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 )کارشناسی به بعد( ب( سوابق تحصیلی

 سال اخذ مدرک محل تحصیل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

 حقوق خصوصی 3سطح  1
 حوزه علمیه قم

 )مرکز تخصصی حقوق و قضای اسالمی(
1394 

 1389 )مرکز تربیت مدرس(دانشگاه قم  )مبانی نظری(مدرسی معارف اسالمی  کارشناس ارشد 2

 1396 حوزه علمیه قم فقه و اصول 4سطح  3

 1394 دانشگاه معارف اسالمی قم المیمدرسی معارف اس (phdدکتری تخصصی ) 4

 

 6 پایه علمی:  استادیار رتبه علمی:
 

 ج( سوابق تدریس

 مقطع تحصیلی محل تدریس سال تحصیلی تعداد واحد نوان تدریسع ردیف

 حوزه علمیه قم 10و  9پایه  ریسان مسجد حضرت زینب )س(پ ادامه دارد 1393  کفایه االصول 1

 کارشناسی دانشگاه تهران 1395 2 دروس معارف اسالمی 2

 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1395 2 دروس معارف اسالمی 3

4       
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 د( سوابق پژوهشی

 سال انتشار تعداد صفحات )تالیف، گردآوری، ترجمه و...(نوع  )کتاب، مقاله، پایان نامه(قالب  عنوان ردیف

   لیفات کتاب مرگ مغزی 1

2 
الخطابات القانونیة؛ دراسة تحلیلة 

 نقدیة )به زبان عربی(
   لیفات کتاب

   لیفات کتاب اثبات علمی جرایم 3

   لیفات کتاب نقدو بررسی نظریه حق الطاعه 4

5 
موضوع شناسی باروری مصنوعی 

 انسان
   لیفات کتاب

   لیفات مقاله اعضاپیوند 6

7 
انشای فعلی نکاح؛ جستاری در 

 عدم مشروعیت
   لیفات مقاله

8 
محمد بن سنان، کاوشی در وثاقت 

 و تضعیف
   لیفات مقاله

9 
احکام و مرگ مغزی، از ماهیت تا 

 حقوقی –آثار فقهی 
   لیفات مقاله

10 

المحدث الکاشانی و نظریته فی 

التحریم العرضی للغناء؛ تحلیال و 

 مناقشه

   لیفات مقاله

ای )ترجمه مقالهالقران فی نهج البالغه 11

 (از آیت اهلل جوادی آملی به زبان عربی
   لیفات مقاله

   لیفات مقاله نقدی بر نقد)مجله پگاه( 12

13 
دراسة فی سند الزیارة الجامعة 

 عربی( تراثناالکبیرة )مجله 
   لیفات مقاله

14 
مذاق شریعت؛ جستاری در اعتبار 

 سنجی و کارآمدی
   لیفات مقاله

15 
نمونه هایی از کاربرد فقهی بحث 

 ترتب با تکیه بر آرای سید یزدی
   لیفات مقاله

   لیفات مقاله رویکرد تطبیقی به کرامت انسانی 16

17 
نایی )مجله علی کالبد شکافی ج

 پژوهشی فقه پزشکی(
   لیفات مقاله

   لیفات مقاله بررسی فقهی حقوقی مرگ مغزی 18

19 
کرامت انسانی مبنایی شاخص در 

 حقوق شهروندی
   لیفات مقاله

 راهنمایی پایان نامه، مقاالت و طرح های پژوهشی( ـه

 (و...راهنما)مشاور، سمت  سال تحصیلی دانشگاه مقطع عنوان  ردیف

1      

2      

 



 های علمی پژوهشیراها، کمیته ها، و شوهمکاری های علمی با ادارات، مجامع، کمیسیونو( 

 نام نهاد عنوان ردیف
تاریخ 

 همکاری

مدت 

 همکاری

 سمت

 )رئیس، دبیر، عضو و...( 

 وضعیت فقهی حقوقی مردگان مغزی 1

همایش بین المللی حقوق پژشکی 

 )جزیره کیش(
 پژوهشگر  1389

 حقوق و احکام مردگان مغزی 2

همایش ملی ضوابط شرعی در 

 )تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش(پزشکی
 پژوهشگر  1390

 علمی 3
 دبیر علمی  1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

 دبیر علمی  1390 مرکز فقهی ائمه اطهار

4 
ساچیکو »نشست علمی با خانم دکتر 

 م شناس ژاپنیاسال« حوسیا
   1391 مرکز فقهی ائمه اطهار

 پژوهشگر گروه فقه پزشکی   علیهم السالممرکز فقهی ائمه اطهار  علمی 5

 پژوهشگر گروه پزشکی   موسسه موضوع شناسی احکام فقهی علمی 6

 سخنران  1396 فرهنگستان علوم پزشکی ایران سالمت معنوی 7

 ز( سوابق اجرایی

 توضیحات سال خاتمه سال شروع ازماننام س سمت ردیف

  ادامه دارد 1395 موسسه عالی فقه و علوم اسالمی دبیر علمی دفتر برنامه ریزی  1

2      

 ح( تشویقات و جوایز علمی

 تاریخ اعطاء اعطاء کننده مورد ردیف

 1390 ئمه اطهار عمرکز فقهی ا پژوهشگر برتر )نفر سوم( 1

2    

 ط( مهارت های شخصی

 توضیحات میزان تسلط نوع مهارت ردیف

  فصیح و عامیانه زبان عربی 1

  خوب زبان انگلیسی 2

 تاریخ:

 امضاء:


