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 شغلیب( سوابق 

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

1 
مرکز تحقیقات فقهی قوه 

 قضاییه  
 پزوهشگر   * 9719 9731

 و مشاوره تدریس  *  9713  9737 جامعه المصطفی  2



 

2 

 

3 
 فرهنگ و اندیشه  پژوهشگاه

 اسالمی
 یر گروه جزای دانشنامه قرآن شناسیمد   * 9719  9733

4 
پژوهشگاه فرهنگ و اتدیشه 

 اسالمی 
9731 9713 *   

عضو هیئت علمی پژوهشکده  1396تا 

 دانشنامه نگاری

عضو هیئت علمی گروه فقه و  1396از 

 حقوق

 

 ج( وضعیت تحصیالت

 . حوزوی1

 رشته علمی مدرک
سال دریافت 

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

در س خارج و  11پایه اتمام 

 سال11

 چهار مصاحبه فقه

 چهار مصاحبه اصول 

 فقه و اصول 
 

 
  قم

 . دانشگاهی2

 مدرک علمی
سال دریافت 

 مدرک

محل دریافت 

 درک

رشته اصلی 

 تحصیلی
 توضیحات گرایش تحصیلی

 کارشناسی 

 ارشد کارشناسی 

 دکتری

1376 

1381 

 

 

 قم دانشگاه مفید

 قم دانشگاه مفید 

 دالتدانشگاه ع

 حقوق 

  حقوق

 حقوق

 

 یحقوق جزا و جرم شناس

 یحقوق جزا و جرم شناس

 

 

 

 های مطالعاتی و تخصصی د( سوابق و حوزه

 . رشته تخصصی1

 گواهی معتبر مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

  سال11 فقه جزایی فقه  1

  سال 11 حقوق جزا  حقوق 2

3     

4     

 

 ای خارجیه . آشنایی با زبان2



 

3 

 

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

  ضعیف خوب خوب عربی   1

   متوسط متوسط انگلیسی 2

3      

4      

 

 

 های غیرمطالعاتی )رایانه و . . . ( . مهارت3

 وضیحاتت گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

از ساااااال  رایانه  1

1381 

  

2     

 

 هـ( سوابق آموزشی

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

   سال2 جامعه المصطفی 2و 1حقوق جزای عمومی  1

و 1حقوق جزای اختصاصی 2

2 

   سال 2 جامعه المصطفی

   سال5 امعه المصطفیج کلیات حقوق  3

   سال 3 جامعه المصطفی  فقه و حقوق جزا 4

 و( جوایز علمی

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

 شهادت    مقاله برتر عالمه طباطبایی 1

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

قاوه   مرکز تحقیقات فقهی علمی 1

 قضائیه

 1381از

 تاکنون

 

 1383از  جامعه المصطفی علمی   2

 تاکنون

 



 

4 

 

 ارزیابی مقاالت سایت پژوهه   سال2 )ع( پژوهشگاه باقر العلوم علمی 3

مر کاز تحقیقاا ت مسلاس     علمی 5

 شورای اسالمی

شرکت در حلقات علمی لاوای  و    1331

 های قانونی طرح

 

 

 های علمی ـ  جنبی تحقیقاتی و فعالیتح( سوابق 

 یافته/ منتشر شده . تحقیقات اتمام1

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

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

تاریخ 
 اتمام

محل انتشار یا ارائه )نام 
 ناشر(

1 
بایسته های فقهی اجرای قصاص       

 ( 7حقوقی   –ی سلسله پژوهش های فقه)
 1381 تالیف

 معاونت آموزش قوّه قضاییه

 1387نشر قضا               

 1388وانتشارات جنگل 

2 
مسموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

 1لد  ج کیفری
  1تالیف گروهی

 معاونت آموزش قوّه قضاییه 

1382 

 1388وانتشارات جنگل 

3 
مسموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

 2لد  ج کیفری
  تالیف گروهی

معاونت آموزش قاوّه قضااییه   

1382   

 1388وانتشارات جنگل 

4 
مسموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

 )کلیات، حدود ، تعزیرات  (3لد  ج کیفری
  تالیف گروهی

 معاونت آموزش قوّه قضاییه 

1383 

 1388وانتشارات جنگل 

5 
مسموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

 )قصاص (4  لدج کیفری
  تالیف گروهی

 معاونت آموزش قوّه قضاییه 

 1383  

 1388وانتشارات جنگل 

6 
مسموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

 )دیات (5لد ج کیفری
  تالیف گروهی

 معاونت آموزش قوّه قضاییه 

 1383  

 1388وانتشارات جنگل 

7 

مسموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

حدود ، تعزیرات ، )کلیات، 6لد  ج کیفری

 قصاص و دیات (

  تالیف گروهی

 معاونت آموزش قوّه قضاییه

1384  

 1388جنگل وانتشارات 

                                                           
 مقا الت هر يك نويسندگان مشخص و مجزّا است . - 1



 

5 

 

