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 )1سوابق آموزشی و پژوهشی:
 دیپلم ادبیات و علوم انسانی.1369 ، كارشناسي حقوق قضایي ،دانشگاه تهران .1373 كارشناسي ارشد ،حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران.1376 ،
 تحصیالت حوزوی،.1363

دوره سطح عالی و خارج ،

 دكتري  ،فقه و حقوق جزا،.1383

قم-1376 ،

دانشگاه شهید مطهري ،تهران،

بورس تحقیقاتی دوره دکتری:
آلمان.2004 ،

مؤسسه ماکس پالنک

 پژوهشگر میهمان در موسسه ماكس پالنك آلمان.2008 ، )2آثار و تألیفات:
الف .کتابها:
Borders of an Islamic Republic in the Middle East, Chapter 9 in the: Security Border in
)the Al Qaeda Era, Taylor & Francis Group, 2010. (Book chapter

I

1. Iranian Criminal Law on Political Opposition,
Volume 12, Year book of Islamic & Middle Eastern Law, University of London,
)2005-2006. (Book chapter

 .3قلمرو امنیت در حقوق کیفری،
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
چاپ اول ،تهران.1389،

 .4بررسي فقهي  -حقوقي جرم براندازى،
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي چاپ سوم،
تهران ( 1387 ،پژوهش برگزیده کشوری و استانی
).

قتل نفس به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول،
سلسله پژوهش های فقهی -حقوقی ،معاونت آموزش
چاپ نخست ،قم ،بهار
قوه قضاییه،
.1387

 .6حریم خصوصی در سیاست کیفری اسالم (زیر چاپ)
II

 .7جنسیت و جرم ( )Gender & Crimeترجمهه بها همرهاری
دانشجویان تحصیالت ترمیلی (در حال ارزیابی)

ب .مقاالت در مجالت:
 .1دکترین مقابله با «بغی» در اسالم و نحوه انعکاس آن
در قانون مجازات اسالمی  1370و  ،1392مجله مطالعات
فقه و حقوق اسالمی،شماره  ،15پاییز و زمستان .1395
 .2جرایم علیه حریم خصوصی داده ها در فضای سایبر در
حقوق ایران و آلمان ( ،مقاله مشترک با خان م زهرا
احمدی ناطور) مجله مطالعات بین رشته ای در رسانه و
فرهنگ ،دوره  ،6شماره  ،1تابستان .1395
 .3مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و
چالش های فرارو ( ،مقاله مشترک با دکتر حسن شاه ملک
پور و فاطمه توکلی) ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،شماره
 ،12پاییز و زمستان .1394
 .4جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدر
ساالری قانونی ( ،مقاله مشترک با بهناز رضایی زادفر)،
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ،دوره  1شماره 1
زمستان .1393
 .5ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا
تحوالت قانونی  ،آموزه های حقوق کیفری ،شماره ،8
پاییز و زمستان .1393
 .6حریم خصوصی ،اجرای قانون و ادله اثبات دعوی کیفری
در حقوق اسالمی( ،مقاله مشترک با خانم ریحانه
موسوی) ،فصلنامه حقوق ،دانشرده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران ،دوره  ،43شماره  ،4زمستان .1392
 .7حق بر حریم خصوصی( ،مقاله مشترک با خانم ریحانه
موسوی) ،دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله
های تازه های علوم جنایی کتاب دوم) ،انتشارات
میزان.1392 ،
 .8فناوری دروغ سنجی ؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی،
(مقاله مشترک با خانم زهرا احمدی ناطور) ،پژوهشنامه
حقوق کیفری ،پاییز و زمستان .1391

III

 .9نقش باورهای مذهب ی در افزایش توانایي خودمهارگري و
خودنظم بخشي و كاهش رفتارهاي بزهكارانه( ،مقاله
مشترک با دکتر حسین خانزاده) ،فصلنامه مطالعات
پیشگیری ،شماره .1391 ،27
پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های
.11
اسالمی و چالش های فرارو( ،مقاله مشترک با خانم
ریحانه موسوی) ،آم وزه های حقوق کیفری ،دانشگاه علوم
اسالمی رضوی ،پاییز و زمستان .1391
ارزیابی سیاست کیفری تقنینی ایران در مقابله با
.11
نقض حریم خصوصی توسط فناوری های نوین اطالعاتی و
احمدی
ارتباطاتی (مقاله مشترک با خانم زهرا
ناطور) ،دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات ،پژوهشرده
باقر العلوم ،شماره سوم ،پاییز و زمستان .1391
نسبی گرایی حقوق بشر و افراط گرایی مذهبی،
.12
پژوهش های روابط بین الملل ،انجمن ایرانی روابط بین
الملل ،شماره اول ،زمستان .1391
امنیت ،آزادی شخصی و مدیریت خطر جرایم امنیتی،
.13
تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ،ضمیمه شماره 56
(یادبود مرحوم دکتر نوربها) ،زمستان .1391
پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت
.14
گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری( ،مقاله
مشترک با دکتر عباسعلی حسین خانزاده و همراران)،
پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال دوم ،شماره دوم ،تابستان
.1391
لیبرالیسم ،حریم خصوصی و قانون پاتریوت ،فصل
.15
نامه سیاست ،مجله دانشرده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران ،دوره  ،41شماره  ،2تابستان .1389
شیوه های حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان
.11
در پرتو آموزههای بزه دیده شناسیی حمیایتی( ،مقالهه
م شترک با آ قای مج ید صادق نژاد نایینی) ف صل نا مه
ح قوق ،مج له دان شرده ح قوق و ع لوم سیا سی دان شگاه
تهران ،دوره  41شماره  ،7پاییز ..89
مدیریت خ طر ری سک جرم از من ظر ف ناوری اطال عات و
.17
ارتباطات( ،مقاله مشترک با خانم سرینه خانعلی پور)،
فصلنامه دانش انتظامی ،تابستان .1389
ن قض حریم خصو صی در ف ضای سایبری و چالش های
.18
فراروی ن یروی انت ظامی( ،مقا له م شترک با آ قای مراد
عبا سی ناو ند) ،ف صلنامه مطال ع ات پی شگیری از جرم،
.1389

IV

جایگاه حقوق مصرف در اصالح الگوی مصرف ،فصلنامه
.19
اقتصاد اسالمی ،سال هشتم ،شماره  ،34تابستان .1388
راهبردهای جدید سیاست جنایی برای مقابله با
.21
فساد با تأکید بر اختالس و ارتشاء ،نامه مفید(نامه
حقوقی) ،شماره  ،11شهریور .1381
پاسخ به تروریسم و خ شونت سیاسی در سیاست کیفری
.21
اسالم ،مقاالت و بررسی ها (دانشگاه تهران) .دفتر .85
پاییز .1386
مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین
.22
النهرین باستان ،آیین کیفری یهود ،فقه جزایی اسالمی
و حقوق ایران( ،مقاله مشترک با دکتر حسن شاه ملک
پور و محمد جواد کبریتی) ،پژوهشنامه حقوقی دانشگاه
گیالن ،شماره نخست ،پاییز .1389
ارزش مرزبانی :جغرافیا و امنیت در اسالم و
.23
جمهوری اسالمی ،آموزه های حقوق کیفری ،دانشگاه علوم
اسالمی رضوی ،بهار .1389
ت حلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران ،فصل
.24
نامه فقه و حقوق ،شماره .1385 ،11
گقتمان فقهي و جرم انگاري در حوزه جرایم علیه
.25
امنیت ملت و دولت ،فصل نامه فقه و حقوق  ،شماره 5
.1384 ،
طرح براندازي در حقوق كیفري ایران ،مصر و
.21
انگلستان ،فصل نامه رهنمون ،سال سوم ،شماره اول و
دوم.1383 -84 ،
بررسي ماده  115قانون مجازات اسالمي( ،مقاله
.27
مشترک با آقای دکتر حبیب زاده) ،مجله حقوقي و قضایي
دادگستري ،شماره . 1377 ،21

