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علوم و تحقیقات
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 )2سوابق تدريس و اشتغال
الف) تدريس؛
-1

دانشگاه آزاد واحد بین المللی قشم(مقطع دکتری و ارشد)

-2

دانشگاه علوم و تحقیات هرمزگان(مقطع ارشد)

-3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس(مقاطع کارشناسی و ارشد)

-4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دامغان(مقطع ارشد)

-5

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد(مقطع کارشناسی)

-6

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم(مطع کارشناسی ارشد)

ب) اشتغال؛
 -1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
 -2مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
 -3مشاور حقوقی موسسه حقوقی تأمین عدالت(تحت نظارت وزارت دفاع)
 -4مشاور حقوقی پرونده ایران در دیوان داوری ایران-آمریکا در الهه هلند(موسسه حقوقی تامین عدالت)
 -5مشاور حقوقی پروندههای بینالمللی در دفتر «دکتر شمسائی و همکاران»
 -6مشارو حقوقی موسسه حقوق نصر(تحت نظارت وزارت کشور)

 )3فعالیتهاي علمی  -پژوهشی
الف) کتاب(تألیف و ترجمه):
« -1دیوان بینالمللی کیفری» تألیف( ،انتشارات دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام)
« -2اصالح ساختار شورای امنیت» ،تألیف( ،انتشارات خرسندی)
« -3دالیل حقوقی حاکمیت جمهوری اسالمی ایران بر جزائر سهگانه» ،تألیف ( ،انتشارات آثار فکر)
« -4رویکردهایی نسبت به صلح» ،ترجمه ،نوشته دیوید باراش ،در کرسی صلح دانشگاه شهید بهشتی ،تابستان .1331
 -5تدوین و ترجمه اسناد مهم بینالمللی
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« -6شرح پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو  12اوت  1141در خصوص ترکیب یک نشان مشخصه دیگر (پروتکل سوم)»
ترجمه ،در مجموعه مقاالت مجله بینالمللی صلیب سرخ ،کمیته بینالمللی صلیب سرخ

ب) مقاله(تألیف):
« -1شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه :جایگاه و مسئولیت» چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات
سیاسی بین المللی (علمی-پژوهشی).
« -2چالشهای دیپلماسی سرمایهگذاری خارجی دولتها» ،چاپ در فصلنامه دولت پژوهی ،مجله دانشکده حقوق و علوم
سیاسی(عملی-پژوهشی)
« -3رابطه سیاست خارجی و حقوق سیاسی با بررسی موردی داوری پذیری اختالفات قراردادهای حوزه نفت و گاز» پذیرش در
نشریه علمی-پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر(علمی ترویجی)
« -4قابلیت پذیرش دعوا در دیوان بینالمللی کیفری در پرتو قضیه لیبی» چاپ در فصنامه علوم سیاسی دادنشگاه آزاد( .علمی-
پژوهشی)
 -5تحول مفهوم صلح و امنیت بین الملل در رویه شورای امنیت با تاکید بر تروریسم» چاپ در سالنامه ایرانی حقوق بینالملل و
تطبیقی ،دانشگاه شهید بهشتی ،شماره پنچم(.علمی-ترویجی)
 « -6نیازسنجی پیوستن دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل اصالحیه کنوانسیون جرائم و برخی اعمال دیگر ارتکابی در
هواپیما ،مونترال  ،»2114فصلنامه مطالعات تروریسم و افراط گرایی.
« -7حق بر آزادی شخصی در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر» چاپ در فصلنامه محک دانشگاه آزاد واحد تبریز.
« -8حقوق شهروندی» ،چاپ در موسسه حقوقی نصر

ج) مقاله (ترجمه):
 )1ترجمه و چاپ مقاله تحت عنوان «مسئولیت حمایت» در سالنامه ایرانی حقوق بینالملل و تطبیقی ،دانشگاه شهید
بهشتی ،شماره چهارم.
 )2ترجمه و چاپ مقاله تحت عنوان «قوام نیافتگی در حقوق بینالملل» در سالنامه ایرانی حقوق بینالملل و تطبیقی،
دانشگاه شهید بهشتی ،شماره ششم
د) پروژه:
 )1پروژه ملی «تدوین پیشنویس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص بایدها و نبایدهای عضویت در
دیوان بینالمللی کیفری» برای مجمع تشخیص مصلحت نظام
« )2خصوصیسازی جنگ» برای دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان
« )3حقوق شهروند» برای موسسه حقوقی نصر
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)1

«کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشری و مسأله حجاب» در سازمان حقوقی مجازی کشور

 )4عضويت در سازمانها و انجمنها :
 )2عضو سازمان مجازی حقوقی کشور

 )5مهارتها :
 )1انجام پژوهش و تحقیق
 )2ترجمه متون حقوقی
 )3مسلط به زبان انگلیسی ،آشنایی به زبان فرانسه
 )4کامپیوتر در حد ICDL
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