8 
مسموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

 )دیات (7لد  ج کیفری
  تالیف گروهی

 معاونت آموزش قوّه قضاییه

1384   

 1388وانتشارات جنگل 

9 

مسموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

)آئین دادرسی، ادله اثبات  8لد  ج فریکی

 حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات (

  تالیف گروهی

معاونت آموزش قوّه قضاییه 

1385 

 1388وانتشارات جنگل 

11 
مسموعه نظریات مشورتی فقهی در امور 

 2جلدحقوقی  
  تالیف گروهی

معاونت آموزش قوّه قضاییه      

1382 

 1388انتشارات جنگل 

11 
ه نظریات مشورتی فقهی در امور مسموع

 3حقوقی  جلد 
  تالیف گروهی

معاونت آموزش قوّه قضاییه      

1383 

 1388انتشارات جنگل 

12 
یات مشورتی فقهی در امور مسموعه نظر

 4جلد حقوقی  
  تالیف گروهی

 معاونت آموزش قوّه قضاییه      

انتشارات   1384در  4جلد 

 1388جنگل 

  گروهی  2و1ها ج مسموعه بخشنامه 13

معاونت آموزش قوّه قضاییه      

1382 

 1388وانتشارات جنگل 

14 
قضااایی در امااور  -مسموعااه آرای فقهاای

)کلیات حقاوق جازا و آیاین     2کیفری ج 

 دادرسی( 

  گروهی

 معاونت آموزش قوّه قضاییه  

  چاپ دوم  و  1381چاپ اول 

انتشارات چاپ سوم و 1382

 1388جنگل 

 1جلد فقهی قضایی   پرسمان    15
 های کیفری محاکم های تحقیقی به پرسش پاسخ

  گروهی 
موسسه آموزشی پژوهشی قضا 

1389 

 3پرسمان فقهی قضایی  جلد  16
 های کیفری محاکم های تحقیقی به پرسش پاسخ

  گروهی
موسسه آموزشی پژوهشی قضا 

1391 

 5پرسمان فقهی قضایی  جلد 17
 کیفری محاکم های های تحقیقی به پرسش پاسخ

  گروهی
موسسه آموزشی پژوهشی قضا 

1391 

  8پرسمان فقهی قضایی جلد  18
 های کیفری محاکم های تحقیقی به پرسش پاسخ

  گروهی
  موسسه آموزشی پژوهشی قضا

1391 

 9پرسمان فقهی قضایی  جلد  19     
 های کیفری محاکم های تحقیقی به پرسش پاسخ

  گروهی
 قضاموسسه آموزشی پژوهشی 

1391 

معاونت توسعه قضایی و مرکز   گروهی   الیحه قانون مسازات اسالمی 19



 

6 

 

عضویت در گروه تهیه و تادوین ماواد   )    

مربوط به حدود از قانون مسازات اساالمی  

که با حضور اینسانب در جلسااتی کاه باه    

ریاسات قاوه   »ریاست آیت اهلل شاهرودی 

و مورد تصویب قارار   تشکیل شد« قضائیه

عضویت و سرپرستی گروه تهیه و گرفت  و 

 51وین مواد مربوط باه شاهادت)حدود  تد

ماده( از مبحث ادله اثبات دعوای کیفاری  

طارح کاالن تحقیقای کااربردی     که مورد 

بررساای و تصااویب مساائوالن قضااایی   

 (قرارگرفته است .

الیحه در حال بررسی در شورای نگهباان  

 است 

 

 قضاییهتحقیقات قوه  طرح کالن تحقیقی کاربردی

  گروهی  نرم افزار گنسینه استفتائات قضایی 21
 معاونت آموزش قوه قضائیه

 

 معاونت آموزش قوه قضائیه  گروهی  نرم افزار  پرسمان قضایی 21

 چاپ نشده است  پایان نامه کارشناسی ارشد انگیزه و تاثیر آن در تحقق جرم 22

 

 

 . تحقیقات در دست اجرا2

 عنوان تحقیق ردیف
نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ 

 تحقیق/ ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

1 
 شرح مواد مربوط به شهادت

 ادله اثبات  ق. م.ا
 .... شاهرودی دائره المعارف  

2 
تحلیل سیاست جنایی جمهوری اسالمی 

 ایران در مفاسد اقتصادی
 رساله دکتری  

   سیاست جنایی افتراقی 3
پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

 یدانشنامه قرآن شناس   سیاست جنایی اسالم  4

     

 

 

 

 



 

7 

 

 (  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(

  تحقیق کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه                    1
شماره  1381مسله کتاب زنان 

18 

2 
سیر تکاملی ادله اثبات در امور کیفری در 

 نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران
  تالیف

پژوهشی     –همایش علمی 

درآمدی بر کارنامه نظام 

جمهوری اسالمی ایران قوه 

 1387قضاییه 

3 

آیاا نگهاداری مشاروبات    »ی برمقاله نقد

 «    الکلی از نظر فقهی جرم است 

 

