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 :مناصب

Assدستیاران وکال/«عضو فهرست  • i s t ant s  t o Counsel  دیوان کیفري بین المللی»  

 امکان برگزیده شدن به عنوان نماینده حقوقی قربانیان و یا دستیار وکالي متهمین در پرونده هاي دیوان

 دانشگاه آمستردام »مرکز حقوق بین الملل«در پژوهشگر  •

 

 :سوابق تدریس

 عضو هیات علمی دانشگاه تیلبرگ هلند •

  حقوق کیفري بین المللی مدرس درس 

 1396دي  -تیر

 ) مقدماتی و پیشرفته آشنایی با دیوان کیفري بین المللیمدرس دوره آنالین (وبینار •

 97و اردیبهشت  96به زبان فارسی  اسفند  



 دوره هاي آموزشی:

 ایرلند -در دانشگاه گالوي» دیوان کیفري بین المللی«دوره  •

 1392خرداد 

 اطریش -در دانشگاه سالزبورگ» حقوق کیفري بین المللی«دوره  •

 1395خرداد 

 مطالعاتی:فرصت هاي 

 دانشگاه گالوي ایرلندموسسه ایرلندي حقوق بشر  •

  1393به مدت سه ماه در سال               

  دانشگاه میدلسکس لندن •

 (تحت راهنمایی پرفسور شیبث)

 1393به مدت سه ماه در سال               

  ه کالیفرنیاي لس آنجلسدانشگا •

 1394به مدت چهار ماه در سال               

 موسسه ماکس پالنک آلمان •
 1396خرداد 

 

 فعالیت هاي اجرایی:

 » مرکز حقوق کیفري بین المللی ایران«موسس و مدیر  •

  1393سازمان مردم نهاد ثبت شده در کشور هلند از سال         

www.i)ارتقاي آگاهی هاي عمومی جامعه ایران از طریق تارنماي (        ci cl .or g 

و دیگر نشست هاي تخصصی سازمان » مجمع دول عضو دیوان کیفري بین المللی«هاي سالیانه  شرکت در اجالسیه
 هاي مدنی

 مشارکت در برگزاري همایش هاي علمی در هلند 

                                              

 کارآموزي در دفتر دادستان دیوان کیفري بین المللی   •

  1395بهار و تابستان سال        

 انجام پژوهش هاي حقوقی و مطالعات تطبیقی در واحد مشاوران حقوقی دادستان دیوان کیفري بین المللی

 سوابق پژوهشی در حقوق کیفري بین المللی
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 :کتاب  •
 

 راهنماي دیوان کیفري بین المللی §

 1395 مطالعات و پژوهش هاي حقوقی شهر دانش،انتشارات موسسه 

،                       با موازین حق آزادي بیان لوات اهللا علیه و الهوازنه جرم انگاري اهانت به پیامبر صم •
 1392انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقی شهر دانش  

 

 :ت مکتوبمقاال •

 علمی پژوهشی •

 

نظریه تعقیب موضوعی به عنوان معیار سنجش شدت و اهمیت موضوع قابل تعقیب در  •
 مجله مطالعات حقوق کیفري و جرم شناسی دانشگاه تهران 1397 دیوان کیفري بین المللی

 اخذ گواهی قبول پذیرش براي چاپ

 1392 . مجله علمی پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسینقد آزادي شناختی اهانت به باورهاي دینی •

 

 مقاالت مجالت تخصصی:

 



 1396، روزنامه شرق، مهر در حاشیه دیدار وزیر امورخارجه ایران با دادستان دیوان کیفري بین المللی .1

 1396، مهر ، روزنامه ایرانجوي عدالت کیفري براي قربانیان مسلمان میانمارودر جست .2

 1393 ، مجله استیناف،جنسی جرایمخط مشی دادستانی دیوان کیفري بین المللی در مقابله با  .3

  استیناف مجله ،المللی بین کیفري دیوان و مرمره ماوي کشتی .4

 1393 اردیبهشت شرق. روزنامه .حرام بوکو کیفري تعقیب .5

 1393 ،قانون روزنامه در المللی بین کیفري دیوان با ارتباط در هایی یادداشت سلسله .6

 

 :انالینمقاالت   •
 

، مرکز حقوق کیفري بین گذاري بر اقدام شوراي حقوق بشر در تعقیب بین المللی داعش در عراق .1

 1396المللی ایران، مهر 

 1396دیپلماسی ایرانی، فروردین  ضرورت تاسیس دادگاه منطقه اي براي سوریه، .2

 1395، دیپلماسی ایرانی، دي جنگ حقوقی در سوریه .3

 1395دیپلماسی ایرانی، آبان  آفریقایی کیفري؟دیوان بین المللی کیفري یا دیوان  .4

 1394دیپلماسی ایرانی.  آبان  ،یاب درباره فاجعه مناضرورت تشکیل کمیته حقیقت .5

 1394دي  دیپلماسی ایرانی، یجریه جزو جرایم علیه بشریت است؟،کشتار شیعیان ن .6

 1395فروردین  دیپلماسی ایرانی، ،المللیهفته طالیی عدالت کیفري بین .7

 1394مهر  دیپلماسی ایرانی، توان تعقیب کیفري کرد؟مسببان حادثه منا را می .8

 1395تیر  دیپلماسی ایرانی، گیرد؟تونی بلر تحت تعقیب قرار می .9

 1395شهریور  ، دیپلماسی ایرانی،تخریب اموال فرهنگی به مثابه یک جرم جنگی .10

 1394شهریور  ایرانی، ، دیپلماسیالمللی در مواجهه با داعشري بیناهمال دیوان کیف .11

 1394خرداد  -دیپلماسی ایرانی ،جمهوري که از چنگال عدالت گریخترئیس .12

 1394آبان  -دیپلماسی ایرانی ،المللی خالی است؟صندلی ایران در نشست دیوان کیفري بین .13

بین تارنماي مرکز حقوق کیفري  ،ایاالت متحده آمریکا و دیوان کیفري بین المللی؛ از ادبار تا اقبال .14

 1393، المللی ایران

 

 

 همایش ها:

همایش بین » عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفري بین المللیبزه دیدگی؛ نقطه عزیمت « کیده مقالهچ .1
 1395تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ، المللی عدالت ترمیمی و پیشگیري از جرم

 
، »در تعقیب کیفري جرایم جنسی در نظام عدالت کیفري بین المللی تغییرات پارادایمی « چکیده مقاله .2

 1395تهران، اسکودا خشونت علیه زنان، رفع همایش 

 



 :سخنرانی ها

سازمان دفاع از قربانیان خشونت » ضرورت کنشگري ایران در حوزه عدالت کیفري بین المللی«ارایه سخنرانی  .1

1395 

 1395موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران » دیوان کیفري بین المللیتعقیب جرایم جنسی در «ارایه سخنرانی  .2

انجمن حمایت از زنان و » وضعیت افغانستان در دیوان: فرصت عدالت خواهی قربانیان جنگ«ارایه سخنرانی  .3

 1395کودکان پناهنده تهران 

ن حقوق بشر کمیسیو »جرایم علیه میراث فرهنگی: تحوالت دیوان کیفري بین المللی«ارایه سخنرانی  .4

 1395اسالمی 

  1394در کمیسیون حقوق بشر اسالمی . » تعقیب کیفري بین المللی داعش«ارایه سخنرانی  .5

 1394در موزه صلح تهران  »دیوان کیفري بین المللی و چالش ها«ارایه سخنرانی  .6

  1393. اسالمی در کمیسیون حقوق بشر  »وضعیت فلسطین در دیوان کیفري بین المللی«ارایه سخنرانی  .7

 1393در دانشکده حقوق دانشگاه تهران  »آیین دادرسی دیوان کیفري بین المللی«ارایه سخنرانی 	.８

 

 داوري مقاالت

 مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران §
 مجله مطالعات حقوق کیفري و جرم شناسی دانشگاه تهران §

 

 مطالعات حقوق کیفري سوابق پژوهشی در حوزه

 

 مقاالت •
 1390 مجله علمی ترویجی پژوهش هاي حقوقی  در صیانت از میراث فرهنگی. شمشیر کند عدالت .1

  1388ماهنامه دادرسی.، چشم انداز مبانی تعدد جرم از افق موازین فقهی .2

 

 همایش ها •
 

قوق در کنگره بین المللی ح »حق داري بیمار؛ گذار گفتمانی از فضیلت گرایی به حق مداري«ارایه مقاله  .1

  1389 حقوق بیماران، پزشکی در زمینه

دانشگاه ایالم.  ی منابع طبیعی آسیب ها و چالش ها،در همایش مل حمایت کیفري از منابع طبیعی«ارایه مقاله  .2

1389  

                                                                           1388طب و قران.  در همایش کشوري »موازنه جایگزینی رحم با موازین فقهی«.ارایه پوستر  .3

 1387 ین مسابقات بین المللی قران کریم،در بیست و پنجم »حرمان فقیهان از والیت بر حدود«.ارایه مقاله  .4

ر همایش ملی د »ت اانسانمعرفتی کرام هندسه گذاریی بر مختصات پیشگیري از جرم در«.ارایه سخنرانی  .5

                               1387 پیشگیري از جرم،



 1396 اسفند آخرین به روز رسانی: 


