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 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 مت(عنوان شغلی )س
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

1 
مرکز تحقیقات فقهی قوه 

 قضاییه
08 29    و محقق همکار مدیر گروه دیات 

عضو هیات علمی ) مدیر کل امور     7921   08پاییز پژوهشگاه فرهنگ واندیشه  2
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معاون پژوهشکده نظامهای  -پژوهشی اسالمی 

 اسالمی(

3 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه 

 سالمیا

 بهمن ماه

01 

تیرماه 

28 
   وهشیژمدیر کل پشتیبانی امور پ 

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه  4

 اسالمی

تیرماه 

28 

فرورد

 29ین

   های اسالمی معاون پژوهشکده نظام 

مرکز تحقیقات اسالمی  5

 مجلس شورای اسالمی

29 21    و محقق  مدیر گروه فقه و حقوق

 همکار

 

 ج( وضعیت تحصیالت

 . حوزوی1

 رشته علمی مدرک
سال دریافت 

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

      خارج فقه و اصول

 

 . دانشگاهی2

 مدرک علمی
سال دریافت 

 مدرک

رشته  محل دریافت 

 تحصیلی

گرایش 

 تحصیلی
 توضیحات

 کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

 ارشد: . . . . . . . . . .  کارشناسی

 

 دانشجوی دکتری

 

1381 

1382 

 دانشااه مفید قم

 دانشااه مفید قم

 حقوق

 حقوق

- 

جگگگگ ا و جگگگگرم 

 شناسی

 رتبه اول

 رتبه اول

 

 های مطالعاتی و تخصصی د( سوابق و حوزه

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

  سال 17 دیات  فقه ج ایی 1

  سال 3 جرایم رایانه ای فقه ج ایی 2
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 های خارجی . آشنایی با زبان2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه میزان توان برای ترجمه توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی ردیف

  کم متوسط خوب عربی 1

2      

 های غیرمطالعاتی )رایانه و . . . ( . مهارت3

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

   12 انه  رای 1

 

 هـ( سوابق آموزشی

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف

   دوسال حوزه امام محمد باقر)ع( دروس مقدماتی حوزه 1

)مدرسه عـالی  جامعه المصطفی  درس قواعد فقه جزایی 2

 فقه(

 دوره کارشناسی ارشد   09تا  09

ــه   5 ــوه فقــ درس متــ

 )قصاص(

پژوهشـااه فرهگـو و ایدیشــه   

 اسالمی

 - یک تـرم 

ییمــــه اول 

 09- 09سال 

 دوره کارشناسی ارشد  

تا  09از سال  مرکز تخصصی قضا دیاتفقه  4

09 

 دوره کارشناسی ارشد  

)مدرسه عـالی  جامعه المصطفی  آیات االحکام 7

 فقه(

ییمـــه دوم 

 09-09سال 

 دوره کارشناسی ارشد  

 دوره کارشگاسی ارشد   09تا  09 مرکز تخصصی قضا فقه قصاص   8

ــرم دوم  قضا یمرکز تخصص فقه قضا 9 تـ

09- 09 

 ارشد یدوره کارشگاس 

 ارشد یدوره کارشگاس   قضا یمرکز تخصص آیات االحکام 17

ــرم اول  مدرسه عالی فقه  جزای اختصاصی )دیات(  11 دوره کارشگاسی ارشـد   تــ
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ــال  ســـــ

تحصــــیلی 

09-09 

 واحد 9–

 

 و( جوایز علمی

 عنوان تحقیق/ مقاله و . . . . رتبه نام جشنواره ردیف

کسگگگب عنگگگوان  1389کتاب سال حوزه  1

 شایسته تقدیر

 ای بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه

 

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

  92تا  82از سال  مرکز تحقیقات قوه قضاییه   دیر گروه دیاتمحقق و م 1

  87-84 دفتر تبلیغات محقق   2

پژوهشااه فرهگـو و ایدیشـه    دفتر قم مدیر پژوهشی 3

 اسالمی

تگگگا  86از پگگگایی  

 91خرداد

 