ج -مقاالت در همایش ها و سخنرانی های علمی:
 .1آموزه صلح و سازش و میانجی گری در حل و فصل منازعات
سیاسی مسلمانان  ،همایش بین المللی عدالت ترمیمی و
پیشگیری از جرم  ،دانشگاه تربیت مدرس ،اردیبهشت
.1395
 .2الزامات حقوق مصرف کننده راهبردی برای مبارزه
باعرضه کاالی قاچاق ،دانشگاه علوم قضایی،خرداد .1391

V

 .3راهبرد پیشگیری موقعیت مدا ر در امنیت شهرهای ساحلی
با تأکید بر سواحل شمالی (مقاله مشترک) ،همایش ملی
جغرافیا و توسعه شهری ،دانشگاه گیالن ،اسفند ماه
.1389
 .4نسبی گرایی حقوق بشر و افراط گرایی مذهبی ،همایش
بین المللی اسالم و روابط بین الملل ،دانشگاه گیالن،
اسفند .1389
 .5خصوصی سازی امنیت ،دهمین همایش دستاوردهای علمی-
پژوهشی دانشگاه گیالن ،اردیبهشت .1389
 .6گفتمان صلح ،مدارا و امنیت در حل منازعات سیاسی
مسلمانان ،پنجمین همایش بین المللی صلح ،دین و حقوق
بشر ،دانشگاه مفید ،اردیبهشت .1388
 .7سیاست جنایی تقنینی کشورهای حوزه خزر برای مبارزه
با جرایم سازمان یافته و تروریسم ،همایش ملی حوزه
آب ی خزر :راهبردها و چالش ها ،دانشگاه گیالن،
اردیبهشت .1388
 .8توانمند سازی عمومی و پیشگیری اجتماعی از فساد
اقتصادی ،همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از جرم،
مشهد ،اسفند .1388
 .9بررسی جرایم علیه امنیت در الیحه جدید مجازات اسالمی.
مجازات اسالمی .دانشگاه
همایش بررسی الیحه جدید
گیالن ،اردیبهشت .1387
دانشگاه و پیشگیری اجتماعی ،نشست تخصصی دانشگاه
.11
گیالن با پلیس استان ،مهرماه .1387
امنیت اجتماعی و حریم خصوصی ،همایش استانی
.11
پلیس ،نظم و جامعه فرهنگی ،دانشگاه گیالن ،آبان
.1386
ارزش اثباتی اقرار به قتل در حقوق کیفری ایران،
.12
هشتمین همایش دستاوردهای علمی-پژوهشی دانشگاه گیالن،
اسفند .1386
گام های لرزان در اصالح قانون مجازات اسالمی
.13
(تفریک محاربه و بغی) ،هشتمین همایش دستاوردهای
علمی -پژوهشی دانشگاه گیالن ،اسفند .1386
تحمل و مدارا در اندیشه سیاسی مرجئه ،هشتمین
.14
همایش دستاوردهای علمی -پژوهشی دانشگاه گیالن ،اسفند
.1386

VI

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به فساد( United
.15
 ، ) nation convention against Corruptionدانشگاه گیالن،
سخنرانی علمی ،اردیبهشت.1385
حقوق جزای دشمن محور ،سخنرانی علمی ،هفته پژوهش
.16
دانشگاه گیالن.1384 ،
 )3جوایز علمی:
 پژوهشگر برگزیده کشوری از سوی دبیرخانه دین پژوهانکشور (وزارت ارشاد اسالمی) به جهت تألیف کتاب «بررسی
فقهی حقوقی جرم براندازی».1384 ،
 پژوهشگر برتر استان گیالن (طرح پژوهشی برگزیده) درجشنواره نوآوری ،شروفایی و هفته پژوهش سال .1387
 -پژوهشگر برگزیده

