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        مشغول خدمت            )معافيت پزشکي(معافيت دائم        معافيت تحصيلي      خدمت كرده         

 2631 :  تاريخ پايان خدمت        

 

 ب( سوابق شغلی

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 نوان شغلی )سمت(ع
 اجرايي آموزشي پژوهشي تا از

 محقق-مدير گروه جزا    2636 2611 مركز تحقيقات قوه قضائيه  2

1  
مركز تخصصي حقوق و قضای 

 اسلامي
2631 2632    

عضو شورای علمي گروه حقوق جزا و استاد 
 1و سطح  6سطح 

 ژوهشي و عضو شورای علميمدير پ    2631 2631 مركز پژوهشهای سازمان زندانها  6
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 محقق    2611 2611 مركز تحقيقات شورای نگهبان  4

1  
كميسيون فقه وحقوق دبيرخانه 
اجلاس دو سالانه بررسي ابعاد 
 وجودی حضرت مهدی)ع(

     عضو كميسيون فقه و حقوق 

    تاكنون 2631 پژوهشگاه فرهنگ و اندئشه اسلامي  3
انشنامه عضو هيأت علمي ومدير فقه و حقوق د

 قرآن شناسي.عضو تحريريه مجله فقه وحقوق

 مدير گروه فقه و حقوق    تاكنون 2632 پژوهشگاه فرهنگ و اندئشه اسلامي  1

3  
رئییيس تحصییيلات تکميلییي رشییته 

 حقوق خصوصي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي    تاكنون 2632

 ج( وضعیت تحصیلات

 . حوزوی1
 توضیحات محل دریافت مدرک رکسال دریافت مد رشته علمی مدرک

    سال 21اتمام سطح و درس خارج  سطح چهار

 . دانشگاهی2

 مدرک علمی

سال 

دریافت 

 مدرک

 محل دریافت درک
رشته اصلی 

 تحصیلی
 توضیحات گرایش تحصیلی

  حقوق حقوق دانشگاه مفيد 2611 حقوقكارشناسي: 

 ارشد: حقوق جزاكارشناسي
 

2613 
 

 دانشگاه مفيد
 

 جزاحقوق 
 

  جزا و جرم شناسي قحقو

  حقوق كيفری و جرم شناسي حقوق جزاو فقه  دانشگاه شهيد مطهری 2631 دكتری: فقه وحقوق جزا 

 های مطالعاتی و تخصصید( سوابق و حوزه

 . رشته تخصصی1
مدت مطالعات  تخصص رشته علمی ردیف

 تخصصی

 گواهی معتبر

  سال11 حقوق كيفری حقوق  2

  سال21 حقوق بشر حقوق  1

  سال 11 خانوادهو فقه جزايي   واصول فقه  6

  سال 21 حقوق كودک حقوق  4

  سال 11 های دينيمعارف و آموزه معارف اسلامي و تبليغ  1

  سال 21 تفسير قرآن كريم تفسير   3

 های خارجی. آشنایی با زبان2
 توضیحات میزان توان برای مکالمه همیزان توان برای ترجم توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی ردیف

  متوسط كامل به طور كامل عربي  2

  كم متوسط به طور كامل انگليسي  1
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 های غیرمطالعاتی )رایانه و...(. مهارت3

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

  دارم سال 23 آشنايي كامل با نرم افزارهای علمي  2

  - لسا21 آشنايي كامل با سخت افزار  1

  - سال21 تايپ  6

آشنايي كامل و تخصصي با رايانه )نرم افزارها و   4
 و ... ، وردويندوزسخت افزار(  مثل 

  - سال21

 ( سوابق آموزشی ه

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

   سال3 راندانشگاه علم و فرهنگ ته اصول فقه  2

 (6كارشناسي ارشد )سطح   سال 1 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي آيات الاحکام جزايي  1

   سال4 دانشگاه علم و فرهنگ تهران آيات الاحکام حقوقي  6

دانشگاه مفيد و دانشگاه اصول دين و مركیز  بزهکاری اطفال و نوجوانان  4
 تخصصي قضا

   سال 3

 كارشناسي  سال2 شي امام خمينيژوهموسسه آموزشي پ جرم شناسي  1

 كارشناسي ارشد  سال 1 موسسه علوم انساني جامعة المصطفي حقوق جزای عمومي اختصاصي    3

دانشگاه مفيد. علم وفرهنگ ، مركز جهاني   حقوق جزای اختصاصي  1
 علوم اسلامي

   سال 21

دانشییگاه مفيیید. علییم وفرهنییگ ، مركییز  حقوق جزای عمومي  3
 .تخصصي قضا و..

   سال 21

حقییییوق جییییزای عمییییومي  و   3
 اختصاصي

 (6 و1 كارشناسي ارشد )سطح  سال21 مركز تخصصي حقوق و قضای اسلامي

 كارشناسي ارشدكارشناسي و   سال 6 موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني 2حقوق جزای عمومي   21

   سال2 دانشگاه اصول دين قم  حقوق جزای عمومي اسلام  22

دانشگاه آزاد اسلامي واحد و علوم تحقيقیات  تصاصياخ حقوق جزای عمومي و  21
 قم 

 كارشناسي ارشد  سال 1

 )دكتری( 4سطح   سال 2 مركز تخصصي حقوق و قضای اسلامي حقوق كيفری عمومي  26

   سال1 مركز جهاني علوم اسلامي فقه و حقوق جزا  24

و مركییز  دانشییگاه علییم و فرهنییگ تهییران قواعد فقه  21
 تخصصي قضا

   سال3

 كارشناسي ارشد  سال2 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي حقوقي )عربي( ونتم  23

 كارشناسي ارشد  سال 6 مركز تخصصي حقوق و قضای اسلامي متون حقوقي )عربي(  21

   سال3 دانشگاه علم و فرهنگ تهران متون فقه  23

مركییز تخصصییي قضییا دانشییگاه مفيیید.علم  مقدمه علم حقوق  23
 وفرهنگ

   سال 3

 دكتری  يک سال دانشگاه آزاد اسلامي قم اختصاصيری حقوق كيف  11

 دكتری  يک سال دانشگاه آزاد اسلامي قم قواعد فقه جزايي  12

 دكتری  يک سال پرديس فارابي دانشگاه تهران حقوق كيفری عمومي  11

 دكتری   سال 6 موسسه علوم انساني جامعه المصطفي كيفرشناسي  16

امعیه المصیطفي و ج موسسه علیوم انسیاني حقوق جزای عمومي  14
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

 دكتری  سال 6
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 دكتری  سال سه مدرسه عالي فقه )گروه فقه قضايي( فقه حقوق جزای اختصاصي  11

 كارشناسي ارشد  سال دو دانشگاه مفيد الاحکامآيات  13

تیا  2فقه حقوق جزای اختصاصي   11
6 

 دكتری  سال دو مدرسه عالي فقه )گروه فقه قضايي(

 (متن جواهر الکلامدكتری )  سال6 موسسه علوم انساني جامعه المصطفي قه )قصاص(ف  13

 (متن جواهر الکلامدكتری )  سال 6 موسسه علوم انساني جامعه المصطفي (دياتفقه )  13

 كارشناسي فقه و حقوق   سال 1 دانشگاه حضرت معصومه  )قصاص و ديات( 3فقه   61

 كارشناسي فقه و حقوق   سال 1 معصومه  رتدانشگاه حض  1حقوق جزای اختصاصي   62

 (6كارشناسي ارشد )سطح   سال  1 مركز تخصصي حقوق و قضای اسلامي روش تحقيق پيشرفته   61

دكتییری حقییوق كيفییری و جییرم   سال 2 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم  حقوق كيفری كشورهای اسلامي   66
 اسي شن

 دكتری حقوق جزا و جرمشناسي   سال 6 عه المصطفيموسسه علوم انساني جام حقوق كيفری عمومي   64

 

 و( جوایز علمی

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

 اسيكتاب جرم سي دوم  علامه طباطباييجشنواره   2

 كتاب فلسفه حقوق خانواده اول ركشودر  جشنواره كتاب خانواده  1

)شییورای فرهنگییي  31هفتییه پییژوهل سییال   6
 ي زنان رياست جمهوری(اجتماع

 كتاب فلسفه حقوق خانواده ولا

 استاد نمونه  اول گ تهران لوح تقدير دانشگاه علم و فرهن  4

بخیل زن و كتاب سیال بیانوان ) برگزيدهاثر   1
  (خانواده

 كتاب حقوق كودک اول 

 ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات ری علمیز( همکا

 توضیحات لسا مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

  31و 33 مركز تخصصي قضا علمي گروه حقوق جزاشورای عضو   2

1  
ركیز پژوهشیهای شیورای علمیي م مدير پژوهشي و

 اسلامي سازمان زندانها
مركییز پژوهشییهای سییازمان 

 زندانها
  33الي  31

 قرآن شناسيحقوق دانشنامه مدير بخل فقه و  6
پژوهشییگاه فرهنییگ وانديشییه 

 اسلامي
2631 

 2631الي
 

4  
انجمن فقه و حقوق اسلامي حوزه علميه قیم و و عض

 عضو هيأت مديره انجمن
  تا كنون 2631 حوزه علميه قم

 دبير علمي همايل ملي حقوق اديان  1
 هپژوهشییگاه فرهنییگ وانديشیی

 اسلامي
 ار شدبرگز 2632مهر ماه  2632و  2631

 همکاری علمي پژوهشي  3
مركز تحقيقات اسلامي مجلس 

 شورای اسلامي
تا  2631
2634 

 . عضو حلقه حقوق كودک2
. عضو حلقه تهيه و تدوين طرح جرم 1

 سياسي
نون ررسیي لايحیه قیا. عضو حلقیه ب6

 مجازات اسلامي
. عضو كميته علمیي بخیل حقیوق  4

همايل ملي حمايت از كیار ، توليید و 
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 ي سرمايه ايران

 همکاری علمي پژوهشي  1
مركز تحقيقات اسلامي مجلس 

 شورای اسلامي 
 عضو حلقه بررسي لايحه تعزيرات 2631ی  2634

  2631از سال  ن ادانشگاه امام صادق تهر اده ايران انجمن فقه و حقوق خانوعضو هيئت مديره   3

 های علمی ـ  جنبیح( سوابق تحقیقاتی و فعالیت

 یافته/ منتشر شده. تحقیقات اتمام1

 عنوان تحقیق ردیف

نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ 

نتقادی و . . درسی/ تصحیح ا ترجمه/ متن

. 