پژوهشااه فرهگـو و ایدیشـه    مدیر کل پشتیبانی امور پژوهشی 6

 اسالمی
تگا   87از زمستان 

 91خرداد 

 

پژوهشااه فرهگـو و ایدیشـه    دیر گروه حقوق دانشنامه نبویم 7

 اسالمی

  

موسسه دایره المعـار  فقـه    عضو کارگروه تدوین موسوعه فقه ج ایی 9

 اهل بیت

  

پژوهشااه فرهگـو و ایدیشـه    معاون پژوهشکده نظام های اسالمی 11

 اسالمی

  92تا  91

و  مگگدیر گگگروه مطالعگگات فقهگگی و حقگگوقی  12

 محقق همکار

  92تابستان از  مرکز تحقیقات اسالمی مجلس

عضو شورای علمی تحقیقات فقهی پ شگکی   13

 قانونی

  91پایی  از  پزشکی قایویی

انجمگن فقگه و حقگوق حگوزه      و بازرس عضو 14

 علمیه قم

تگگگا  91از پگگگایی   مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

 96زمستان 

 

هگای متعگدد مربگوه بگه     کگارگروه  در عضو  15

 لوایح   طرحها و

  97تا  87از سال  مرکز تحقیقات اسالمی مجلس
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 های علمی ـ  جگبی ح( سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 یافته/ منتشر شده . تحقیقات اتمام1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ 
 تصحیح انتقادی و . . .

محل انتشار یا ارائه )نام  تاریخ اتمام
 اشر(ن

1 
مبنای تقسیم حقوق وظیفه و مسگتمری  

 مستخدم متوفی

چاپ شده در کتاب مجموعه نظریاا   
 (2مشورتی فقهی در امور حقوقی )ج 

 
 معاونت آموزش قوه قضائیه 1383

2 
ماهیت مجازات اعدام در جرم قاچاق 

 مواد مخدر

چاپ شده در نظریا  مشورتی فقهی 

 (3در امور کیفری )ج 
 ش قوه قضائیهمعاونت آموز 1383

 موارد پرداخت دیه از بیت المال 3
چاپ شده در نظریا  مشورتی فقهی 

 (7در امور کیفری )ج 
 معاونت آموزش قوه قضائیه 1384

4 
شکستگی مهره های گردنی ستون فقرا  و 

 دنبالچه

چاپ شده در نظریا  مشورتی فقهی 

 (8در امور کیفری )ج 
 معاونت آموزش قوه قضائیه 1385

 د فی االرضافسا 
چاپ شده در نظریا  مشورتی فقهی 

 (8در امور کیفری )ج 
 معاونت آموزش قوه قضائیه 1385

 
حبس محکوم به قصاص تا زمان پراخت فاضل 

 دیه و استیفای قصاص

چاپ شده در نظریا  مشورتی فقهی 

 (8در امور کیفری )ج 
 معاونت آموزش قوه قضائیه 1385

 دفتر تبلیغات 1388 مشترک تالیف رایانه ایبررسی فقهی ا حقوقی جرایم   5

6 

عضویت و سرپرستی گروه تهیه و تادوی  ماواد   
 صفحه 022ماده با  22مربوط به سوگند)حدود

مستندا ( از مبحث ادله اثبا  دعوای کیفری    
که مورد بررسای و تصاویم مسانوالن قضاایی     

 . قرارگرفته است

  طرح کالن تحقیقی کاربردی 
ضایی و معاونت توسعه ق

 مرک  تحقیقات قوه قضاییه

7 

 

گاروه تهیاه و تادوی  ماواد      سرپرسات و عضاو  
صافحه   3222ماده با 282مربوط به دیا )حدود

 مستندا ( از قانون مجازا  اسالمی 

  طرح کالن تحقیقی کاربردی
معاونت توسعه قضایی و 

 مرک  تحقیقات قوه قضاییه

 مشارکت در طرح نقد فقهی قانون دیا  8

 

