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 سوابق پژوهشی
 طرح های پژوهشی
 دایره المعارف حقوق عمومی ،همکار ،پژوهشکده شورای نگهبان مقاالت چاپ شده
 تابعیت و بیتابعیتی زنان از منظر حقوق بشر ،مجله زنان و خانواده ،دانشگاه الزهرا ،پاییز وزمستان  ( 1396علمی -پژوهشی)
 نقش منطقهگرایی در حفظ صلح و امنیت منطقه با تاکید بر نقش سازمان همکاری اسالمی درخاورمیانه ،فصلنامه پژوهشهای تطبیقی اسالم و غرب ،دانشگاه قم ،پاییز  ( ،1394علمی-
پژوهشی)
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 نقش منطقهگرایی اقتصادی در ارتقای اصول و مبانی تجارت جهانی :ارزیابی عملکرد اتحادیهاروپا و موافقتنامه تجارت آزاد امریکای شمالی ،فصلنامه سیاست جهانی ،سال دوم ،شماره ،2
تابستان  ( .1392علمی – پژوهشی)
 جبران خسارت در نظامهای منطقهای حمایت از حقوق بشر :ارزیابی رویه دادگاه اروپایی حقوقبشر ،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ،ویژه نامه شماره  ( .12علمی – پژوهشی)
 بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوصآزادی مذهب در چارچوب دکترین حاشیه صالحدید ،فصلنامه مطالعات حقوقی ،دانشگاه شیراز( ،
علمی -پژوهشی)
 ابزارهی تضمین حق بر سالمت حجاج در آموزه های فقهی و اسناد حقوق بشری ،دو فصلنامهپژوهشنامه حج و زیارت ،سال پنجم شماره اول ،بهار و تابستان  ( .1399علمی – پژوهشی)
 اصل دادرسی عادالنه در پرتو اندیشه اسالمی و حقوق داخلی ،دوفصلنامه مطالعات حقوق بشراسالمی ،ش  ،7سال سوم ،پاییز و زمستان  ( .1393علمی – ترویجی)
 تحلیل حقوقی محدودیتهای آزادیهای عمومی در نظام اسالمی و بینالملل دوفصلنامهمطالعات حقوق بشر اسالمی ،ش  ،10سال پنجم ،بهار و تابستان  ( .1395علمی – ترویجی)
 فرادینی بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،مطالعات حقوق بشر اسالمی،زمستان سال ،1396شماره  (.13علمی – ترویجی)
 تحلیل حقوقی حق بر ازدواج در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر ،مطالعات علوم سیاسی،حقوقو فقه،سال .1395
 رویکرد قوانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی پس از انقالب به زنان با تاکید بربرنامه ششم ،پژوهش های اجتماعی اسالمی1398 ،
 تالیف کتاب
 کتاب مجموعه مقاالت با عنوان بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا ،چاپ شده توسط انتشاراتپژواک عدالت با همکاری سازمان بسیج حقوق دانان ،چاپ اول1395،
 کتاب با عنوان حقوق بشر در اسالم ،انتشارات پژواک عدالت  ،چاپ اول1396 ، -آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی ( دو جلد)  ،پژوهشکده شورای نگهبان1397،
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 ترجمه و تحقیق کتاب
 ترجمه و تحقیق فصول  18و  19کتاب حقوق بینالملل ملکم شاو با عنوان روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات بینالمللی ،انتشارات خرسندی ،چاپ اول  ،1394چاپ دوم 1395
 ترجمه و تحقیق فصول  20و  21کتاب حقوق بینالملل ملکم شاو با عنوان حقوق مخاصماتمسلحانه ،انتشارات خرسندی ،چاپ اول1395 ،
 ترجمه و تحقیق فصول  22و  23کتاب حقوق بینالملل ملکم شاو با عنوان حقوق سازمانهایبینالمللی ،انتشارات خرسندی ،چاپ اول1396 ،
 همایش و کارگاهها
 -ابعاد حقوقی امنیت خلیج فارس و نقش حقوقی منطقه عسلویه در حفظ آن ،همایش

ملی

خلیج فارس ،عسلویه و امنیت1394،
 ارائه مقاله کامل با عنوان تحلیل حقوقی حق بر ازدواج در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر درکنفرانس ملی فقه و حقوق و روانشناسی ،پاییز 1395
 ارائه مقاله کامل با عنوان تحلیل حقوقی قضاوت زنان از منظر نظام بین المللی حقوق بشر،سومین کنفرانس جهانی حقوق ،روانشناسی و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز 20 ،آبان 1395
 ارائه مقاله کامل با عنوان حقوق بشر در آئینه قرآن ،همایش ملی قرآن و حقوق،دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی(ره) ،آبانماه .1395
 ارائه پوستر با عنوان بررسی عفاف و حجاب در آیینه حق و تکلیف در چارچوب حقوق بشر،همایش ملی نگرش کاربردی به عفاف و حجاب.1396 ،
 ارائه مقاله کامل با عنوان تحلیل حقوقی وضعیت تابیعیت ایرانی افراد دارای تابعیتمضاعف،تحقیقات علمی جهان در مدیریت ،حسابداری ،حقوق و علوم اجتماعی1396 ،
 ارائه مقاله کامل با عنوان بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ،حقوق عمومی در نظامحقوقی ایران ( خصوصا دولت در پرتو تبصره ماده  20قانون مجازات اسالمی) ،کنفرانس ساالنه
پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.1396 ،
 Analysis of civil protection in Islamic Humanitarian law, International.conference on Humanities and law, 2018
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 برگزاری کارگاه با عنوان گفتاری بر روش پروپوزال نویسی و مقاله نویسی ،دانشگاه الزهرا«س»،هفته پژوهش ،آذر ماه 1394
 برگزاری کارگاه با عنوان بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشر در اسالم و نظام بینالمللی ،دانشگاهالزهرا «س» ،هفته پژوهش 13 ،آذر ماه 1395
 ارائه سخنرانی با عنوان مسئولیت بین المللی دولت عربستان در تضمین حقوق عمومی زائران،همایش مسئولیت دولت عربستان در قبال فاجعه منا ،دانشگاه الزهرا « س »  ،مهر ماه .1394
 -صلح سازی و حقوق بشر ،اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی1397،

 سوابق اجرایی دانشگاه
 عضویت در کمیته برنامه ریزی درسی گروه عضویت و دبیر کمیته تخصصی برنامهریزی آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده عضویت و نماینده گروه حقوق در کمیته جذل و ارتقاء و ترفیع گروه عضویت و دبیر کمیته ارتقاء کتابخانه دانشکده نماینده دانشگاه و عضو هیات مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهراء استاد راهنمایی دانشجویان کارشناسی گروه حقوق ورودی 97 -عضویت در کارگروه امور بینالملل دانشکده

 عضویت ها
 وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی مرکز-عضویت در سازمان بسیج اساتید و سازمان بسیج حقوقدانان

 سوابق فرهنگی:
 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهراء سرپرست گروه دانشجویان رشته حقوق در پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویانایران و کسب مقام دوم در مرحله استانی
 -داور مسابقات مناظره دانشجویان ایران
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