تاریخ 

 اتمام
 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر(

 31 كتاب ياسيجرم س  2
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

و چاپ  2631)چاپ اول  اسلامي
 (2633دوم سال 

 34 1جلد از نويسندگان ييک و تأليف، حقيقت وادهنفلسفه حقوق خا  1

شورای فرهنگي اجتماعي شورای 
 شگاهپژوهفرهنگي و  عالي انقلاب

 فرهنگ و انديشه اسلامي
 )چاپ سوم(

 تحقيق و تأليف حقوق كودک  6
33 
نشر سال 

2631 

پژوهشگاه  اتانتشارسازمان 
 فرهنگ وانديشه اسلامي

4  
 مجموعه نظريات مشورتي فقهي در اموركيفری

(2) 
 مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه 31 تحقيق و تأليف، يکي از نويسندگان

1  
فقهي در اموركيفری  ت مشورتينظريا مجموعه

(1) 
اييهفقهي قوه قض قيقاتمركز تح 36 تحقيق و تأليف، يکي از نويسندگان  

3  
مجموعه نظريات مشورتي فقهي در اموركيفری 

(6) 
 مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه 36 تحقيق و تأليف، يکي از نويسندگان

1  
مجموعه نظريات مشورتي فقهي در اموركيفری 

(4) 
 مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه 34 نيکي از نويسندگاقيق و تأليف، حت

3  
 ي فقهي در اموركيفریمشورتمجموعه نظريات 

(1) 
 مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه 31 تحقيق و تأليف، يکي از نويسندگان

3  
ه نظريات مشورتي فقهي در اموركيفری مجموع

(3) 
 قوه قضاييهيقات فقهي تحق مركز 33 تحقيق و تأليف، يکي از نويسندگان

21  
مجموعه نظريات مشورتي فقهي در اموركيفری 

(1) 
 مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه 33 گانيکي از نويسند أليف،تحقيق و ت

 ليف، يکي از نويسندگانتحقيق و تأ حقوق خانواده: چالل ها و راهکارها  22
 چاپ دوم
2633 

سازمان انتشارات پژوهشگاه 
 اميفرهنگ وانديشه اسل

21  
ايل ملي اعتزال نو قالات هممجموعه م

 دوم( )جلد
 2634 انتحقيق و تأليف، يکي از نويسندگ

سازمان انتشارات پژوهشگاه 
 فرهنگ وانديشه اسلامي

 از نويسندگانتحقيق و تأليف، يکي  مجموعه مقالات فلسفه حقوق  26
2633 

 چاپ اول
سازمان انتشارات پژوهشگاه 

 فرهنگ وانديشه اسلامي

 تحقيق و تأليف هاچاللاصول، معيارها و  اری؛ مباني،رگذكيف  24
در دست 

 چاپ
شگاه پژوه سازمان انتشارات

 سلاميفرهنگ وانديشه ا
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه در دست  آن شناسيقر مقاله دانشنامه  اهداف مجازات 



6 

 اسلامي چاپ

 . تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق ردیف
یق/ ین/ تحقنوع تحقیق: تألیف/ تدو

 . .مه و . ترج

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 33 صنيفتحقيق و ت يفری اطفالك قحقو  2
شگاه فرهنگ و انديشه وهپژ

 اسلامي

 31 دانشنامه قرآن شناسي حقوق كودک  1
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

 اسلامي

 2631 دانشنامه قرآن شناسي تبعيد  6
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

 اسلامي

4  
 لامي اس انون مجازاتشرح مبسوط ق

 )بخل كليات(
 موسسه دائرة المعارف فقه  2631 تحقيق و تصنيف

 2631 تحقيق و تصنيف صول حقوق كيفری در قرآن و ااني بم  1
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

 اسلامي

 ( ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایش. مقالات تألیفی )برای مجلات، دانشنامه3

 / ترجمه و.../ تحقیقمقاله: تألیفع نو عنوان مقاله ردیف
تاریخ 

 اتمام

 محل انتشار یا ارائه 

 عة مربوط(مجمو )نام مجله یا

 (11نامه مفيد) 13 تأليف  تعريف استثنائات و اقسام جرم سياسي  2

 (1رواق انديشه ) 13 تأليف هيأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام  1

 31 تأليف بررسي مجازات مجرمين سياسي  6
 انديشه اقرو

(3) 

4  
ت الکترونيک و بررسي اجمالي آن مراقب

 های فقه اسلاميبراساس آموزه
 36 از نويسندگان( )يکي تأليف

 1فصلنامه فقه و حقوق ش
 )حقوق اسلامي(

1  
ايم ياست كيفری اسلام در برخورد با جرس

 عفافي
 (1پيام آموزش) 31 تأليف

 (4آموزش) امپي 31 تأليف ق.م.ا 461بررسي فقهي حقوقي ماده   3

 33 كودكان  ارائه در كارگاه خشونت عليه از خشونت عليه كودكان پيشگيری  1
ه بين المللي خاورميانه شگادان

 تركيه

 بررسي تعدد زوجات در نظام حقوقي اسلام  3
ارائه در كنفرانس بين المللي قوانين 

 جهان اسلام رخانواده د
 شهر فاس از مراكل 33

 كودكان بد سرپرست  3
مللي بين ال شست تخصصيدر ن ارائه

 حقوق خانواده
 31تهران بهمن  31

 31 1ج نامه فاطمينشدا امعده در نظام حقوقي اسل  21
ات پژوهشگاه فرهنگ و انتشار 

 2631انديشه اسلامي انتشار 

 11شماره  33 حقوق اسلاميشي فصلنامه علمي پژوه مطالعه تطبيقي معيار كودكي  22

 61ش 2632 حقوق اسلاميفصلنامه علمي پژوهشي  گان مغزیبرداشت اعضای پيوندی از مرد  21

 2634انتشار  2632 مجموعه مقالات همايل اعتزال نو م جزايي اسلاممندی احکابررسي تاريخو  نقد  26

 61ش 2631 حقوق اسلاميي فصلنامه علمي پژوهش مندی احکام جزايي اسلامنقد و بررسي تاريخ  24

 43ش 2631 حقوق اسلاميفصلنامه علمي پژوهشي  لاماس ييدر نظام جزا فريك یهاحکمت  21

 ی حقوق كيفریهاترسال تأملي در معيارهای كيفرگذاری  23
تابستان 
2631 

 دانشگاه حضرت معصومه)س(
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 يايادنامه شهيد دكتر ناصر قربان ن توجيه مجازات در مکاتب كيفری و نظريات  21
انتشار 
مهرماه 
2633 

 دانشگاه مفيد

23  
 چیهيجیرم از در تِينسیب» دهيپد ياسلام ليتحل

 ميدوركه یام فکردر نظ« اخلاق
 فصلنامه علمي ترويجي اخلاق 

، 21 رهدو
 ،43شماره 

زمستان 
2631 ،
 صفحه

222-261 

 یونديغلامرضا پ
  پور يمصطف مسعود

  2631و قانون  نيد يتخصصفصلنامه   يفقه یهاحدود و قصاص در سپهر گفتمان  23
، 4دوره 
  24شماره 

محمیید  ي، ولیی یونییديغلامرضییا پ
 احمدوند

 اسلامي وقحقفصلنامه علمي پژوهشي  در پرتو اصل كرامت انسان یفرگذاريك  11
، 21دوره 
، 13شماره 
 2631بهار 

 رضییايعل ديسیی ؛یونییديغلامرضییا پ
 ربديم

12  

در نظییام حقییوق  ياسییلام ينقییل احکییام فقهیی
                          ياسییییییییلام یكشییییییییورها يییییییییيجزا
عییراق،  ران،يییا یكشییورها يقییيتطب سییهي)مقا

 عربستان، مصر(

 حقوق اسلاميفصلنامه علمي پژوهشي 

، 21دوره 
، 31شماره 
 تانزمس

2631 

 رضییايعل ديسیی ؛یونییديغلامرضییا پ
 ربديم

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2631 دانشنامه قرآن شناسي ت مقاله اهداف مجازا  11

 نديشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ وا 2633 دانشنامه قرآن شناسي مقاله جرم   16

 علمیپردازی، نوآوری، نقد و مناظره های نظریه. حضور در کرسی4
 توضیحات سال شدهامتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

  2633   نقد كودک شناسي هاینقد و بررسي رويکرد  2

 . مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعو5ّ
 توضیحات سال نوع مشارکت و  مدعتفکر نام م ردیف

    ی  2
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 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .اهتخصصی/ کارگ هاییاندیشو همها/ جلسات . حضور در همایش6

اندیشاااای/ نااااام همااااایش/ هم ردیف

 کارگاه/جلسه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری

 

نظاام اتتصاادی  کارگاه بین المللای

ی از جاااارایم و پیشااااگیراساااالام 

  اتتصادی

 کارگاه استاد

موسسااه فهاام و اندیشااه 

اتید نفار از اسا 8اسلامی )

ماااال ی(  UITMدانشاااگاه 

پژوهشاااگاه فرهناااا  و 

 اندیشه اسلامی

2631 
جاااارایم »عنااااوان   

در حقااو   اتتصااادی

 «در ایرانکیفری 

 

 33 دانشگاه مفید ویونیسف کارگاه استاد دوره آموزشی حقو  کودک

درس در  ارایااه یاا 

ایااان دوره وضاااعیت 

در کودکااان ی تحقااو

 حقو  ایران

 
ونت علیاه شرکت در کارگااه خشا

 ودکانک
 ارائه ی  مقاله

ترکیاه دانشگاه خاورمیانه 

 مفیددانشگاه با همکاری 
33 

از  پیشاااااااااااگیری

خشااااانونت علیاااااه 

 کودکان

  33 شهر فاس مغرب ارائه ی  مقاله کنفرانس خانواده در جهان اسلام 

 
 می  گرد در اسلامحقو  کودک 

مرک  حقو  بشر اسالامی 

 )تم(
33  

 

ی حقو  نشست تخصصی بین الملل

 وادهخان
 روزه 3نشست 

پژوهشاااگاه فرهناااا  و 

اندیشااه اساالامی و مرکاا  

امااااور زنااااان ریاساااات 

 جمهوری

بهمن 
31 

ماادیر کمیتااه اولاااد و 

اجااارای پنااا  ایااان 

 کمیته

 

نشسااات علمااای در ماااورد سااان 

 مسؤولیت کیفری اطفال

رانی ارائه ساخن

ی همراه باا علم

پرسااااااااش و 

 پاسخ

مدرسه عاالی فقاه جامعا  

 المصطفی العالمیه
 لمی فقهن عجمان  آذرماه

 

 همایش ملی حقو  ادیان

دبیاار علماای و 

ناتاااد یکااای از 

 مقالات

پژوهشاااگاه فرهناااا  و 

 اندیشه اسلامی

2632 
 مهرماه

پژوهشگاه فرهن  و 

 اندیشه اسلامی
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 حقو  کودک از منظر اسلام

کارگااااااااااااه 

 زشیآمو

ماااادت ش کوتاهآمااااوز

 جامع  المصطفی

2631 
 فروردين

گروهاای از تضااات و 

 نکاانان سریلادحقو 

 های علمی. حضور در انجمن7
 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری نام انجمن علمی ردیف

    عضو انجمن حقوق دانان حوزوی  2

عضو هيات مديره  عضو انجمن فقه و حقوق اسلامي  1
 منانج

 2631 علميه قمحوزه 
 تا 

2633 

 

ه عضو هيات مدير انجمن فقه و حقوق خانواده ايران   6
 انجمن

 2631 نشگاه امام صادق عليه سلام دا
تیییییا 
 كنون

 

 های مطالعاتیاز فرصت استفاده. 8
 توضیحات سال ؤسسه مبدأه یا مدانشگا ور مقصدشک ردیف

2      

 .(اندازی سایت علمی و..مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه انند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیسهای علمی ابتکاری ویژه )مطرح اجرای. 9
 توضیحات سال شگاه یا مؤسسه مربوطدان عنوان طرح ابتکاری ردیف

    ی  2

 صاحبه علمیسخنرانی و م اجرای. 11
 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

 مصاحبه 2631 رسا نيوز سلامنظام حقوقي اجرم سياسي و   2

كميسون حقوق بشر اسلامي  حقوق كودک  1
 قم

 ميز گرد 2633

 و ارائه  مقاله سخنراني 2633 دانشگاه مفيد عليه كودكانپيشگيری از خشونت   6

 همايل بين المللي زنان ودکور حقوق كتدوين منشضرورت بررسي   4
 )فمينيسم(

2633 
 ميزگرد

 ي دانشگاه تهرانسالن علامه امين

 بررسي قانون جرايم رايانه ای   1
 2631 راديو  سراسری معارف

زنده در برنامه فقه و  برنامه 3اجرای 
 زندگي

 زن وخانوادهلايت طرح و 2633فند سا كشور سازمان بسيج خواهران حقوق فرزندان در مباني ديني  3

 طرح ولايت زن وخانواده 2633اسفند  رشوك سازمان بسيج خواهران بررسي و نقد كنوانسيون حقوق كودک  1

ای خوشهدوره آموزشي شبکه  حقوق كودک از نظر اسلام  3
 نانويجي مسائل زتبليغي تر

 سازمان بسيج خواهران كشور 2633

ای خوشه زشي شبکهدوره آمو ق كودکنقد و بررسي كنوانسيون حقو  3
 تبليغي ترويجي مسائل زنان

 سازمان بسيج خواهران كشور 2633

جايگییاه حقییوق كییودک در لايحییه حمايییت از   21
 خانواده مطرح در مجلس برای تصويب

ات اسلامي مركز تحقيق
 مجلس شورای اسلامي

 مصاحبه علمي 2631

ای امیام حريم خصوصي و فرمان هشت میاده  22
 ره(خميني )

امام  و نشر آثار موسسه تنظيم
 و سايت جماران

 مصاحبه علمي 2631
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سخنراني نشست علمي  ی در قانون جديدتحولات سن مسئوليت كيفر  21
حقوق كودک در دانشگاه 

 مفيد
 

  و ميزگردسخنراني  2632خرداد

نشست علمي در دانشکده  سياسيتحولات جرم بررسي   26
 حقوق دانشگاه تهران

 علمينشست  2632آبان 

ات با توجه به لايحه جديید ليق مجازبررسي تع  24
 قانون مجازات اسلامي

 مصاحبه اختصاصي 2632 بهمن روزنامه حمايت 

 پژوهل و قانونگذاری  21
 روزنامه حمايت 

فروردين 
2631 

 تصاصيمصاحبه اخ

 ميزگرد 2632زمستان  راديو معارف ر حقوق خانوادهتأثير عناوين ثانويه د  23

 مصاحبه اختصاصي 2632پاييز  ارفو معرادي منظر اسلامحقوق كودک از   21

 مصاحبه اختصاصي 2632پاييز  راديو معارف ليالملهای حقوق كودک در اسناد بينچالل  23

 علمي و پرسل و پاسخسخنراني  2631بهار  شهيدين قم مدرسه علميه  حقوق كودک از منظر اسلام  23