تحقیقی بنیادین تالیفی  پروزه

 گروهی
 

و  معاونت آموزش قوه قضائیه

 معاونت توسعه قضایی

جراحی در بدن  ناشی از باقی ماندن لوازمضمان  9
 بیمار

چاپ شده در پرسمان قضایی 

 (3)ج
1391 

موسسه آموزشی پژوهشی 

 قضا

 و حکم انکج شدن گردن  مفهوم 11
چاپ شده در پرسمان قضایی 

 (3)ج
1391 

آموزشی پژوهشی موسسه 

 قضا

موسسه آموزشی پژوهشی  1391چاپ شده در پرسمان قضایی  دیه یا ارش تورم ناشی از شکستگی استخوان 11
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 قضا (3)ج

هزینه های جنایت و ضمان جانی نسبت به  12
 جراحت ناشی از درمان جنایت 

چاپ شده در پرسمان قضایی 

 (3)ج
1391 

موسسه آموزشی پژوهشی 

 قضا

 ه انگشتدیه نافذ 13
چاپ شده در پرسمان قضایی 

 (3)ج
1391 

موسسه آموزشی پژوهشی 

 قضا

چگونگی انتساب قتل غیر عمد و تعیی  مسنول  14
  پرداخت دیه در فرض وجود اسباب متعدد

چاپ شده در پرسمان قضایی 

 (3)ج
1391 

موسسه آموزشی پژوهشی 

 قضا

 زن و خانواده کتاب  16
و تدوین مجموعه  گردآوری

 مقاالت
 94سال 

پژوهشااه فرهنو و اندیشه 

 اسالمی

 جرایم علیه امنیتکتاب  17
گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت

 93خرداد 

 چاپ شده

پژوهشااه فرهنو و اندیشه 

 اسالمی

 یقواعد فقهکتاب  18
گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت

 93خرداد 

 چاپ شده

پژوهشااه فرهنو و اندیشه 

 اسالمی

 اسالمیحکومت کتاب  19
گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت
 94سال 

پژوهشااه فرهنو و اندیشه 

 اسالمی

 مالکیت فکریمباحثی از کتاب  21
گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت
 94سال 

پژوهشااه فرهنو و اندیشه 

 اسالمی

 جرمشناسی و سیاست جناییکتاب  21
گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت

 93خرداد 

 چاپ شده

هشااه فرهنو و اندیشه پژو

 اسالمی

 قراردادهاکتاب  22
گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت
 95سال 

پژوهشااه فرهنو و اندیشه 

 اسالمی

 (1فلسفه فقه )کتاب  23
گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت
 95سال 

پژوهشااه فرهنو و اندیشه 

 اسالمی

 (2فلسفه فقه )کتاب  24
گردآوری و تدوین مجموعه 

 تمقاال
 95سال 

پژوهشااه فرهنو و اندیشه 

 اسالمی

 آیین دادرسیاز  یمباحثکتاب  25
گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت

 93خرداد 

  چاپ شده

گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت

 عدالت حقوقیکتاب  25
گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت
 95سال 

گردآوری و تدوین مجموعه 

 مقاالت

نرم افزار گنجینه استفتائا   مشارکت در تهیه 26
 قضایی

مرک  تحقیقات فقهی قوه 

 قضاییه
 معاونت آموزش قوه قضائیه 
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 نوبت چاپ  موسسه آموزشی پژوهشی قضا ضمان ناشی از ترک درمان 27

حکم دیه و ارش شکستگی استخوان کف  28
 دست

چاپ شده در پرسمان قضایی 

 (7)ج

موسسه آموزشی پژوهشی  1391

 قضا

     

     

 

 . تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

  تحقیق اهداف کیفر در اسالم و.. 1
پژوهشااه فرهنو و اندیشه 

 اسالمی

5 
پرداخت دیه از بیت المال )مبانی، قلمرو 

 و دادرسی(
  تحقیق

 شهیپژوهشااه فرهنو و اند

 یاسالم

  قیتحق موارد پرداخت دیه از بیت المال 6
 شهیپژوهشااه فرهنو و اند

 یاسالم

  قیتحق نظام حقوقی اموال عمومی 7
 شهیپژوهشااه فرهنو و اند

 یاسالم

  تالیف شرح قانون مجازات اسالمی 8
مرک  تحقیقات اسالمی ملس 

 یا موسسه دائرة المعارف

  قیتحق مسئولیت ناشی از دعوت شبانه 9
 شهیپژوهشااه فرهنو و اند

 یاسالم

 

 ( ISI ،ISCها،  ها، مجموعه ها، همایش . مقاالت تألیفی )برای مجالت، دانشنامه3

 عنوان مقاله ردیف
نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه 

 و...
تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 )نام مجله یا مجموعة مربوط(

 نشریه پیام آموزش قوه قضائیه  مقاله المنگاهی کاربردی به حقوق اس 1

 مقاله قلمرو پرداخت دیه از بیت المال 2
زمستان 

83 

 فصلنامه فقه و حقوق پژوهشااه

 3شماره  فرهنو و اندیشه اسالمی

 مقاله مبانی پرداخت دیه از بیت المال 3
تابستان 

84 

 فصلنامه فقه و حقوق پژوهشااه

 5شماره  فرهنو و اندیشه اسالمی

 مقاله سیری در مستندا  جرم انگاری افساد فی االرض 4
زمستان 

84 

 فصلنامه فقه و حقوق پژوهشااه

 7شماره  فرهنو و اندیشه اسالمی

 فصلنامه فقه و حقوق پژوهشااهتابستان  مقاله افساد فی االرض چیست مفسد فی االرض کیست؟ 5
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 9شماره  فرهنو و اندیشه اسالمی 85

6 
رزه ناگاری در  بررسی فقهگی حقگوقی هگ   

 با همکاری بابک پور قهرمانی فضای مجازی
 1389 مقاله

علمی پژوهشی حقوق فصلنامه 

فرهنو و اندیشه  پژوهشااه اسالمی 

 اسالمی

7 

 

در مسئولیت  علیه تاثیرعدم درمان مجنی

 جانی
 مقاله

بهار 

1391 

فصلنامه علمی پژوهشی حقوق 

 پژوهشااه - 28شماره   -اسالمی 

 اسالمی فرهنو و اندیشه

 مقاله )مشترک با حاج اقای علیدوست( معیار ضمان 8

تابستان 

پایی  

91 

مجله فقه اهل بیت شماره 

71 -71 

قلمرو پرداخت خسار  توسط دولت در جرایم  9
 )مشترک با اقای اعتمادی( غیر عمدی

 مقاله
پایی  

91 

فصلنامه علمی پژوهشی حقوق 

 پژوهشااه - 31شماره   -اسالمی 

 ندیشه اسالمیفرهنو و ا

در ادله موافقان و  یریس ؛یفکر تیمالک 11
 مخالفان

 فقه اهل بیت 79شماره  1393 مقاله

و  هیعل یصدمه در مرگ مجن ینسب ریتاث 11
 ضارب تیمسنول

 مقاله
تابستان 

91 

مجله علمی پژوهشی  33شماره 

 حقوق اسالمی

 .فقه اهل بیت 73ه شمار 92ار به مقاله تاملی پیرامون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست 12

 مقاله مجازا  اسید پاشی 13

پایی  و 

زمستان 

92 

 .فقه اهل بیت 76-75شماره 

 94بهار  مقاله شکستگی استخوان هادیه مقاله بررسی قاعده  14
مجله علمی پژوهشی  44شماره 

