وقت معاونت حقوقي ریاست جمهوری ورئیس دانشکدقوق شهروندی رئیس جمهور با معاوپروین وخیراله ومناظره راجع به منشور ح -

 .1393دانشگاه عالمه آبان ماه 

 96-4-10اله وضرورت پي گیری اقدامات آمریکا در مجامع بین المللومصاحبه با روزنامه جام جموپروین وخیر -

 96-5-16مومصاحبه با روزنامه جام ج واللبويبشر اسالمي مبتني بر صلححقوقپروین وخیراله و -

 95-8-21مصاحبه با روزنامه جام جمو وحاکمیت و عدم دخالت در امور سایر کشورهاپروین وخیراله و -

-9-6ومصاحبه با انجمن علمي حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهوران. مفهوم حقوق شهروندی در نظام حقوق جمهوری اسالمي ایرانپروین وخیراله و-

2014 

 94-11-4مر قانون مصاحبه با روزنامه حمایت پروین وخیراله وعمل به -

 .96وزنامه جام جموشهریوررپروین وخیراله وتراژدی میانمارو مصاحبه با -

 1389-8-2مصاحبه با شبستانشر و گیری اعالمیة جهاني حقوق بتاریخچة تکوین و شکلپروین وخیراله و-

وده ب ینجانبعهده ا الملل که استاد راهنمای آنها را برتعدادی از رساله های دکتر ی در حقوق عمومی و بین -19

 است:
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گاه یسي خیری واندیشه حقوق اساسي در دورۀ صفوی با تأکید بر نظرات حقوقي محقق کرکي و محقق سبزواری دانشکده حقو ق دانشع--1 

 دانشجو عیسي خیری 1394تهران

و دانشوکده حقوو ق دانشوگاه تهوران دانشوج     حلیل مبنا و مفهوم قیود محدود کننده حقوق ملت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و فرانسوه  ت-2

 1396اسداله زاده 

 1396مانیاندانشکده حقوق دانشگاه تهران دانشجو عبدالمجید رح بررسي تطبیقي مباني اصول تغییرناپذیر قانون اساسي و حق حاکمیت ملي -3

 1397ني یزدیدانشکده حقوق دانشگاه تهران دانشجو حسی با تأکید بر اصل کارآمدی ایران آسیب شناسي فرآیند تقنین در جمهوری اسالمي -4

 اعیلدانشکده حقو دانشوگاه تهوران دانشوجو اسوم     ي کشورهای اسالمي در راستای تحقق امت اسالميگذاری اسالمي در قانون اساسالزامات قانون -5

 آجرلو

انشوجو  انشوگاه تهوران د  ددانشکده حقو  «دیوان عدالت اداری الگوی مطلوب نظارت قضایي بر مقررات دولتي در ج.ا.ا با تأکید بر ارتقای کارآمدی» -6

 1397ابریشمي راد

وقي الگوی مطلوب بورای نظوام حقو   قش دادرسي اساسي در حفظ وصیانت از انتخاب مردم در نظام های حقوقي فرانسهوآلمان و ایتالیا: ارائه ن-7

 97ایران دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات دانشجو محسن ایرج

 96تراکم زدایي از تهران با تاکید بر موازین حقوق شهروندی دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقاتومحمد زرشکي واکاوی حقوقي-8

 1398دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات دانشجو مهدیه صانعيحلیل برنامه های توسعه کشور در پرتو اصول حقوق اقتصادی عمومي ت-9

موي  دانشگاه آزاد واحدعلوم       تحقیقات رسوول کر ایگاه و چالش های قانونگذاری و نظارت بر حقوق شهروندی در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ایران ج-10   

1398 

           مهتاب چاقميدانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دانشجو  قانون اساسي 173هدف اصل تحلیل حقوقي ساختاری و هنجاری دیوان عدالت اداری در تحقق  -11

 1398پاییز                     

 1398امیرحسین معزالدینيدانشگاه تهران پردیس البرز نبررسي تطبیقي نقش دادرسي اساسي در حفظ وصیانت از حقوق بنیادی-12  

 ر محمد حسن پو لبرزدانشگاه تهران پردیس ارهای الزم االجرای حقوقي؛ از مباني نظری تا راهکارهای اجرائي نظارت شورای نگهبان بر هنجا -13

 محمدمحسن روزی اللب دانشگاه تهران پردیس البرز تحلیل ابعاد حقوقي سیاستگذاری امنیتي در ایران -14

   مریمریم عادانشگاه تهران پردیس بین المللي کیش بر اصول حکمراني خوبحلیل راهکارهای حقوقي مقابله با فساد اداری در ایران با تاکید ت-15

کویش دانشوجو شوعیب     بوین المللوي   دانشگاه تهران پوردیس  و هند کایآمرایران و يقیتطب يبررس ؛يمثبت در نظام آموزش عال ضیتبع -16
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   عارفي

 ایوران  ت شوورای نگهبوان  و پاکستان با تاکیود بور ارتقوای نظوار     هندایران وبر قوانین در نظام حقوقي  ونظارت نهاد نگهبان هنجار برتر -17

  کیش دانشجو محمد زادهبین المللي دانشگاه تهران پردیس 

 ل  ابراهیموي جلیو قانون اساسي با تاکید برشرکت های دانوش بنیوان دانشوجو     43تحلیل  مباني حقوقي خودکفایي و استقالل اقتصادی موضوع اصل 18

   دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

اد دانشوگاه آز فیعي دانشجو شو « بررسي تحلیلي قوانین و مقررات اداری و استخدامي کشور در پرتو اصول شایسته ساالری و منع تبعیض)برابری(»-19

  واحد تهران مرکز

زاد دانشوگاه آ  ندگانابات با تاکید بر حقوق انتخواب شوو  تحلیل رویکردهای حقوقي سیاسي شورای نگهبان و شورای قانون اساسي فرانسه بر انتخ -20

 حسین آخوندی  واحد تهران مرکز دانشجو 

دانشجو  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزقش تنقیح قوانین و مقررات در ایجاد امنیت حقوقي با تاکید بر سیاست های کلي قانونگذاری ن-21

  رضا فرامرزی

 دانشجو ابوالالب نوری دانشگاه آزادنقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر تهران و ارائه الگوی مطلوب  -22

 عملکرد شورای حقوق بشر وموانع و کاستي ها )خاورمیانه( جواد عزیزی -23

 دادرسي کار در حقوق ایران در پرتو اصول و آیین دادرسي منصفانه علیرضا برنجي باقری   ب-24

 ي افشاردانشگاه آزاد واحد تهران مرکزیاسور قهرمان «های حقوقي دولت مدرنتحلیل نظام جمهوری اسالمي ایران از منظر مؤلفه»-25

 منصور موحدی نسب های عمومي توسط پلیسهای حاکمیت قانون بر حفظ و تضمین حقوق و آزادیتأثیر مؤلفه -26

 البالغه دانشگاه آزاد سید رضا غرابيتحلیل جایگاه اصول حقوق عمومي در نهج -27

 حیودر علوي  قیقوات  دانشوگاه آزاد واحودعلوم تح   ایوران  اسوالمي  جمهوری حقوقي نظام در پارلمان گویي پاسخ و شفافیت هایمولفه -28

 نوروزپور

 انيحسین احسدانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات  راءآسیب شناسي حقوقي آرای دیوان عدالت از منظر اتقان و اجرای آ -29

 گاهآدانشگاه تهران علي  اصل ثبات قوانین اساسي درنظام جمهوری اسالمي ایران درحاکمیت و ها تحلیل حقوقي نسبت مطالبات نسل 30

 حسین حاجیاني دانشگاه تهران اصل آزادی تجارت در نظام حقوقي ایران در راستای پویای حقوق عمومي 31

 آلمان فدرال جمهوری جالسم با تطبیقي بررسي ظارت؛ن و تقنین رد اسالمي ورایش مجلس نقش -32

  محمد مهدی سیفيدانشگاه تهران 
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                  مه اصحابي    بررسي چالش های احیای حقوق عامه در جمهوری اسالمي ایران با تاکید بر حکومت حضرت علي دانشگاه تهران فاال -34

هوای  لدهي مردمي در نظام حقوقي ایران )مطالعه تطبیقي مود ارتقا و کارآمدسازی سازوکارهای حقوقي نظارت مردم بر دولتو با تاکید بر گزارش»-35

                       محمدرضا قاسمي دانشگاه تهران« مطلوب(

ادی ایوران و  رکت و مطالعه تطبیقوي در حقووق اقتصو   اساسي سازی اصول دموکراسي در حقوق اقتصادی عمومي با تاکید بر اصل مشا -36

 الیبه رستآزاد واحد علوم تحقیقات فرانسه 

 تحلیل نظام نظارت قضایي بر دادرسي کار در حقوق ایران وآلمان آزاد واحد علوم تحقیقات مریم صفاران -37

آزاد  ایوران(  ضوایي در تراز)جمهووری اسوالمي   امکان سنجي ارتقا کارآمدی قوه قضاییه ) در رسیدگي های قضایي(در تحقق مرجوع ق  -38

 پوریا نیریواحد علوم تحقیقات 

قوات سوید شوهاب    آزاد واحد علووم تحقی « بررسي علل گسترش فساد مالي در دستگاه های اجرایي و راهکارهای حقوقي مقابله با آن -39

 مصطفوی نژاد                                       الدین

سوید محمود   قوات  آزاد واحد علوم تحقی رانیموضوعه ا نیدر پرتو قوان ياسالم یشوراها یو ساختار یيو اجرا يتیصالح یها چالش -40

 آقا

ه دانشوگا  يمللال نیب جنایات يفرمانیک يدر جهت رفع ب یبه همکار یفریک ین الملليب وانیعضو د ریغ یتعهد دولت ها ي حقوقيمبان-41

