
 

 

 به مدت چهار سال.نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تبریز  مقامقائم -
 .اسالمی دانش آموزان شهرستان یهاانجمناتحادیه  مقامقائم -
 .مشاور  رئیس در باشگاه پژوهشگران جوان ایران -
 .دبیر کمیته فرهنگی در دانشگاه پیام نور تبریز -
 انسانی باشگاه پژوهشگران جوان.رئیس کمیته تخصصی علوم  -
 .دولتی یهادانشگاهمعارف اسالمی منطقه پنج  یهاگروهشورای   یسرئ -
 .مجمع تشخیص مصلحت نظام و جوانانعضو کمیته تخصصی زنان  -
 (1380-1378)معاونت فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان  -
و  یافزارنرمنهضت تولید علم ، جنبش  المللیینبدبیر کمیته علمی نخستین کنگره  -

 .یشیآزاداند
   .وزارت علوم یانضباطعضو حقوقدان کمیته عالی  -
 .دانشگاهی امام خمینی-پژوهشی مرکزی فرهنگی-معاون علمی -
 امام علی )ع( یسرا سردبیر علمی همایش  -
 امام مهدی) ع(  یسرا سربیر همایش د -
 عضو کمیته علمی همایش امام مهدی) ع ( -
   .از منظر پژوهشگران جوان ایران امام خمینی)س( یسرا سرعضو کمیته علمی همایش  -
 (امام حسین )ع یسرا سردبیر همایش  -
 .عضو انجمن علمی معارف اسالمی ایران -

 

 

 

 

 حقوق جزای عمومیتدریس  -
 حقوق جزای اختصاصی تدریس -
 )کارشناسی و کارشناسی ارشد(اصول فقه  تدریس -
 متون فقه تدریس -
 5حقوق مدنی تدریس -
 2حقوق مدنی تدریس -

 سوابق اجرایی

 آموزشیسوابق 



 تاریخ اسالم تدریس -
 معارف اسالمی تدریس -
  منطق تدریس -

 

 

 

 کتب ■

 «مطالعه تطبیقی اعالمیه جهانی حقوق بشر و حقوق اسالم 
  بررسی مبانی فقهی و حقوقی قسامه در حقوق ایران 
 از بعثت تا تحول خالفت  تاریخ تحلیلی سیاسی صدر اسالم  
  نگرشی بر اخالق از دیدگاه قرآن  
 )ترجمه کتاب اهلیه المراه لتولی السلطه)زن و حکومت  
  2معارف اسالمی  
 )گفتارهایی در حقوق قراردادها)مباحث تکمیلی تطبیقی 
  کاربرد علم منطق در علم حقوق 

 
 مقاالت ■

فصلنامه تخصصی  ،«مستوجب حد و پیشنهادات اصالحی آن جرائماصول کلی حاکم بر » .1
 (1380 آذرماههمایش بزرگداشت عالمه طباطبائی  نامهیژهو) موسسه عالمه دانشگاه تبریز

خالصه مقاالت کنگره  ،«انتقادی عالمه جعفری به اعالمیه جهانی حقوق بشر یهانگرش» .2
ص  12 –دانشگاه تبریز  –)مجموعه مقاالت  بزرگداشت عالمه جعفری دانشگاه تبریز المللیینب

 (1379اردیبهشت  443
در دانشگاه  یسرا سرمجموعه خالصه مقاالت همایش  «امام علی )ع( و حقوق جهانی بشر» .3

 (1379سال  120دانشگاه فردوسی مشهد ص  –فردوسی مشهد)خالصه مقاالت همایش 
 «مختلف در ضمان عاقله هاییدگاهدبررسی » .4
 «المللینبمبانی تقلیل ثمن و کنوانسیون حقوق » .5
 «تطبیقی آن و مطالعه  عام در حقوق مدنیایجاب » .6
 «)ره( با استفاده از منطق  بازسازی و منطق درونییدر اندیشه امام خمين فقیهیتوال» .7
 «شیفت درون پارادایمی امام خمینی)ره( در فقه سیاسی درباب مفهوم مصلحت» .8

  
 

 پژوهشیسوابق 