11  
  طلاق و اطفال با تاكيد بر بزهکاری اطفال

ارديبهشت 
2636 

 نراني علمي و پرسل و پاسخخس

12      

 هاو رسالهها امهنپایانو مشاوره  و داوری  . راهنمایی 11

دانشگاه یا مؤسسه  نام دانشجو نامه/ رسالهعنوان پایان ردیف

 طمربو

 سال مقطع تحصیلی

  اوليای دم در قصاصاختيارات   2
 كارشناسي ارشد مركزجهاني علوم اسلامي

 2636ر سال دفاع د
 شاور(اد م)است

بازداشت غيیر قیانوني و توقيیف در   1
 حقوق ايران و افغانستان

مركز جهاني علوم  ييز كريمعبدالعز
 اسلامي

 كارشناسي ارشد
 2633دفاع در سال 

 )استاد مشاور(

بررسي تعدد جرم در حقیوق جیزای   6
 يران و افغانستانا

 
 كارشناسي ارشد جامعة المصطفي العالميه

 2631الدفاع س
 اور()استاد د

سياسییت جنییايي در قبییال اطفییال   4
 بزهکار در حقوق ايران و افغانستان

ي مدد سيد عل
 موسوی

دانشگاه اهل بيت ع 
 تهران

 كارشناسي ارشد
 2633دفاع در سال 

 ()استاد مشاور

و بررسییي جنییون در حقییوق ايییران   1
 افغانستان

سيد محمد امين 
 موسوی

موسسه علوم انساني 
 في العالميهجامعة المصط

 سي ارشدشناكار
 )استاد راهنما( 2633

 2631دفاع در سال 

میدی در بررسي تطبيقي قتل غير ع  3
 انستان و ايرانقوانين جزای افغ

محمدطاهر 
 زادهحسن

موسسه علوم انساني 
 المصطفي العالميهجامعة 

 دكارشناسي ارش
 استاد مشاور
 2631دفاع در سال 

اصییل فییردی كییردن مجازاتهییا در   1
 ستانوق ايران وافغانحق

جامعیییه المصیییطفي  كارشناسي ارشد پايانامه كارشناسي ارشد 
 )استاد داور(

محاربییه و افسییاد فییي الییارض در   3
 حقوق ايران و افغانستان

تحقيیییق پايیییاني دوره  
 كارشناسي

جامعیییه المصیییطفي  رشناسي ارشداك
 ستاد داور()ا

راهکارهای پيشگيری از وقوع جیرم   3
 در قرآن

شیییییي موسسیییییه آموز حانياسدالله رو
 امام خمينيپژوهشي 

 2633دفاع در سیال   كارشناسي ارشد
 )استاد داور(

نظر فقه جزايیي و حقیوق از معرف   21
 كيفری

دانشیییگاه آزاد اسیییلامي  معصومه آيين
 واحد قم

 2633دفییاع در سییال  ارشد كارشناسي
 داور( )استاد

سياسییت جنییايي اسییلام و ايییران در   22
 فتمقابله با جرايم منافي ع

كمال احمد شريعتي 
 آبادی

دانشیییگاه آزاد اسیییلامي 
 واحد قم

 2633دفییاع در سییال  كارشناسي ارشد
 ستاد داور()ا



11 

سياست جنايي ايران در قبال جرايم   21
 مالي خانوادگي

اسیییلامي  ه آزاددانشیییگا داود شريف پور
 واحد قم

 2631دفییاع در سییال  ي ارشدكارشناس
 )استاد داور(

 عوامییل گییرايل بییه خشییونت و  26
 نله با آراهکارهای مقاب

دانشیییگاه آزاد اسیییلامي  
 واحد قم

 2631دفییاع در سییال  كارشناسي ارشد
 تاد داور()اس

مدارا و نفي مدارا در سياست جنايي   24
 اسلام

 موسسییه علییوم انسییاني حسين اميری
 عالميهجامعة المصطفي ال

 2632دفییاع در سییال  اسي ارشدكارشن
 )استاد مشاور(

ناشیي از  بررسي مسئوليت كيفیری  21
 تهای خاصحال قتل در

موسسییه علییوم انسییاني  ظهير مقدمي
 جامعة المصطفي العالميه

 2632دفییاع در سییال  ي ارشدكارشناس
 )استاد مشاور(

راهزني ومحاربه در حقیوق كيفیری   23
 غانستان  ايران و اف

علییوم انسییاني  موسسییه ابراهيم جليلي
 جامعة المصطفي العالميه

 2631 دفییاع در سییال كارشناسي ارشد
 ور(د دا)استا

حقییوق مییتهم در حقییوق ايییران و   21
 افغانستان 

اني موسسییه علییوم انسیی محمدجواد محمدی
 طفي العالميهجامعة المص

 2631دفییاع در سییال  كارشناسي ارشد
 )استاد داور(

قوقي جرم شیناختي فقهي حبررسي   23
 تجری 

 يموسسییه علییوم انسییان حيي ميرعليي
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2631ل دفییاع در سییا ارشدكارشناسي 
 تاد داور()اس

تحليل خشونت جنسي از منظر جرم   23
معاهیدات  شناسي در پرتیو اسیناد و

 بين المللي و حقوق داخلي 

دانشیییگاه آزاد اسیییلامي  اكبر محمد مرادی
 واحد قم

سال دفاع در تابستان  رشناسي ارشداك
 )استاد داور( 2631

مسییئوليت كيفییری شییاهد در فقییه   11
 ستاننون جزايي افغاناماميه و قا

 يموسسییه علییوم انسییان محمدنبي موحدی
 هيالعالم يجامعة المصطف

میییاه دفیییاع در بهمن دكارشناسي ارش
)اسییتاد  2631سییال 

 داور(

ي دانشیییگاه آزاد اسیییلام مصيبيامين محمد  پوشي در فرايند عدالت كيفریبزه  12
 واحد قم

 2631دفییاع بهمیین  كارشناسي ارشد
 )استاد داور

ي ت تبليغیم فعاليطبيقي جرمطالعه ت  11
 عليه نظام

 یمحمد مهد ديس
 یمظفر

 يموسسییه علییوم انسییان
 هيالملعا يجامعة المصطف

 2632دفییاع در سییال  كارشناسي ارشد
 )استاد راهنما(

ايیران و توهين و افتیرا  در حقیوق   16
 افغانستان

 يموسسییه علییوم انسییان ينياحمد ام ديس
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2632در سییال  اعدفیی كارشناسي ارشد
 ()استاد راهنما

در  یريتعز یهامجازات یبندطبقه  14
 ار آنو آث يمجازات اسلام حهيلا

 علي اكبر فرزی
موسسه حقوق و معیارف 
 اسلامي جامعة المصطفي

رمییییاه در مهدفییییاع  كارشناسي ارشد
 )استاد مشاور( 2632

ي زاد اسیییلامدانشیییگاه آ احسان فلاح تفتي جرايم اقتصادی مرتبط با كالا و ارز  11
 قم واحد

 2632دفییاع تابسییتان  كارشناسي ارشد
 )استاد داور(

ات تبعيید مطالعه فقهي حقوق مجاز  13
 طاتدر عصر ارتبا

 يموسسییه علییوم انسییان پورعلي مصطفي
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2632دفیییاع میییرداد  كارشناسي ارشد
 ()استاد داور

 

نامشیروع در  قيمال از طر ليتحص  11
 ناريا یفريحقوق ك

 نشگاه آزاد اسلامي قم اد رضا شعباني
 

 كارشناسي ارشد
 

  2632 دفاع
 ()استاد داور

عوامیل میوثر در كيفیری  مسئوليت  13
حوادث ورزشیي در حقیوق كيفیری 

 ايران

 2631بستان دفاع تا كارشناسي ارشد امي قم دانشگاه آزاد اسل محمد بندو
 )استاد مشاور(

سییببيت در قتییل در فقییه اماميییه و   13
 كيفری افغانستانحقوق 

 يموسسییه علییوم انسییان 
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2631دفاع تيرماه  كارشناسي ارشد
 )استاد راهنما(

در  ياز حقییوق اجتمییاع تيییمحروم  61
 یو  حقیییوق جیییزا هيیییفقیییه امام
 افغانستان

 ينسییانموسسییه علییوم ا مظفر محمودی ديس
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2631دفیییاع ديمیییاه  كارشناسي ارشد
 ستاد راهنما()ا
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تحولییات عنصییر قییانوني در حییوزه   62
 حقوق كيفری فني )تخصصي(

 2631ديماه  كارشناسي ارشد مفيددانشگاه  ئيفاطمه حمزه
 )استاد داور(

 در مواجهه رانيا ييجنا استيس  61
نوجوانیان و  يجنسی يه كشیبهر با

 جوانان

ده  ينيحس ميمر
 عرب

 2631بهار  كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي قم 
 )استاد داور(

از منظر جرم  يخشونت جنس ليتحل  66
اسیناد و معاهیدات  پرتیودر  يشناس

 يو حقوق داخل يلالمل نيب

 2632 كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي قم  اكبر محمد مرادی
 اور(اد د)است

آن در حقیوق  ريوتاث يحکم حکومت  64
 اسلام یفريك

 2631زمستان  ارشد سيكارشنا دانشگاه آزاد اسلامي قم  فرشيد شکری
 )استاد داور(

اصییل شخصییي بییودن مسیی وليت   61
كيفییری در فقییه و حقییوق كيفییری  

 افغانستان

 يموسسییه علییوم انسییان يرضا بخل رضوان
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2636بهار كارشناسي ارشد
 )استاد راهنما(

افغانسیییتان در  یفیییريك اسیییتيس  63
 یمواجهه با جرائم اقتصاد

 يمحمدعل ديس
 یرضو

 يسسییه علییوم انسییانمو
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2636بهار كارشناسي ارشد
 )استاد راهنما(

حقییوقي جییرم شییناختي  لعییهمطا  61
 پوشل غيرمجاز

 2632دفناس كارشناسي ارشد دانشگاه مفيد سيد مهران حجازی
 )استاد داور(

يت كيفری آموزگاران با تأكيد مسئول  63
 بر فقه اماميه و حقوق افغانستان

 سيد عباس
 پژوهدانل

 يموسسییه علییوم انسییان
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2636خرداد كارشناسي ارشد
 داور( )استاد

بررسي اصل صیلاحيت سیرزميني و   63
فراملي در حقوق كيفری  در جرايم  

 ایرايانه

 2631تابستان كارشناسي ارشد امي قم دانشگاه آزاد اسل زه جوانمردمح
 )استاد داور(

ال با تاكيید بیر راقي اطفدادرسي افت  41
 لايحه آيين دادرسي كيفری

دانشگاه تهران )پیرديس  رادمان
 قم(

 2636تابستان  شدكارشناسي ار
 )استاد داور(

تأثير جهیاني شیده بیر بزهديیدگي   42
 اطفال

دانشگاه تهران )پیرديس  بریهدی كربلايي اك
 قم(

 2636تابستان  كارشناسي ارشد
 )استاد داور(

 ينوادگخیا یهابيآسی ريمطالعه تأث  41
اطفیال در شهرسییتان  یدر بزهکیار
 (يدانيم قم )مطالعه

دانشیییگاه آزاد اسیییلامي   سارا بشری
 يقات قم واحد علوم تحق

 

 كارشناسي ارشد
 

 2636تابستان 
 )استاد راهنما(

در  نيسقط جنی يشناختجرم ليتحل  46
 (يدانين قم )مطالعه مشهرستا

دانشیییگاه آزاد اسیییلامي   زادهعاطفه حسن
 تحقيقات قم حد علوم وا
 

 كارشناسي ارشد
 

 2636تابستان 
 )استاد راهنما(

و  يخاص مراكز درمان ميراج ليتحل  44
 يبهداشت

دانشیییگاه آزاد اسیییلامي   يطاهره صباح
 واحد علوم تحقيقات قم 

 

 سي ارشدكارشنا
 

 2636تابستان 
 اهنما()استاد ر

ديیده حمايت افتراقي از كودكان بزه  41
طبيقیي مطالعیه تدر فرايند كيفری، 

اسناد بين المللي و حقیوق كيفیری 
 ايران

 هديه هدايت
 

 كارشناسي ارشد ددانشگاه مفي
 

 2631زمستان 
 )استاد داور(

های تحليیییل و بررسیییي سياسیییت  43
امیور  جنايي، تقنينیي در ارتبیاط بیا

 ثبتي

شییییهاب الییییدين 
 شکوری

 كارشناسي ارشد قم ينشگاه آزاد اسلامدا
 

 2631زمستان 
 ()استاد داور

 2636تابستان  ارشناسي ارشدكدانشگاه تهران )پیرديس  نبي الله غلامي  يسب النب يحکم يموضوع ليتحل  41
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 )استاد داور( قم(

 یجمهیور ينیيتقن ييجنیا استيس  43
ت در قبییال مشییروبا رانيییا ياسییلام

 يالکل

 كارشناسي ارشد قم يسلامدانشگاه آزاد ا الماسي 
 

 2631زمستان 
 )استاد داور(

قلمییرو جییرايم  انوني درتحولییات قیی  43
عليه امنيت مستوجب حد بر اسیاس 

ب قییانون مجییازات اسییلامي مصییو
2631 

 كارشناسي ارشد قم يدانشگاه آزاد اسلام مسعود قهرماني
 

 2636 تابستان
 )استاد داور(

شیییناختي قیییوقي جرمتحليیییل ح  11
يل از يک شغل ممنوعيت تصدی ب

 دولتي

محسییین عباسیییي 
 مقرب

 ارشدارشناسي ك قم يدانشگاه آزاد اسلام
 

 2636 تابستان
 )استاد داور(

عوامل موثر بر تصميم دادرسان بیر   12
آرای قضايي كيفری بیا نگیرش بیر 

 های هرمنوتيکآموزه

 دكارشناسي ارش قم يدانشگاه آزاد اسلام آرزو پناهي 
 

 2636تابستان 
 )استاد داور(

و  ياسییلام يرابطییه سییبک زنییدگ  11
 از جرم یريشگيپ

 كارشناسي ارشد دانشگاه كاشان                                                 یمراد ميمر
 

 2634يز پائ
 )استاد راهنما(

 يو بوم يميعدالت ترم یچالل ها  16
                                                               یفییییريكییییردن آن در نظییییام ك

                                                                                                      رانيا

 يگفاطمیییه سیییازند
                         هييبادامو

 كارشناسي ارشد دانشگاه كاشان 
 

 2634زمستان 
 )استاد راهنما(

از  یريشیییگينقییل كاداسییتر در پ  14
 يثبت مياجر

 كارشناسي ارشد قم يدانشگاه آزاد اسلام نهيآست ميمر
 

 2634زمستان 
 )استاد راهنما(

مبییاني فقهییي و حقییوقي حمايییت   11
 كيفری از حيوانات

 كارشناسي ارشد دانشگاه مفيد يد ابوالحسن پوروح
 

 2633تابستان 
 )استاد داور(

گيری از نقل سازمان بسيج در پيش  13
 عه ميداني جرايم با تاكيد بر مطال

 كارشناسي ارشد دانشگاه مفيد ركن الديني
 

 2633تابستان 
 اد داور()است

شناختي سياست مباني فقهي و جرم  11
انگیاری كيفری ايران در قبال جرم 

 بد حجابي و بد عفافي

 كارشناسي ارشد دانشگاه مفيد حميد عباسي 
 

 2631زمستان 
 )استاد داور(

 ماهيت و آثار كيفری جنون در فقیه  13
 اسلامي 

 2633تابستان  رساله دكتری  دانشگاه مفيد مريم نادری 
 داور()استاد 

در  نينیو يفرشناسیيك یهیاآموزه   13
و  رانيیا یفیريعدالت ك یها نظام
 ،يقلمیرو، اثربخشی ،يمبیان) کايآمر

 ها و راهکار هاچالل 

 یداود يعلییییییییی
 يسالستان

 2633تابستان  رساله دكتری  م دانشگاه آزاد اسلامي ق
 (استاد داور)

دراثیییر  يقیییانون یفرهايدكيتشییید  31
 ه؛مجرمان عيوقا یا¬رسانه ييبازنما

 رانيا یفريك استيبرس ديتاك با

 2631سال  رساله دكتری  قم دانشگاه آزاد اسلامي  يصالح يعل
 (مشاوراستاد )

 یجمهیور ييجنیا اسیتيس ليتحل  32
 يلیودگدر مقابله بیا آ رانيا ياسلام
 هوا

 2633 سال  رساله دكتری  دانشگاه آزاد اسلامي قم  منظر كريمي
 (استاد داور)

قاعده مقابله به مثیل و جايگیاه آن   31
 در حقوق كيفری ايران 

دانشیگاه  ارابيپرديس ف  وحيد نکونام 
 انتهر

 2634 سال  رساله دكتری 
 (استاد داور)

 2633 سال  رساله دكتریدانشیگاه  يفیاراب سيپرد حقاني  جمعه علياز  یريشیگيدر پ يملی تينقل هو  36
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 یكاربزه
 افغانستان( يدانيعه م)مطال

 (استاد داور) تهران

استناد جرم  يحقوق يفقه یچالشها  34
 یفريدر حقوق ك

دانشیگاه  يفیاراب سيپرد محمود حبيبي تبار 
 تهران

 2633 سال  رساله دكتری
 (استاد داور)

سياسییت كيفییری اسییلام در قبییال   31
به حقیوق  يبا نگاه یئم اقتصادجرا

 افغانستان

امعیییه فقیییه قضیییايي ج ياسحاق عادل
 المصطفي العالميه

 2631 سال  رساله دكتری 
 (استاد داور)

در  يحقییوق یهاتيمسییئول زانيییم  33
و  تينگاه فقه اهل ب ازتعدد اسباب 

 و افغانستان رانيو حقوق ا هيحنف

امعیییه فقیییه قضیییايي ج محمدی باقر سيد 
 لميهالمصطفي العا

 2631 سال  رساله دكتری 
 (استاد داور)

از منظر حقیوق و فقیه  تيارش جنا  31
 ياسلام

امعیییه فقیییه قضیییايي ج عبدالخالق موسوی 
 المصطفي العالميه

 2633 سال  رساله دكتری 
 (راستاد داو)

 دگاهيیاز د ياسیيمجازات مجیرم س  33
 و حقوق هيفقه امام

ول مدرسییه فقییه و اصیی طالب رضا
 الميهامعه المصطفي العج

  2631سال  رساله دكتری 
 (استاد راهنما)

زندان در فقه  نيگزيجا یهامجازات  33
 و حقوق افغانستان هيامام

 يموسسییه علییوم انسییان ينيام يمحمد عل
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2636سال  ناسي ارشدكارش
 )استاد راهنما(

 هيیاز اعمیال دولیت عل يجرائم ناش  11
 يجزائیی نيدر قییوان يعییدالت قضییائ

 هيافغانستان و فقه امام

 يموسسییه علییوم انسییان غلام عباس محمدی
 هيالعالم يجامعة المصطف

 2633سال  كارشناسي ارشد
 )استاد راهنما(

ی  يدر نظییام فقهیی يسییتياخلییاق ز  12
 اسلام يحقوق

پژوهشییییگاه فرهنییییگ  ی معليمهد
 وانديشه اسلامي

 2631سال  رساله دكتری
 )استاد داور(

11       

 قات )راهنمایی، مشاوره و نظارت(. مصاحبت تحقی12

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع مصاحبت عنوان تحقیق ردیف

شییورای فرهنگییي اجتمییاعي  ناظر علمي  نقد وبررسي كنوانسيون حقوق كودک   2
ان شییورای عییالي انقلییاب زنیی