دانشگاه گیالن .1389

 پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیالن سال .1391 )4سوابق علمی  -اجرایی
 .1مدیر کل حقوقی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.1395 ،
 .2جانشیین دبیر هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم1395.
 .3رئیس شورای م دیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی منطقه  2کشور.1395 ،
 .4مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور حقوقی ،قراردادها و
رسیدگی به شرایات دانشگاه گیالن.1395-1393 ،
 .5معاون پژوهشی و فناوری دانشرده علوم انسانی دانشگاه
گیالن.1386-1388 ،
 .6مدیر گروه حقوق دانشگاه گیالن.1388-1392.
 .7عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گیالن.
 .8عضو مؤسس بنیاد خیرین دانشگاه گیالن.
 .9عضو
گیالن.

هیأت تحریریه

پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه

عضو هیات تحریریه
.11
دانشگاه علوم انتظامی.

فصلنامه

تحقیقات

جنایی،

 .عضو هیات ت حریریه فصلنامه مطالعات حقوق کیفری
.11
و جرم شناسی دانشگاه تهران.

VII

عضو هیات تحریریه فصلنامه حقوق جزا و سیاست
.12
جنایی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران.
دستیار سردبیر و ویراستار علمی پژوهشنامه حقوق
.13
کیفری دانشگاه گیالن.
دبیر علمی همایش سراسری دانشجویی موج چهارم
.14
(تجارت الرترونیک -دنیای الرترونیک) ،دانشگاه گیالن.
هشتمین و نهمین همایش
دانشگاه گیالن (دانشرده

دبیر علمی و اجرایی
.15
دستاوردهای علمی -پژوهشی
ادبیات و علوم انسانی).

عضو شورای پژوهشی دانشرده ادبیات و علوم انسانی
.16
دانشگاه گیالن.
عضو کمیته علوم انسانی جشنواره استانی نوآوری،
.17
شروفایی و هفته پژوهش.
عضو کمیته علمی
.18
دانشگاه گیالن.1388 ،

همایش

استاد مشاور دانشجویان
.19
حقوق دانشگاه گیالن.
عضو حقوقدان
.21
دانشگاه گیالن.

کمیته

ملی
شاهد

ناظر

حوزه
و

آبی

خزر،

ایثارگر

گروه

نشریات

دانشجویی

رییس شعبه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و قاچاق
.21
کاال و ارز ،اداره کل تعزیرات حرومتی استان قم.
وکیل پایه یک دادگستری (در
.22
تودیع پروانه).

VIII

حالت عدم اشتغال و

 .5سوابق تدریس :
 .1دانشگاه گیالن1377 -1379 ،؛  1384تاکنون ،جزای
اختصاصی  ،3- 2 - 1جرم شناسی (کارشناسی و
ارشد) ،جزای اختصاصی تطبیقی
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واح د علوم و تحقیقات گیالن:
حقوق جزای اختصاصی.
 .3دانشگاه پیام نور آستانه ،1384 -1385 ،جزای
اختصاصی .3-1
 .4دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم 1381 -1382 ،حقوق
جزای عمومی  ،3-2-1حقوق جزای اختصاصی3-2
 .5دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک،1383 -1382 ،
حقوق جزای عمومی  ،3-2-1حقوق جزای اختصاصی -1
 ،3-2جرم شناسی.
 .6مرکز تخصصی قضا ،قم ،حقوق جزای اختصاصی ،3-2-1
.1382 -1383
 .7دوره آمادگی برای کارشناسی ارشد قضات ،گیالن،
قم و اراک.1381 -1382 .

 )6راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیالت
تکمیلی :
 دانشگاه گیالندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن،
واحد تهران ،واحد اردبیل ،واحد همدان ،واحد
چالوس ،واحد بین المللی انزلی.

IX