 سید محمد مهدی شبیری  تهران پردیس البرز

 احمد عرفاني نسب  دانشگاه تهران پردیس البرز اری و نهادی حقوق بین الملل بشرتعامل ایران و حقوق بشر در عصر تحوالت هنج-42

 ي  علي مالحسین معاصردانشگاه تهران پردیس البرزالملل رانسه و ایران در توسعه حقوق بیننقش تحوالت سیاسي و اجتماعي آمریکاو ف-43

   عبانيشسمانه دانشگاه تهران پردیس البرزرویه جاری در ایران  المللو با نگاهي بهحمایت از زنان و دختران دارای معلولیت در نظام حقوق بین-44

 ی  جس حمیدنردانشگاه تهران پردیس البرزحقوق بشر بین المللي در حمایت از نهاد خانواده و ارائه الگوی مطلوب رویکرد نظام -45

  ن روحانيدانشگاه تهران پردیس البرز دانشجو حسسرنوشت نییو حق تع دیآپارتا یهابا دولت المللنیحقوق ب ةرابط يابیارز -46

 مرتضي خلیليدانشگاه آزاد تهران مرکز قانون از بخش خصوصي انش فضایيو با تاکید بر حمایتدمقررات گذاری در -47

 علیرضا    قدیر دانشگاه آزاد تهران مرکزبهره برداری و مدیریت اراضي ملي بعنوان اموال عمومي در حقوق ایران  و ارائه الگوی مطلوب -48

دانشوگاه آزاد   ((ید بر مشارکت شهروندان در قالب ملت هوشومند  تأکی جدید حکمراني با هاشاخص))تحقق دولت هوشمند در ایران در آینه -49

 ابوالفضل نوائي مرکز تهران
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 دانشوگاه آزاد تهوران مرکوز   ج.ا.ا((  يحقوقنظام در  يقانون یفبر ترک وظا یداز منظر حقوق عامه با تاک تصمیمات اداری بر یينظارت قضا يمبان))-50

 تقي نجاری راد

 حمید جمالپور دانشگاه آزاد تهران مرکز رانیبر شهروندان ا کایآمر کجانبهی یها مینقض حقوق بشر تحر یواکاو-51

 قي باقریدانشگاه تهران پردیس ارس محمدت تاثیر متقابل مشروعیت و مقبولیت در استقرار و استمرار نظام جمهوری اسالمي ایران -52

 علي محمد یوسفيدانشگاه تهران پردیس ارس  آسیب شناسي نظارت سیاسي در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ایران و ارائه الگو مطلوب -53

 ر مکرّمي قرالاولیاسو توماس آکوئیناس دانشگاه تهران  ( ره) خمیني امام:  آرای  تطبیقي مطالعهمباني تحدید حاکمیّت در حکومت دیني  -54

 باز زرگ آبادنسبت استقالل سازماني و مسئولیت قوه قضائیه در جمهوری اسالمي ایران دانشگاه تهران سکینه سر-55

 توحید ابراهیمي دانشگاه تهران پردیس ارس ظرفیت های قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران در الراحي سیاست های حکمراني خوب -56

 شناسي نظام حقوقي ریاست قوه قضائیه و ارائه الگوی مطلوب آن دانشگاه تهران حسین آئینه نگینيآسیب -57

 معلوالن در ایران و ارائه الگوی مطلوب دانشگاه تهران مسعود حسن آبادیضمانت اجراهای حقوق   -58

 ایران آزاد دانشجو فرهادی حقوقي نظام در دولتي قراردادهای در ضعیف الرف از حمایت سازوکارهای -59

 آزاد(يقی)مطالعه تطب کایوآمر سیآلمانو سوئ يآن در نظام حقوق گاهیوجا يمشارکت یمفهوم قانونگذار -60

 علیداد شهبازی

گاه تهران سوید  دانش در چارچوب نظام حقوقي جمهوری اسالمي ایراننظام  يکل یهااستیس از جهت انطباق بامصوبات مجلس نحوه نظارت بر  -61

 محمدرضا موسوی جوردی 

 اصل رکن آبادی بتولتجاوزهای اسرائیل به غزه و حقوق بین الملل بشردوستانه دانشگاه الجامعه االسالمیه بیروت      -62

 ن العباسيار حلیم حسالمصلحه المعتبرفي االستغناء عن الموظف غیرالکفوء في النظامین العراقي و المصری  دانشگاه قم دانشجو   کر -63

 لي راهي الفرالوسي علي عبد غادانشگاه قم في العقد االداری دراسه المقارنه  التعاقد العداریه بالتزاماتهجزاء اخالل المتعاقد  -64

دادی ده اینجانب بوده است تعپایان نامه در رشته حقوق عمومی و بین الملل و حقوق بشر ه  بر عه70رساله دکتری  و بی  از 70همچنین مشاوره و داوری بی  از 

 رساله و پایان نامه به زبان عربی نیز بر عهده داشته ام.

 ده می شودو تعدادی از کتابها اینجانب مشاه
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