 فرهنگي

 311ود تحقيق كلیان در حید 2632تا  2633
 فحهص

در نظام حقوق  مطالعه تطبيقي جرم سياسي  1
 اسلام و حقوق موضوعه

جامعیة  يموسسه علوم انسیان راهنمااستاد  
 هيالعالم يالمصطف

تحقيییق پايییاني كارشناسییي  2633
 )استاد راهنما(

ليت ئوبررسي مستي بیه عنیوان رافیع مسی  6
 كيفری در حقوق ايران و هند

ة جامعی يانموسسه علوم انسی استاد راهنما
 هيالعالم يالمصطف

پايییاني كارشناسییي  تحقيییق 2631
 )استاد راهنما(

جامعیة  يموسسه علوم انسیان استاد راهنما حقوق كودک در قرآن  4
 هيالعالم يالمصطف

تحقيییق پايییاني كارشناسییي  2632
 )استاد راهنما(

دک در افغانسیتان از منظیر كوحقوق مدني   1
 قرآن

 جامعیة ينموسسه علوم انسیا استاد راهنما
 هيالعالم يالمصطف

پايییاني كارشناسییي تحقيییق  2631
 )استاد راهنما(

 یهاوزهماز جرم در آ یريشگيپ یراهکار ها  3
 ميكر نقرآ

جامعیة  يموسسه علوم انسیان استاد راهنما
 هيالعالم يالمصطف

 سییيتحقيییق پايییاني كارشنا 2631
 )استاد راهنما(

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

 یا دانشگاه مربوط نام مؤسسه سال ارزیابی ام مؤلفن ق/ اثرنام تحقی ردیف

 اصلاح الگوی مصرف از منظر حقوقي  2
به كوشل: دكتر 

 ميرخليلي
2633 

پژوهشگاه كتاب مجموعه مقالات 
 فرهنگ وانديشه اسلامي
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 فلسفه مالکيت فکری  1
و ا دكتر حکمت ني
 همکاران

2631 
كتاب، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه 

 اسلامي

 (6و2انواده )جه حقوق خفلسف  6
 دكتر حکمت نيا و

 همکاران
2634 

پژوهشگاه فرهنگ وانديشه كتاب، 
 اسلامي

 2634 فرج الله هدايت نيا شورای نگهبان  وپرسشهای پيرامون آن  4
پژوهشگاه فرهنگ وانديشه كتاب، 

 اسلامي

 كتاب سال حوزه 2631 حسين رجايي قيه در عفو محکومانف رات وليااختي  1

 كتاب سال حوزه 2633 دكتر  عليزاده جتماعي به حقوق رويکرد امباني   3

 كتاب سال حوزه 2633 علي محمدی شبيه سازی انسان )(  1

 كتاب سال حوزه 2633 دكتر زهرا اخوان مکتب اجتهادی آية الله بروجردی  3

 پايان نامه )كتاب سال حوزه( 2633 محمد رمضاني زديه عاقله و جهان امرو  3

 كيفری در حقوق قلمرو امنيت  21
دكتر حسين 

 آقابابايي
2633 

كتاب، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
 اسلامي

 كتاب سال دانشجويي جهاد دانشگاهي 2631 - بررسي فقهي مرور زمان  22

 كتاب سال حوزه 2633 فياضي سياست جنايي اسلام  21

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2631 - يجرم مطبوعات  26

 فرهنگ وانديشه اسلاميپژوهشگاه   مجله فقه و حقوق ریايم سايبپيشگيری وضعي از جر  24

21  
تحليل جرم تبليیغ عليیه نظیام بیا رويکیرد 

 تطبيقي
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  مجله فقه و حقوق

23  
مسیییئوليت كيفیییری ودر قلمیییرو جیییرايم 

 مطبوعاتي
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  و حقوق قهمجله ف

21  
نییدان در قتییل فرز بررسییي تطبيقییي حکییم
 حقوق ايران و انگليس

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  جله فقه و حقوقم

23  
گفتمان فقهي جرم انگاری در حوزه جیرايم 

 عليه امنيت ملت و دولت
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  مجله فقه و حقوق

23  
نبییودن صییدمات در منازعییات و م معلییو

 چگونگي حبران خسارت بزه ديده
 سلاميپژوهشگاه فرهنگ وانديشه ا  قوقفقه و ح مجله

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  مجله فقه و حقوق تروريسم سايبری  11

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  مجله فقه و حقوق جرم انگاری پول شويي  12

11  
منکیر در سياسیت  ازامر به معروف و نهي 

 جنايي اسلام
 ه اسلاميگ وانديشپژوهشگاه فرهن  مجله فقه و حقوق

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  مجله فقه و حقوق ای سايبریصلاحيت كيفری در فض  16

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  مجله فقه و حقوق باز پروری بزه كاران در مقررات ايران  14

11  
اتهییا، تبعيضییي ازاصییل فییردی كییردن مج
 فاحل يا عدالتي عادلانه

 نگ وانديشه اسلاميشگاه فرهپژوه  مجله فقه و حقوق

13  
برانیدازی در حقیوق كيفیری  تحليل جیرم

 ايران
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي  مجله فقه و حقوق

11  
تسییاوی سییبب و مباشییر در حالییت تقصییير 

 طرفين
 يامپژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسل  مجله فقه و حقوق

 هنگ وانديشه اسلاميهشگاه فرپژو  مجله فقه و حقوق كارشناسي دليلي مستقل از علم قاضي  13

13  
 هيبازداشت موقت در جرائم عل يهفق يمبان
 يجسمان تيتمام

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 مجله فقه و حقوق
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 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 مجله فقه و حقوق تصرف عدواني  61

62  
 یفیرياطفال در حقیوق ك یفريك تيمسئول

 ..و تحولات آن در .. رانيا
 گ وانديشه اسلاميپژوهشگاه فرهن 2633 فقه و حقوقمجله 

61  
و فقه  رانيدر حقوق ا یفريك تيسن مسئول

 هيامام
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 مجله فقه و حقوق

66  
در اساسینامه  يخشیونت جنسی یانگارجرم

 يالمللنيب یفريك وانيد
 لاميپژوهشگاه فرهنگ وانديشه اس 2633 مجله فقه و حقوق

64  
حقوق و  هيعل ميبه جرا يشناختجرم ليحلت

 خانواده فيتکال
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 مجله فقه و حقوق

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 مجله فقه و حقوق تظاهر به عمل حرام  61

63  
نبییرد بییا عییدالت؛  ايیی مسییيجنییگ بییا ترور

 یانتقاد يدگاهيد
 رهنگ وانديشه اسلاميوهشگاه فپژ 2633 مجله فقه و حقوق

 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 مجله فقه و حقوق یفريمکاتب حقوق ك در فريك  61

63  
عادلانه شیدن دادرسیي كيفیری از رهگیذر 
اسییتقلال بییازپرس در انجییام تحقيقیییات 

 مقدماتي
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 مجله فقه و حقوق

63  
در حقیوق  زارش جرمبه گ یالزام افراد عاد

 و فرانسه رانيا
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 فقه و حقوقمجله 

41  
قییبح اخلییاقي و اباحییه قییانوني در مییورد 

 شکستن روزه
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 مجله فقه و حقوق

 دانشگاه مفيد 2633 نامه مفيد دکكومباني حق حيات   42

41  
يوان ئوريکي دبررسي تحولات ساختاری و ت

 لامهای آغازين اسقضا در سده
 پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي 2633 مجله فقه و حقوق

 چرايي و چگونگي مجازات  46
دكتر جعفر يزديان 

 جعفری
2633 

كتاب، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
 اسلامي

 مييشه اسلاپژوهشگاه فرهنگ و اند 23/21/33 گروه فقه و حقوق ونگي مجازاتچگتحقيق چرايي و   44

41  
تکاب جیرم بیر حدوث جنون پس از ار ريتأث

حدوث جنون  ري)عنوان مصوب: تأث مجازات
 پس از ارتکاب جرم بر مجازات(

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 11/2/31 مجله حقوق اسلامي

43  
نیوان ع )باييقضیاوت شیورا يفقهی يبررس
 (ديبه طور مجدد ارائه گرد د،يجد

 ياوت جمعقض يی حقوق يفقه يبررس
 شگاه فرهنگ و انديشه اسلاميپژوه 1/1/31 مجله حقوق اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 11/1/31 مجله حقوق اسلامي عهيدر فقه ش ياعتبار اسناد كتب يبررس  41

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 21/3/31 قوق اسلاميح مجله يپزشک یهانامهبرائت يحقوق يبررس  43

43  
اجییازه شییوهر در  يحقیوقو  يفقهیی ليیتحل

 ز منزلخروج زن ا
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 26/1/31 مجله حقوق اسلامي

11  

مقابله بیا خشیونت  یفريك ريغ یراهکارها
 يجرم شناس یهادر آموزه يجنس

خشییونت جنسییي و راهکارهییای  عوامییل
 (دييفری مقابله با آن)عنوان جدركغي

 رهنگ و انديشه اسلاميوهشگاه فپژ 21/3/31 مجله حقوق اسلامي

12  
 يقاعده جب در احکام حقوق كاربرد
 تيآن در مسییئوول ريو تییأث «جییب» قاعییده

 یفريك
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 61/22/31 مجله حقوق اسلامي
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11  
المللیي حق كودک به آموزش در نظیام بين