  
بهمن  78شماره مسله دادرسی

 88اسفند و 

 دانشنامه قرآن شناسی 1389 تحقیق شهادت  4

 دانشنامه قرآنشناسی 1391 تحقیق شرب خمر 5

 دانشنامه قرآن شناسی 1391 تحقیق جلد 6

 دانشنامه قرآن شناسی 1391 تحقیق اصل شخصی بودن مسازات  7

 دانشنامه قرآن شناسی 1391 تحقیق مسازات 8

 دانشنامه قرآن شناسی 1392 تحقیق همسنس بازی  9

 دانشنامه قرآن شناسی 1392 تحقیق سرقت 11

 دانشنامه قرآن شناسی 1393 تحقیق خودکشی 11

 دانشنامه قرآن شناسی 1393 تحقیق قطع عضو 12

 دانشنامه قرآن شناسی 1394 تحقیق شهادت کذب 13

14 
اسالم در برابر  ییجنا استیس ینظر یمبان

    یمفاسد اقتصاد
 یحقوق اسالم 1396 قیتحق 

 1397 تحقیق در قصاص نیکاربرد ابزار نو 15

کنگره بین المللی نقش فقهای 

شیعه در گسترش علوم 

 اسالمی

 

 

 

 



 

8 

 

 علمی پردازی، نوآوری، نقد و مناظره های نظریه . حضور در کرسی4

 توضیحات سال شده امتیاز کسب نوع فعالیت نوع کرسی موضوع ردیف

  1396  ارائه دهنده ترویسی سیاست جنایی افتراقی  1

2       

 

 . مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعو5ّ

 توضیحات سال نوع مشارکت نام متفکر مدعوّ ردیف

1     

 

 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . . های تخصصی/ کارگاه اندیشی ها/ جلسات و هم مایش. حضور در ه6

اندیشی/  نام همایش/ هم ردیف

 کارگاه/جلسه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری

کمیسیون قضاایی مسلاس شاورای      1

اسالمی  در تصاویب الیحاه قاانون    

مسااازات اسااالمی  در  شهرسااتان  

 مشهد

مسلس شورای اساالمی  و   شناسکار

 قوه قضائیه

 بهمن

1388 

 

کنگره بین المللی نقش شایعه   2

در پیدایش و گساترش علاوم   

 اسالمی

تحاات اشااراف  ایاات اهلل   نویسنده 

 العظمی مکارم شیرازی

 مقاله   1397

کاربرد ابزار ناوین  

 در قصاص

 

 های علمی . حضور در انجمن7

 توضیحات سال شگاه یا مؤسسه مربوطدان نوع همکاری نام انجمن علمی ردیف

  1391 حوزه علمیه قم  انسمن علمی  فقه و حقوق 1

 

 های مطالعاتی . استفاده از فرصت8

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مبدأ کشور مقصد ردیف

1     

 



 

9 

 

علمقی،   های علمی ابتکاری ویژه )مانند طراحی تحقیق  کلیقدی، تأسقیج مجل قه، تأسقیج انجمقن       . اجرای طرح9

 اندازی سایت علمی و . . .( راه

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری ردیف

 تحقیق در زمینه اجرای قصاص 1

 293نامااه ماااده  و تاادوین آئااین

 قانون آئین دادرسی کیفری   

مرکز تحقیقات فقهای  

 قوه قضائیه

1381 

تاااا 

1381 

 

 

 . اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی11

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان سخنرانی/ مصاحبه یفرد

1     

 

 ها ها و رساله نامه . راهنمایی پایان11

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

کااار شناساای   جامعه المصطفی   شرایط معتبر در قصاص  1

 ارشد

1385 

در فقاه   پیشگیری از وقاوع جارم   2

 اسالم

کااار شناساای   جامعه المصطفی

 ارشد

1385 

تفاوت دیاه زن و مارد از دیادگاه     3

   فریقین

کااار شناساای   جامعه المصطفی

 ارشد

1385 

ه مساازات یاا جباران    ماهیت دیا  4

   خسارات

کااار شناساای   جامعه المصطفی

 ارشد

1386 

الحقااوق المتقابلااه للوالاادین و    5

االطفال فی المعاهادات الدولیاه و   

 الفقه االمامیه

کااار شناساای   جامعه المصطفی

 ارشد

1488 

 

یفه حکومت اساالمی  تکار و وظحا 6

 در برابر آن در فقه امامیه

کااار شناساای   جامعه المصطفی

 ارشد

1388 

در و سایر پایاان ناماه هاایی کاه      

جامعه المصطفی مدرسه عالی فقاه  

   



 

11 

 

    موجود است 

 نظارت( . مصاحبت تحقیقات )راهنمایی، مشاوره و12

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع مصاحبت عنوان تحقیق ردیف

1      

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

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

پاسااخ بااه سااواالت محاااکم     1

 دادگستری

مرکااز تحقیقااات فقهاای قااوه   

 قضائیه

 پژوهشگاه باقر العلوم )ع(     ژوه پمقاالت سایت  2

    مقاالت دانشنامه قرآن شناسی 3

 ارزیابی مقاالت علمی پژوهشی 4

  -مسالت از جمله حقوق اسالمی 

فصلنامه قاران و فقاه و حقاوق    

 اسالمی

    

  


