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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  رزومه  

 نام و نام خانوادگی: ستار محمدی رزینی 

 2631تاریخ تولد : 

 محل تولد : کرمانشاه 

 متاهل، دارای کارت پایان خدمت

 سوابق تحصیلیالف: 

o سطح یک حوزه علمیه قم 

o  حوزه علیمه قمسطح دو 

o سطح سه حوزه علمیه قم 

o  سطح چهار( حوزه علمیه قم)در حال تدوین رساله)دکتری( سطح چهار 

o   دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی المصطفی 

o فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه بین المللی المصطفی 

o   8  ،هاشمی سال شرکت در درس خارج فقه و اصول آیات عظام: مکارم شیرازی

 و دکتر احمد عابدی شیخ حسین نوری همدانی، سبحانی، مقتدائی ، باکوئیشاهرودی، 

 سوابق پژوهشیب:   

 مشاور حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه  -2

 تأثیر جنسیت در تعیین مجازاتها در فقه و حقوق ایران )پایان نامه(  -1

 (پژوهش نامه حقوق  چاپ شده در مجله)نقش جنسیت در تعیین مجازات  -6

در مجله علمی ترویجی مطالعات فقه  شده  بررسی فقهی و حقوقی  ایقاع معلق )چاپ -4

 امامیه(

در دست های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسالمی )مقاله ممنوعیت استفاده از سالح -5

 قضائی(چاپ در مجله علمی پژوهشی دانشکده علوم 

 ارشدکارشناسی در دوران دانشجوئی در باب حدود و  قصاص و دیات مقاالت علمی  -3

 سوابق تدریسج: 

 درس آئین دادرسی کیفری برای دانشگاه علمی کاربردی دادگستری تدریس *

موسسه آموزش عالی علوم  کارشناسی ارشددرس آئین دادرسی کیفری در مقطع * تدریس 

 دانشگاه بین المللی المصطفی )ص( انسانی
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*تدریس درس آئین دادرسی کیفری در مقطع کارشناسی ارشد مدرسه عالی فقه تخصصی 

 دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(

تدریس درس حقوق جزای عمومی در مقطع کارشناسی ارشد مدرسه عالی فقه تخصصی  *

 دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(

درسی مدنی در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علوم * تدریس درس آئین دا

 انسانی دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(

 سوابق فرهنگید: 

)آراأ  کرمانشاهشهر مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه دهمین دوره کاندیدای  -2

 (8888مأخوذه قریب به 

 عضو فعال سازمان بسیج حقوق دانان استان قم -1

 جزا و جرم شناسی بسیج حقوقدانان استان قم مدیر کارگروه -6

 عضو فعال بسیج طالب مدرسه فیضیه و دارشفا -4

 امتیاز پژوهشی( 28)دارای  عضو فعال معاونت پژوهش حوزه -5

 تا کنون 2611از سال عضو فعال سازمان بسیج عشایری استان کرمانشاه  -3

 عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم -1

 کرمانشاه استان بخصوص کشور مختلف نقاط در دین غیتبل -8

 تدوین طرح مرکز مشاوره حقوقی برای روحانیون کشور -9

تدوین سرفصل دورس مقطع سطح چهار )دکتری( حقوق خصوصی برای مرکز جامع  -28

 علوم اسالمی ولی امر )عج(

 تدوین پیامک های حقوقی برای معاونت فرهنگی قوه قضائیه -22

 سوابق اجرائیذ: 

 المصطفی جامعه قضائی حقوق و فقه گروه دبیر -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     سابقه کار اجرائی در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم   -1

 89288682591همراه  : 

 sattar2631@yahoo.comایمیل:                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 و من ا... التوفیق و علیه التکالن