 حقوق اسالمی

 96 مقاله منابع مالی حکومت اسالمی )انفال( 15

ین کناره بین اللملی سوم

دوره  -علوم انسانی اسالمی 

 6شماره  -سوم 

 تیمسنول جادیدر ا« فراخواندن» یچگونگ ریتاث 16
 از دعو  شبانه یناش

 15شماره   و قانون نیمجله د 96 مقاله

 مقاله تاملی در قاعده دیه کوبیدگی استخوان 17
 )مشترک با آقای شاکر(

 51ره شمامجله حقوق اسالمی  95 مقاله

استخوان در  یدر رفتگ هقاعد یقیمطالعه تطب 18
 فقه و حقوق موضوعه )مشترک(

 96 مقاله
 28شماره  فصلنامه فقه پ شکی

 29و 
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 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . . های تخصصی/ کارگاه اندیشی ها/ جلسات و هم . حضور در همایش6

اندیشی/  نام همایش/ هم ردیف

 کارگاه/جلسه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط رینوع همکا

پژوهشگگگااه فرهنگگگو و اندیشگگگه   دبیر جلسه   المعارف فقه مقارن ةنقد دائر 1

 اسالمی

87  

پ شگگکی قگگانونی اسگگتان    سخنران کارگاه پ شکی قانونی 2

 ق وین

87  

  87 دانشااه پردیس سخنران همایش نقد الیحه قانون مجازات 3

اه جایاگگ کرسگگی نظریگگه پگگردازی   4

 مصلحت در فقه امامیه

دبیر خانه هیات حمایت از  ناظر علمی

کرسگگیها )شگگورای انقگگالب 

 فرهنای(

87-

88 

 

پیش کرسگی تبیگین بگاب ضگمان      5

 نفوس

دبیر خانه هیات حمایت از  جلسه دبیر

کرسگگیها )شگگورای انقگگالب 

 فرهنای(

89  

هگای نظگام    همایش ملگی سیاسگت   6

 اداری و ..

  1391  

گگگ ار کننگگده بر کارگاه دیات 7

 )استاد(

معاونگگت  -قگگوه قضگگاییه  

 جذب وگ ینش -آموزش 

بهگگگار 

1391 

چهگار   این دوره طگی 

 نیم روزیعنگی هشگت  

جلسه دوساعته بگرای  

کگگگارآموزان قضگگگایی 

 برگ ار شد.

نشست علمی آسیب شناسی الیحه  8

قگگانون مجگگازات اسگگالمی و سگگیر   

 تحوالت آن

انجمن فقه و حقوق حوزه  سخنران

 قم و دانشااه پردیس

آبگگگان 

91 

 

های مجلس  وهشژمرک  پِ داور نشست علمی تبیین ضمان نفوس 9

همکاری انجمگن فقگه و    با

 حقوق حوزه

پگگایی  

91 

 

تحگگوالت  نیآخگگر یبررسگگنشسگگت  11

 یقانون مجازات اسالم

مرکگگ  تحقیقگگات اسگگالمی  سخنران

مجلگگگگگس و آمگگگگگوزش  

 دادگستری قم

اسفند 

91 

 

 آبگگگان معاونگگگت آمگگگوزش قگگگوه  ارایه کننده -کارگگگاه قگگانون مجگگازات اسگگالمی  11
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قضگات   -تهگران   -قضاییه  دیات بخش

 کشور

92 

کارگگگاه بررسگگی افسگگاد فگگی االر   12

 )بررسی یک پرونده قضایی(

-موسسگگگه فقگگگه و قضگگگا  ارایه کننده

 ولیعصر آقای الریجانی

94  

نشست بررسی مجازات قاچاق مواد  13

 مخدر

یکگگی از ارایگگه  

 کنندگان

رابی دانشگگااه پگگردیس فگگا 

تهران)دانشگگااه قگگم( بگگا   

همکاری مرکگ  تحقیقگات   

 اسالمی مجلس

94  

پگگیش کرسگگی نقگگد قاعگگده تگگداخل  14

 قصاص در ق.م.ا

ارایه دهنده  جناب دکتگر   ناقد

 حاجی ده ابادی بودند.

