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2ـ سوابق تحصيلی
دکتسای ػلَم غیبغی ٍ کبزؾٌبغی ازؾد حقَق ثیيالولل
3ـ مسئوليت هبی اجرایی
هدیس کلیٌیکّبی حقَقی شًبى ٍ خبًَادُ کسغی حقَق ثؿس داًؿگبُ ؾْید ثْؿتی-ػضَ ّیئت ػلوی داًؿگبُ جبهغ اهبم حػیي (ع)

زتجِ ػلوی :اغتبدیبز- 81هدزظ داًؿگبُ اهبم صبدق (ٍاحد

خَاّساى)اش 8311
هػئَل هسکص هطبلؼبت شًبى ٍ خبًَادُ داًؿگبُ جبهغ اهبم حػیي (ع)تبغبل 91هدزظ داًؿگبُ اهبم صبدق (ٍاحد خَاّساى)اش 8311تب کٌَىػضَ اتبق فکس هؼبًٍت پیؿگیسی اش جسم قَُ قضبییِ اش  99تب کٌَىهؿبٍز فسهبًدُ کل غپبُ ٍ هػئَل دفتس اهَز شًبى غپبُ اش  99تب 19ػضَ ؾَزای غیبغتگرازی ؾجکِ آهَشؼ غیوبی جوَْزی اغالهی ایساى تب8391زئیع اًجوي ثیي الوللی صلح ٍ ػدالت اجتوبػیزئیع ّیبت هدیسُ هَغػِ صدیقیي (حوبیت اش شًبى غسپسغت خبًَاز) 8311تبکٌَىػضَ ّیئت اهٌب اهدادگساى ػبؾَزا8313تبکٌَىػضَ ؾَزای فسٌّگی اجتوبػی شًبى 8311-8319هػئَل کویتِ پطٍّؿی کوػیَى خبًَادُ ؾَزای ػبلی اًقالة فسٌّگی 8311-8311 زیع هسکص هؿبٍزُ خبًَادگی ؾوین اش غبل  8311الی 8319 زیبغت دفتس اهَز شًبى ٍ خبًَادُ غپبُ پبغدازاى اًقالة اغالهی اش غبل 8399الی 8311هدیس هػئَل فصلٌبهِ ػلوی پطٍّؿی فسٌّگ دفبع اش خبًَادُ اش غبل  8311تب 8391
-هػئَل فسٌّگی غپبُ خَاّساى اصفْبى غبل8319-8311
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 -4تذوین مقبالت و کتب:
تدٍیي کتبة هٌبغجتّب ٍ غیبغتّبی زٍاثط ایساى ٍ تبجیکػتبى
تبلیف کتبة غلػلِ هجبحث حقَقی دز خصَـ حضبًتتبلیف کتبة حقَق خبًَادُ
تبلیف کتبة زغبًِ ای دیگس
هقبلِ ػلوی پطٍّؿی زٍیکسد ّ وگسایی قدزت ّبی هٌطقِ ای ٍ فساهٌطقِ ای ثب کؿَزّبی آغیبی هسکصی چبحؾدُ دز هجلِ ػلوی پطٍّؿی غیبغت دفبػی
هقبلِ هػئَلیتّبی اجتوبػی شًبى ٍ الصاهبت هدیسیت خبًَادُ ٍازائِ دز ّوبیؽ هلی چبلؿْبی حقَقی شًبىگسدآٍزی کتبة هجوَػِ هقبالت ّوبیؽ غساغسی شًبى ٍ ایٌتسًتّوکبزی دز گسدآٍزی کتبة هجوَػِ هقبالت ّوبیؽ غساغسی شى اتحبدهلیًظبزت ثس اًتؿبز کتبة ًوبیِغبشی قَاًیي ٍ هقسزات حقَقی شًبى ٍ خبًَادُهقبلِ تبثیس زغبًِ ثس فسٌّگ هصسف جبهؼٌْؿسیِ غبشهبى ازتجبطبت اغالهیهقبلِ هػئَلیت ّبی اجتوبػی شًبى ٍ الصاهبت هدیسیت خبًَادُ ًؿسیِ داًؿگبُ آشاد اغالهیهقبلِ صلح دز هؼبّدات ثیي الولل ٍ ازائِ دز ّوبیؽ ثیيالوللی صلح دز ادیبىهقبلِ جبیگبُ شًبى دز ًظبم غالهت ٍ ازائِ الگَی هٌبغت ٍ ازائِ دزکٌگسُ طت ًظبهیهقبلِ زٍاثط ایساى ٍ افغبًػتبى ٍ ًؿس دز فصلٌبهِ ػلوی پطٍّؿی غیبغت دفبػیهجسی پسٍضُ ًقؽ پلیع دز هقبثلِ ثب تْدید ًسم کبزفسهب داًؿگبُ ًیسٍی اًتظبهی هجسی پسٍضُ ثسزغی ؾیَُ ّبی اغتفبدُ اثصازی اش شًبى دز جٌگ ًسم کبزفسهبداًؿگبُ اهبم حػیيهجسی پسٍضُ ثسزغی هیصاى آگبّیّبی غیبغی شًبى ٍ زاُّبی ازتقبی آى کبزفسهب پطٍّؿکدُ هطبلؼبت هسکصغٌجؽ افکبز ثػیج
 هجسی پسٍضُ غٌجؽ ضسیت ًفَذ جٌگ ًسم دز خبًَادُ ّبی ًیسٍّی هػلح کبزفسهب غتبد ًیسٍّبی هػلحًظبزت ثس ثیؽ اش پبًصدُ پسٍضُ داًؿگبّیػضَیت دز اًجوي ّبی ػلوی
ػضَیت دز اًجويّبی ػلوی  ٍC4Iاًجوي ػلوی ضئَپلَتیک ٍ اًجوي ػلوی فقِ ٍ حقَق خبًَادُ
-5سوابق مطبوعبتی
هدیس هػئَل هجلِ دختساى اش  8311الی8311
هدیس هػئَل هجلِ ؾوین اش 8311الی 8319
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هدیس هػئَل هجلِ غبشهبًی ًػبء اش  8399الی8319
هدیس هػئَل فصلٌبهِ ػلوی پطٍّؿی فسٌّگی دفبػی خبًَادُ  8311الی 8391
-6تذریس در مقبطع کبرشنبسی و کبرشنبسی ارشذ
حقَق ثیي الولل ػوَهی 1ٍ 8
حقَق ثیي الولل خصَصی 1 ٍ 8
تؼبزض قَاًیي دز حقَق خبًَادُ کبزؾٌبغی ازؾد
حقَق تطجیقی خبًَادُ کبزؾٌبغی ازؾد ٍ حقَق تطجیقی کبزؾٌبغی
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