 وق بشرحق
 سلاميپژوهشگاه فرهنگ و انديشه ا 11/2/31 مجله حقوق اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 11/2/32 گروه فقه و حقوق ریترجمه و تحقيق فلسفه مالکيت فک  16

14  
 يابيدر ارزشی یفريدادرس ك ارياختتحقيق 

 ادله
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 13/2/32 گروه فقه و حقوق

11  
كودكییان در اسییناد  هيییعل ينت جنسییشییوخ
 يالمللنيب

 يپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلام 16/1/32 مجله حقوق اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 3/6/32 مجله حقوق اسلامي در سقوط قصاص هيعل يٌاذن مجن ريتأث  13

11  

مطالعییه تطبيقییي مصییاديقي از سياسییت 
ق كيفرزدايي انديشه فيض كاشیاني بیاتطبي

بر قیانون مجیازات اسیلامي در دو گسیتره 
 ثبوتي و اثباتي

 ديشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و ان 61/1/32 يوق اسلاممجله حق

13  
قیانون مجیازات  رامونيپ يملاحظاتتحقيق 

 31 ياسلام
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 24/1/31 گروه فقه و حقوق

13  
بخییل مقدمییه ترجمییه مجموعییه مقالییات 

 فلسفه حقوق
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 13/2/36 فقه و حقوق وهگر

31  
در حقوق  يخصوص مياز حر تيحماق تحقي

 سلاما یفريك
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1/22/36 گروه فقه و حقوق

32  
از منظیر فلسیفه  یفرگذاريك هيتوجتحقيق 

 رانيا یفريك استيبا نظر به س ياسيس
 گاه فرهنگ و انديشه اسلاميهشپژو 23/22/36 گروه فقه و حقوق

 و انديشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ  11/2/34 حقوق وه فقه وگر شناسي جرايم جنسيتحقيق جرم  31

36  
موجب فسخ نکاح با امکان  وبيبر ع يتأمل

 علاج و...
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631

34  
امه حقوق لنفص الحددون ريمدلول قاعدة التعز يبررس

 اسلامي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631

31  
 رگذاريتأث یهاو م لفه يزندگ به يابخشمعن

از جییرم از منظییر قییرآن  یريشییگيآن در پ
 ميكر

فصلنامه حقوق 
 اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631

33  
بر مجازات مجنون)عنیوان مصیوب:  يتأمل
م بیر جیرحدوث جنون پس از ارتکاب  ريتأث

 مجازات(

فصلنامه حقوق 
 اسلامي

 اميديشه اسلپژوهشگاه فرهنگ و ان 2631

31  
فصلنامه حقوق  عهيدر فقه ش ياعتبار اسناد كتب يبررس

 اسلامي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631

33  
خشییونت جنسییي و راهکارهییای  عوامییل

 غيركيفری مقابله با آن
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
 و انديشه اسلاميگ پژوهشگاه فرهن 2631

33  
افراد بیه  ليدر گرا يجمع یرسانه ها ريتآث

ظیر با آن از منمقابله یراهکارها خشونت  و
 يجرم شناس

فصلنامه حقوق 
 اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631

11  
فصلنامه حقوق  يپزشک یهانامهبرائت يحقوق يبررس

 اسلامي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631

12  
فصلنامه حقوق  يقضاوت جمع يی حقوق يفقه يبررس

 اسلامي
 رهنگ و انديشه اسلاميوهشگاه فپژ 2631

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631فصلنامه حقوق  هيعل ميبازداشت موقت در جرا يفقه يمبان  11
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 اسلامي يجسمان تيتمام

16  
 تيهويكودكان ب يحقوق تيبر وضع يتأمل

 يبا مردان خارج يرانيااز ازدواج زنان  يناش

فصلنامه حقوق 
 اسلامي

 يشه اسلامينگ و اندپژوهشگاه فره 2631

فصلنامه حقوق  يقضاوت جمع يقی حقو يفقه يبررس  14
 اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2632

فصلنامه حقوق  در سقوط قصاص هيعل يٌاذن مجن ريتأث  11
 اسلامي

 يپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلام 2632

13  
عوامییل خشییونت جنسییي و راهکارهییای 

 غيركيفری مقابله با آن
 امه حقوقفصلن

 اسلامي
 انديشه اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و 2632

فصلنامه حقوق  يكاربرد قاعده جب در احکام حقوق  11
 اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2632

13  
كودكییان در اسییناد  هيییعل يخشییونت جنسیی

 يالمللنيب
ق فصلنامه حقو
 اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2632

13  

ي از سياسییت ي مصییاديقمطالعییه تطبيقیی

يض كاشیاني بیاتطبيق كيفرزدايي انديشه ف

 بر قانون مجازات 

فصلنامه حقوق 
 اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2632

31  
المللي حقوق كودک به آموزش در نظام بين

 حقوق بشر
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631

32  
فصلنامه حقوق  اصديه و قصجبران خسارت مازاد بر 

 اسلامي
 ژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميپ 2631

31  
فصلنامه حقوق  جرم محال در تقابل با عمليات مباح

 اسلامي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631

36  
تحليیل فقهییي و حقیوقي اجییازه شییوهر در 

 ن از منزلز خروج
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
 ه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و انديش 2631

34  
نگاری تخلف اكرامت انساني تحديدگر جرم

 از احکام شرعي
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 2631

31  
در « ضییرورت» يی حقییوق يفقهیی گییاهيجا

 (2631مصوب) يقانون مجازات اسلام
فصلنامه حقوق 

 ميلااس
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 13/1/34

33  

و مجیازات  مين جرابود ينونارتباط اصل قا

 ياسیلام یدر جمهیور يکومتها و احکام ح

 رانيا

فصلنامه حقوق 
 اسلامي

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 13/6/34

31  
 ينیييتع ايی یرييیتخ يحقوق يفقه يبررس

 بودن حق قصاص
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 23/1/34

33  
در  يمال یازاتهامج ي، حقوق يفقه يبررس

 رانيا یفريك استيس
نامه حقوق فصل

 اسلامي
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 11/21/36

 مالکانه تصرفات از ناشي مدني مسئوليت  33
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
11/6/36 

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

 وهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميپژ 11/1/36فصلنامه حقوق و حقیوق  هيیدر فقیه امام يجرم بغ يبررس  31
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 اسلامي رانيا

 یگذار هيو رشد سرما ييجنا استيس  32
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
21/1/36 

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

 ای رسانه تشهير كيفرشناختي نقد  31
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
3/1/36 

 هنگ و انديشه اسلاميفرپژوهشگاه 

 الارض است يمفسد ف یمفسد اقتصاد  36
 امه حقوقفصلن

 اسلامي
24/3/31 

 گ و انديشه اسلاميپژوهشگاه فرهن

 و قصاص هيجبران خسارت مازاد برد  34
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
1/22/31 

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

31  
 یجییرم انگییار دگريییتحد يكرامییت انسییان

 يعتخلف از احکام شر
فصلنامه حقوق 

 اسلامي
13/3/31 

 ميپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلا

33  
در  هي یامام انيو اصیول هیانيفق یکردهايرو

 عقاب كودک مراهق
فصلنامه 

 يفقه یهاپژوهل
2634 

 فارابي دانشگاه تهران سيپرددانشگاه 

31  
)ره( در رد   يمرحیوم خیوئ يدر مبان يدرنگ
 درأ یقاعده

فصلنامه 
 يفقه یهاپژوهل

2634 
 فارابي دانشگاه تهران سيپرددانشگاه 

33  
ع مجیازات قاعیده منی یايیاح يفقه يمبان

 2631 ياسلام مجدد در قانون مجازات
فصلنامه 

 يفقه یهاپژوهل
2634 

 فارابي دانشگاه تهران سيپرددانشگاه 

 جرم است؟ يدر جامعه اسلامي هر گناه ايآ  33
فصلنامه 

 يفقه یهاپژوهل
2636 

 بي دانشگاه تهرانرافا سيپرددانشگاه 

211  
نقییل فلسییفة احکییام و مقاصیید شییرع در 

 احکام استنباط
صلنامه ف

 يفقه یهاپژوهل
2634 

 فارابي دانشگاه تهران سيپردنشگاه دا

212  
 ديیقیانون جد 32در ابهامیات میاده  يتأمل

 يمجازات اسلام
فصلنامه 

 يفقه یهاپژوهل
2634 

 فارابي دانشگاه تهران سيپرددانشگاه 

211  
نسییبت بییه كودكییان و  یفییريك واكیینل

 و مصر رانينوجوانان بزهکار در حقوق ا

لنامه حقییییو فصیییی
ي دانشیییگاه تطبيقییی

 مفيد

2633 
 فيدشگاه مدان

216  
حق قصاص در  يقانون ليتبد يامکان سنج

 آن يقانون یفقه مذاهب خمسه و خلأها

لنامه حقییییو فصیییی
ي دانشیییگاه تطبيقییی

 مفيد

2633 
 فيددانشگاه م

214  
ال در اطفی یبیه بزهکیار یفريك ريپاسخ غ

 2631 يقانون مجازات اسلام

لنامه حقییییو فصیییی
ي دانشیییگاه تطبيقییی

 مفيد

2633 
 فيددانشگاه م

211  
كیودک از منظرفقیه وقیانون  بيوتأد ريتعز

 يمجازات اسلام

لنامه حقییییو فصیییی
ي دانشیییگاه تطبيقییی

 مفيد

2633 
 فيددانشگاه م

 نينو يفرشناسيك یهاو قلمرو آموزه يمبان  213
لنامه حقییییو فصیییی
ي دانشیییگاه تطبيقییی