95  

سگگگازمان بگگگرای قضگگگات  ارایه کننده کارگاه دیات 15

 قضگگایی نیروهگگای مسگگلح)

 (استان تهران 

95  

بگگگرای قضگگگات اسگگگتان    ارایه کننده   کارگاه دیات 16

 خراسان شمالی

95  

نشسگگت تخصصگگی ارش البکگگاره و   17

 مهرالمثل؛ چالشها و راهکارها

پژوهشکده حقگوق جگ ا و    سخنران

 جرمشناسی قوه قضاییه

1397  

 

 های علمی . حضور در انجمن7

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری نام انجمن علمی ردیف

پژوهشگگگگااه فرهنگگگگو و  عضویت شورای علمی فقه و حقوق 1

 اندیشه

بگگه  86

 بعد

 

شگگورای علمگگی پژوهشگگی واحگگد    2

مطالعات فقهگی سگازمان پ شگکی    

 قانونی

 از سال پ شکی قانونی عضویت

بگگه  91

 بعد

 

پژوهشگگگگااه فرهنگگگگو و  عضو شورای علمی دانشنامه سیره نبوی 2

 اندیشه

تگگگا  87

89 

 

 کی قانونیفقه و  پ شهای  کمیته  3

و  87همگگایش طگگب و قضگگا سگگال 

کمیتگگه سگگرایت جنایگگت همگگایش 

  87 سازمان پ شکی قانونی عضویت
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 96سال 

عضو و بگازرس   انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه  4

 انجمن

الی  91 حوزه علمیه قم

.. 

 

شورای علمی گروه حقگوق جگ ای    5

 دانشنامه قرآن شناسی

و  پژوهشگگگگااه فرهنگگگگو عضو

 اندیشه اسالمی

92  

 

 . اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

)فقگگه و رادیگگو معگگارف قم  )دو جلسه( پرداخت دیه از بیت المال 1

 دو جلسه زندگی(

 به عنوان کارشناس برنامه 86

  87 ق وین -پ شکی قانونی دیه و ارش 2

سگه یگا   ) م رایانگه ای بررسی قگانون جگرای   3

 جلسه( چهار

رادیگگو معگگارف قم)فقگگه و  

 دو یا سه جلسهزندگی(

 به عنوان کارشناس برنامه 87

نشست علمی آسیب شناسی الیحه قگانون   4

 مجازات اسالمی و سیر تحوالت آن

انجمن فقه و حقوق حگوزه  

 و دانشااه پردیس قم  

آبگگان 

91 

  

الیحگگه نشسگگت علمگگی آخگگرین تحگگوالت  5

 ازات اسالمیقانون مج

مرکگگ  تحقیقگگات اسگگالمی 

مجلس با همکاری معاونت 

 آموزش قوه قضاییه

اسفند 

91 

 

بررسی موضگوع ازدواج فرزنگد خوانگده بگا      6

 )سه جلسه ( سرپرست خود

برنامه فقگه   –رادیو معارف 

 دو جلسه – 92آبان  -پویا

 به عنوان کارشناس برنامه 

بررسی موضوع پیوند اعضای محکومین به  7

 ) دو جلسه ( زات قطع یا قتلمجا

برنامه فقگه   –رادیو معارف 

 دو جلسه – 92آذر  -پویا

 به عنوان کارشناس برنامه 

بررسی نوآوریهای قانون مجازات اسگالمی   8

 در بخش دیات

برنامه فقگه   –رادیو معارف 

 دو جلسه – 92آذر  -پویا

 به عنوان کارشناس برنامه 

نون بررسی فقهگی حقگوقی نوآوریهگای قگا     9

 مجازات اسالمی  در بخش کلیات

برنامه فقگه   –رادیو معارف 

 دو جلسه – 92آذر  -پویا

 به عنوان کارشناس مجری برنامه 

بررسی فقهگی حقگوقی نوآوریهگای قگانون      11

 مجازات اسالمی  در بخش حدود

برنامه فقگه   –رادیو معارف 

 دو جلسه – 92آذر  -پویا

 به عنوان کارشناس مجری برنامه 

بررسی فقهگی حقگوقی نوآوریهگای قگانون      11

 مجازات اسالمی  در بخش قصاص

برنامه فقگه   –رادیو معارف 

 دو جلسه – 92آذر  -پویا

 به عنوان کارشناس مجری برنامه 

بررسگگی موضگگوع اسیدپاشگگی ، قصگگاص و   12

 محاربه  

برنامه فقگه   –رادیو معارف 

 دو جلسه – 92آذر  -پویا

 به عنوان کارشناس 
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 روزمجلگه   –رادیو معارف  ماهیت دیهمفهوم و بررسی  13

یگگگک – 94فگگگروردین  –

 جلسه

 به عنوان کارشناس 

 سه) 96رادیو معارف سال  رایمرسیدگی علنی به ج 14

 جلسه(

 به عنوان کارشناس 

نشست افساد فگی االر  بگه مثابگه جگرم      15

 حدی

مدرسه عالی فقه  و علگوم  

 96اسالمی  

 ناقد علمی 

 

 ها ها و رساله نامه یان. راهنمایی پا11

 سال مقطع تحصیلی دانشگاه یا مؤسسه مربوط نامه/ رساله عنوان پایان ردیف

 93 ارشد جامعه المصطفی تداخل دیات در منظر فریقین 1

 مبانی و قلمرو جبران خسارت ب هدیده 2

 از بیت آلمال

 94 ارشد جامعه المصطفی

 یاعضگگا هیگگقاعگگده د یقگگیمطالعگگه تطب 3

)ع( تیگ وگانگه در فقگه اهگل ب   و د اانهی

   هیوحنف

 94 ارشد جامعه المصطفی

 تیمسگگئول یو حقگگوق یفقهگگ یبررسگگ 4

 تیجنا تیاز سرا یناش یفریو ک یمدن

 95 ارشد جامعه المصطفی

اسگتخوان و احکگام آن    یانواع شکستا 5

و  تیگ از نااه فقگه اهگل ب   اتیدر فقه د

 حقوق افغانستان

 95 ارشد جامعه المصطفی

 97 ارشد یجامعه المصطف ی داخلیدیه اعضا 6

بررسی فقهگی حقگوقی نظریگه ضگمان      7

 نفوس و آثار آن

 96 ارشد یجامعه المصطف

 

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

 نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط سال ارزیابی نام مؤلف نام تحقیق/ اثر ردیف

 حوزهکتاب سال  86 حسین آقا بابایی بررسی فقهی حقوقی پیوند اعضا 1

تحقیق حقوق بشر از دیدگاه مقام   2

 معظم رهبری

دکتگگر منگگوچهر  

 محمدی

گگگروه فقگگه وحقگگوق پژوهشگگااه    88

 فرهنو و اندیشه

 کتاب سال حوزه 88شگگگگگگگگگگفیعی  کتاب حجاب جلد دوم و سوم 3
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 سروستانی

