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سوابق شغلی:
*

پژوهشگر سابق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال  1388الی

1390
*

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از سال  1391تاکنون

*

مدیر گروه فقه و حقوق اسالمی و حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از سال 1393

*

مدیر گروه حقوق شهروندی پژوهشکده سالمت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدن ی

آذربایجان از سال 1394
*

مدرس دروس کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و حقوق بشر دانشگاه آزاد اسالمی واحد

مراغه از سال  1391تاکنون

سوابق آموزشی:
* فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  1387با معدل
17.17
* فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  1387با معدل 17.36
* فلوشیپ دانشگاه آمستردام هلند) ،(University of Amsterdamو اخذ مدرک حقوق بین
الملل انرژی از دانشگاه مزبور( .ژانویه  – 2012جوالی)2012
* محقق مدعو دانشگاه اوترخت هلند ) ( Utrecht Universityبرای انجام پروژه تحقیقاتی در خصوص
انرژی و محیط زیست( ،ژوالی )2015

افتخارات آموزشی دوره تحصیالت تکمیلی:
* دانش آموخته برتر(دوم )کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی در سال 1387
* رتبه اول آزمون ورودی دکتری 1387
* استعداد درخشان در کل مقطع تحصیل چهارساله دکتری از سال 1387الی 1391
* دانش آموخته اول دوره دکتری حقوق بین الملل در سال .1391
* عضو بنیاد ملی نخبگان کشور از سال 1392

سوابق پژوهشی:
* پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:
کاربرد سالحهای هستهای به مثابه جنایت بین المللی با کسب درجه بسیار خوب ،شهریور 1387
* پایان نامه دوره دکتری :
جایگاه اصل توسعه پایدار در حقوق بین الملل انرژی  ،با کسب درجه عالی  ،شهریور1391
* پروژه دوره فرصت مطالعاتی دانشگاه آمستردام هلند:
تاثیر حقوق بین الملل انرژی روی مولفه های زیست محیطی خرداد 1391
* پروژه دوره فرصت مطالعاتی دانشگاه اوترخت هلند:
نظام حقوقی لوله های فرامرزی نفت وگاز از منظر حقوق بین الملل مرداد 1394
* راهنمائی و مشاوره چندین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای علوم تحقیقات
اردبیل ،علوم تحقیقات تبریز و آزاد مراغه
* پژوهشگر برتر دانشکده الهیات در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 93-94

کتابهای چاپ شده:
حقوق بین الملل هسته ای ،انتشارات موسسه حقوقی شهر دانش ،بهار 1393
حقوق بین الملل انرژی ،انتشارات موسسه حقوقی شهر دانش ،زمستان .1394

مقاالت چاپ یا پذیرفته شده
* بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین الملل محیط زیست( چاپ در مجله راهبرد،
علمی -پژوهشی ،مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شماره ) 1390 ،58
* جرم انگاری کاربرد سالحهای هستهای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور (
چاپ در مجله حقوق کیفری ،علمی -پژوهشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،شماره )1391 ،1
* حقوق بین الملل توسعه پایدار از آرمان تا واقعیت( ،چاپ در دانشنامه حقوق اقتصادی ،علمی و
پژوهشی ،1392 -شماره )2
* اثر معاهدات سرمایهگذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل عرفی(چاپ در مجله حقوقی بین
المللی علمی -ترویجی  ،سال بیست و ششم ،شماره )1388 ، 41
* رژیمهای خود بسنده ومناسبات آن با حقوق بین الملل عام (چاپ در مجله حقوقی بین المللی علمی-
ترویجی  ،سال بیست و هفتم ،شماره )1389 ، 42
* تاملی بر مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر دوستانه بینالمللی( چاپ در مجله فقه
و حقوق ،علمی-پژوهشی  ،1387 ،شماره )17
* تروریسم و مسئله صالحیت دیوان بینالمللی کیفری ،در کتاب تروریسم ،آسیب شناسی ،بازیگران و
ساختارها ،انتشارات کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسالمی.1391،
* تاثیر استراتژی هسته ای دولت اوباما بر استراتژی هسته ای جمهوری اسالمی ایران (مجله پژوهشنامه
خلع سالح ،مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شماره )1389 ، 5
* مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بینالملل انرژی ،مجله حقوقی بین المللی ،شماره 1392 ،49
* انرژی هستهای و مشکل جهانی تغییرات آب و هوائی از منظر حقوق بینالملل( ،پذیرش در فصلنامه
مطالعات جهانی شدن ،علمی و پژوهشی)
* ارائه مقاله در کنفرانس ملی" ایران و چالشهای حقوقی بین المللی" تحت عنوان اپک گازی و
چالشهای امنیتی آن برای ایران از منظر حقوق بین الملل ،1393 ،مراغه.
طرحهای تحقیقاتی:
* نقش و جایگاه تحوالت حقوق نفت وگاز روی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،دانشگاه امام
حسین(ع) ( ،تاریخ شروع 92/11/19الی)1393/12/19

* شناسائی و ارزیابی جایگاه علمی و تحقیقاتی دانشگاههای غیردولتی معتبر جهان و ارائه
راهکارهائی برای دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات ،با همکاری مرکز تحقیقات
استراتژیک(مجمع تشخیص مصلحت نظام) و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی(تاریخ
شروع آذر  1389الی مهر )1390
* ارائه طرح پژوهشی "ظرفیتها و موانع قانونی اجرای حقوق شهروندی در محیطهای اداری"
برای معاونت فرهنگی و اجتماعی شهر داری تبریز اسفند 1394
مهارتها:
* دارای مدرک  ILTESو تسط به زبان انگلیسی
* تسلط در استفاد از کامپیوتر و بانکهای اطالعاتی