 مفيد

2633 
 فيددانشگاه م

211  
در حقیوق  ،یرعمديغ اتيدر جنا هيد ظيتغل
 و اهل سنت عهيفقه ش ران،يا یفريك

مه حقییییو لنافصیییی
ي دانشیییگاه تطبيقییی

 مفيد

2633 
 فيددانشگاه م

 اصل تناسب جرم و مجازات يادله قرآن  213
فصلنامه قرآن، فقیه 

 و حقوق
2631 

 ن فقه و حقوق اسلامي انجم
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 دی بيان زاد انديشي و آزاآتحقيق:   213
محمییییود دكتییییر 
 نياحکمت

پژوهشیگاه اسیلامي  گروه فقیه و حقیوق 2631
 فرهنگ و انديشه اسلامي 

221  
امي كودكان مميز و : فقه تکاليف الزيقتحق

اكيد بر اجتهاد نص محور و عقل مراهق با ت
 (صفحه 111) گرا

 مصطفي همداني
2633 

پژوهشیگاه اسیلامي  گروه فقیه و حقیوق
 فرهنگ و انديشه اسلامي 

 ژ 222
جییرم شییناختي جییرايم  بررسییي: تحقيییق

 (صفحه 621)ي وادگخشونت بار خان
علي محمیدی دكتر 

 جوركويه 
پژوهشیگاه اسیلامي  روه فقیه و حقیوقگ 2633

 فرهنگ و انديشه اسلامي 

221  
نظیام مالکيیت فکیری؛ خاسیتگاه، تحقيق: 
 (صفحه 433) ها و ساختارزيرساخت

محمییییود دكتییییر 
 نياحکمت

پژوهشیگاه اسیلامي  گروه فقیه و حقیوق 2633
 فرهنگ و انديشه اسلامي 

226      

 پروری، باشگاه اندیشه و...(، طرح نخبهو مناظرههای گفتمانی، نقدبا کانون اندیشه جوان )در زمین   نشست مکاریه. 14

 توضیحات سال نوع همکاری ردیف

  تاكنون 2632 ها و مطالعات اسلاميعضو شورای علمي گروه نظام  2
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 موارد  سایر. 16

 زندگی نامه مختصر
وجود گذاشتم و با عشق و محبت پددر و مدادر  پا به عرصه  نیمتد یالاسجرد سمنان در خانواده یروستادر  1346در سال  نجانبیا

لاسدجرد  یمحد  وولدد  وروسدتا یخدود را در روسدتا ییو راهنمدا ییرا آغاز کرد .  دوران ابتدا یزندگ تیمیو صم یسادگ نیعدر 

 رسدتانیبرا در سمنان بود  که در سدال دو  د رستانید  و دوره دبکر متی  به شهر سمنان عزیادامه وحص یسمنان( گذراند  و برا

کدرد  و در سدال  یسپر تیال مقدمات را در آن شهر با موفقمدت سه سسمنان شد  و به  شهریالزمان مهدصاحب هیوارد حوزه علم

بزرگدوار حدوزه  دیدر درس اساورا در شهر مقدس قم  یوزوچهار  دروس ح هینموده و از پا  متیبه قم عز  یادامه وحص یبرا 1365

 هیداصول بزرگان حوزه علم رج فقه وسال در درس خا 11به اوما  رساند  و به مدت  تیسطح را با موفق قم حاضر شد  و دوره هیعلم

 قم ولمذ نمود .

 ید را گرفتم و براخو پلمید 1369خود را به صورت متفرقه ادامه و در سال رستانیقم دوره دب هیدر حوزه علم  یمدت ادامه وحص در

 دیددانشگاه مف در 48/18خود را با معدل  یدوره کارشناس 1375و رشته حقوق شد  و در سال در دانشگاه وارد عرصه   یادامه وحص

بده عندوان نفدر  1378سال  یعنیدوره  انیشد  و در پا رفتهیپذ یارشد رشته حقوق جزا و جر  شناس یسبرد  و در کارشنا انیبه پا

در  1386ل ارشدد شدد . در سدا یموفق به اخذ مددر  کارشناسد ینامه خود با نمره عال انیو دفاع از پا 68/18با معدل  اول دوره و

 1388دو  سدال  مهیشده و وا ن رفتهی( پذیمطهر دیشه یعال مدرسهوهران و یمطهر دیدانشگاه شه یو حقوق جزا فقه یکتردوره د

از رسداله دکتدری خدود  1392مداه و در بهمن شدد  انامهیپا نیبرد  و مشغول به ودو نایبپا تیرا با موفق یامتحان جامع دوره دکتر
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اسفار  یریمباحث فلسفه و عرفان را با فراگ 1391از سال  نیهمچنا به پایان رساند . دکتری ر دوره  19و نمره  دفاع و با درجه عالی

 ا  .القواعد ابن ورکه آغاز کرده دیو ومه نیصدر المتأله

حقدوق گدروه فقده و  ریو هدم اکندون مدد یاسدلام شدهیو اندگروه فقه و حقوق پژوهشدگاه فرهند   یعلم اتیعضو ه 1382 سال از

وا کنون در ایا  مختلف سال بویژه ایدا  محدر  و رمضدان  1368های مستمر از سال مچنین یکی دیگر ازفعالته باشم. یپژوهشگاه م

 ا .به وبلیغ نیز رفته

 و دانشدگاه هیبزرگ حوزه علم یاستادان و علما یآن مرهون زحمات و بزرگوار یریدر علم و دانش و فراگ تیلاز  به ذکر است موفق 

 کنم: یبود  اشاره م شانیکه در خدمت ا ییو درسها یحوزو دیاساواز  یبرخبوده است که به 

سوره بقره  214واز آیه  فظه الله()ح یملآ یجواد استاد علامهسال حضرت  01قران به مدت  یبیترت ری. شرکت در درس تفسالف

 رفتم.دی فراگ نیز از طریق سی دهوسوره پایان سوره انعا ( از سوره اعراف وا  ( وا پایان1366وسال 

 سال. 3به مدت  یآمل ی. شرکت در درس اخلاق استاد علامه جوادب

 )حفظه الله( یامل یالله جواد تی. شرکت در درس خارج فقه )خمس و صوم( به مدت سه سال حضرت آج

 سال 01به مدت  ی)ره( و مظاهر ینیعظام مشک اتی. شرکت در درس اخلاق آد

 )حفظه الله( یرازیالله مکارم ش هیسال حضرت آ 2به مدت ( اتیخارج فقه )د. شرکت در درس ھ

 )حفظه الله( یرازیالله مکارم ش هیسال حضرت آ 2. شرکت در درس خارج فقه )نکاح ( به مدت و

 فظه الله()ح یالله سبحان هیسال حضرت آ 5درس خارج اصول به مدت  . شرکت درز

 .یاضیالحکمة استاد ف ةیو نها0331 در سال یتهران یستاد هادوالحکمة از محضر ا ةیبدا یری. فراگح

 سال 5، شرح منازل السائرین، اسفار ، تمهید القواعد شرکت در درس ط. 

 ،یاعتمداد انیداسدلا   آقااز جملده: حجد   زیان سطح حوزه و دروس مقدمات و اخلاق نبزرگوار دور دیلاز  است که از اساو نیهمچن

غلامرضدا  خیشد ،یپنداه اشدتهارد یعلد خیاللده شد ةیدآ ،یاحمد خاوم دیس وست،دیاسم علابو الق ،یخراسان یمحمد ،یوهران ینیحس

خود را مرهدون  تیو موفق یعلم یهاکنم که بهره یادی زیو ... ن ریعبدوست، دل ،یشاهچراغ للها ةیوره(، آ یمهدو ثمیم خیش ،یمهدو

 تم.آنان هس یپروررهاز خرمن عالمانه و بزرگوارنه و ذ ینیچو خوشهزحمات 

 ةید: آانیدبزرگوار آقا دیکنم: اساو یادیا  مورد لطف و ووجه آنان بوده شهیکه هم ا یدانشگاه دیدانم از اساو یبر خود لاز  م انیپا در

 ،یابرندآباد ینجف ،یصادق رمحمدیم  نیحس ش،یآزما یعل دی، سوره(معرفت یالله محمدهاد ةیآ ،وره( ین مرعشمحمدحس دیالله س

محمدد  ان،یگلددوز رجیدا ،یدیرسعیمنصور م دیس ،یبجنورد یمحمد موسو دیالله س ةیکوشا، آ جعفرشاملو،  باقر ،یلیاردب یمحمدعل

 و ... ،یآخوند ،ه(ور ینجابت، فرامرز گودرز ،یووجه یعبدالعل ،یآشور
غلامرضا پیوندی نام و امضاء:  

 0311 تکمیل: تاریخ

 3/01/0311تاریخ روزآمد کردن: 