 غنا و موسیقی  کتاب  4

 )ماهیت ؛حکم؛ پیامدها(

سگگید مصگگطفی  

 حسینی رودباری

 کتاب سال حوزه 88

جایااه حقگوق مصگرف کننگده در     5

 اصالح الاوی مصرف

مجموعگگه مقگگاالت اصگگالح الاگگوی  88 حسین آقابابایی

 مصرف

مبانی و آثگار حضگور روحانیگت در     6

 امور قضایی

 دفتر تبلیغات )همایش ...( 88 درویش زاده

بکارت از منظر فقگه و  ترمیم کتاب  7

 حقوق

 ناولین همایش کتاب سال بانوا 97 میرزاده اهری

محمگگگگگگگگگدی  کتاب قصاص مرد در برابر زن 8

 جورکویه

 اولین همایش کتاب سال بانوان 97

 موسسه آموزشی پژوهشی قضا 89  ارزیابی ده ها جوابیه 9

محدودیت آزادی تصرف در امگوال   11

 با رویکرد اصالح الاوی مصرف

مجموعگگه مقگگاالت اصگگالح الاگگوی  88 هدایت نیا

 حقوق –مصرف 

ن )بررسی قگوانین  کار کودکاکتاب  11

فقهگگی حقگگوقی در زمینگگه کگگار    

 کودکان(

 کتاب سال حوزه 89 شهربانو محالتی

عبگگگگگگگگدالکریم  قواعدی ازفقهکتاب  12

 عبداللهی

 کتاب سال حوزه 89

ضگگابطه و حکگگم اجتمگگاع عرضگگی   13

 اسباب

و  امینگگگگگی زاده

 مصطفوی

 مجله فقه و حقوق 89پایی  

تاثیر جهل حکمگی بگر مسگئولیت     14

 منظر فقه امامیهکیفری از 

 مجله فقه و حقوق 89پایی   داوودکرمی

بررسی تطبیقگی محاربگه و افسگاد     15

 فی االر  در الیحه

مجلگگه علمگگی پِژوهشگگی حقگگوق    91بهار 

 اسالمی

بگه   تهیه شدهدهها جوابیه ارزیابی  16

 سواالت محاکم

موسسگگه آموزشگگی پژوهشگگی قگگوه  91و  89و  88سال  

 قضاییه

ق انسگگان بگگا بررسگگی فقهگگی قاچگگا 17

 رویکرد به ..

 یمجله حقوق اسالم 92مرداد  

تج یه پذیری اقرار در امور کیفری  18

 و مدنی

 یمجله حقوق اسالم 92 بهشتیارد 
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در  هیگ نداشتن اصناف د تیموضوع 19

 عصر حاضر

علگوم   یالمللگ  نیکناگره بگ   نیدوم 92مهرماه  

 یاسالم یانسان

و احکگام نهگاد    تیدر ماه یپژوهش 21

 عاقله

علگوم   یالمللگ  نیکناگره بگ   نیدوم 92مهرماه  

 یاسالم یانسان

 دانشنامه قرآن شناسی  92آذر  فتحی اصل تناسب جرم و مجازات 21

 شناسی دانشنامه قرآن 93خرداد   مقاله زنا 22

  یعمد تیدادن مرتکب جنا یفرار 23

 434ماده  یحقوق یفقه یبررس

 قگگاتیمرکگگ  تحق

 مجلس یاسالم

 قانونو  نیمجله د 97

در حدود و  یفریک یروا دار یالاو 24

 قصاص

 قگگاتیمرکگگ  تحق

 مجلس یاسالم

 و قانون نیمجله د 97

اولین کناگره بگین المللگی نقگش      67-69  اب ارهای نوین در اجرای قصاص 25

 فقهای شیعه در گسترش..

    دهها مقاله و کتاب دیارو   26

 

 سایر موارد 

ردی

 ف

 توضیحات سال موضوع مالقات نام مرکز یا شخصیت علمی  نام محلّ سفر 

شرکت در جلسه بررسگی الیحگه    1

قانون مجازات اسالمی بگه عنگوان   

 )تهران( نماینده مرک  تحقیقات

قی کمسگگیون فقهگگی حقگگو  

مجمگگع تشگگخیل مصگگلحت 

 نظام

ارایه توضگیح در مگورد   

الیحه و پاسخ به نقد و 

 ابهامات حاضران

مهرمگگگگاه 

87 

 

شگگرکت در کمسگگیون بهداشگگت   2

مجلگگس بگگه عنگگوان کارشگگناس و 

 نماینده مرک  تحقیقات

کمسیون بهداشگت و درمگان   

 مجلس شورای اسالمی

ارایه توضگیح در مگورد   

الیحه و پاسخ به نقد و 

 رانابهامات حاض

آبااااا    12

78 

 

 


