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 – 1سوابق تدریس:
ردیف

مرکز علمی

مقطع

1
2

استاد پرديس قم دانشگاه تهران
استاد دانشگاه بین اللمللي جامعة
المصطفي العالمیه
استاد موسسه تخصصي حقوق و قضاي
اسالمي
استاد دانشگاه اديان و مذاهب

مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
مقاطع كارشناسي ارشد  /سطح  / 4دكتري

5

استاد پروازي دانشگاه جامع علوم
اسالمي رضوي
استاد دوره هاي بازآموزي قضات
روحاني
استاد حوزه علمیه قم

1

استاد همكار با آموزش بدو خدمت
كارآموزان قضايي
استاد پروازي همكار با آموزش ضمن
خدمت قضات
استاد همكار با مركز مطالعات زنان

3
4

6
1

1
11
11

12
13
14

استاد دوره هاي آموزش كوتاه مدت
دانشجويان میهمان خارجي در جامعه
المصطفي
استاد دانشگاه قم
استاد آموزش هاي موسسه موضوع
شناسي احكام فقهي
استاد سطوح عالیه در حوزه علمیه قم

در سطوح  3و 4
مقطع دكتري
مقطع دكتري
مقطع ارشد
درس خارج

مدت
 11سال
 14سال –
ادامه دارد
 11سال –
ادامه دارد
 4سال –
ادامه دارد
 3سال –
ادامه دارد
 1سال –
ادامه دارد
 11سال –
ادامه دارد
 11سال –
ادامه دارد
 11سال –
ادامه دارد
 4سال -
ادامه دارد
 5سال -
ادامه دارد
 5سال
ادامه دارد
 11سال

ردیف

مرکز علمی

15
16

استاد موسسه امام خمیني (ره)
استاد مركز آموزشي ولي عصر (عج)
تحت اشراف آيت اهلل آملي الريجاني
استاد پروازي به كشور عراق و تدريس
در جامعه االمام المهدي (عج)
النموذجیه

11

مقطع

مدت
 2سال
ادامه دارد

/1الف) دروس تدریس شده در حوزه و دانشگاه:
استاد محترم ،عالوه بر تدريس دروس فقه ،اصول فقه ،تفسیر ،رجال و كالم را در سطوح عالیه در حوزه علمیه قم ،به
تدريس خارج فقه نیز اشتغال دارند و در مراكز معتبر دانشگاهي مانند:
دانشگاه تهران ،دانشگاه قم ،جامعه المصطفي العالمیه ،دانشگاه جامع علوم اسالمي رضوي دانشگاه اديان و مذاهب تدريس
داشتهاند و حسب مورد دروس فقه ،اصول فقه ،قواعد فقه و دروس مربوط به رشته حقوق داخلي خصوصي از جمله :حقوق
قراردادها (تشكیل ،اصول ،آثار و انحالل) مسئولیت مدني ،آيین دادرسي مدني ،آيین دادرسي مدني تطبیقي ،كلیات حقوق
تطبیقي ،حقوق مدني تطبیقي ايران و انگلستان ،فلسفه حقوق ،اصول فقه ،متون فقه ،قواعد فقه ،اشخاص و محجورين،
اموال و مالكیت ،حقوق خانواده ،حقوق خانواده تطبیقي ،عقود معین ،ارث و شفعه ،ادله اثبات دعوي ،اجراي احكام مدني،
رويه قضايي و ...را در مقاطع مختلف كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري تدريس نموده اند.
هم اينک در مركز تخصصي قضا و مركز مطالعات زنان در سطح  4و در جامعه المصطفي العالمیه در مقطع دكتري و نیز
سطح  4و در دانشگاه اديان و مذاهب در مقطع دكتري و در دانشگاه جامع علوم اسالمي رضوي در مقطع دكتري و  ...به
تدريس فقه و حقوق و نیز در حوزه علمیه قم به تدريس خارج فقه كما كان اشتغال دارند.
/2الف) دروس تدریس شده توسط استاد در آموزش ضمن خدمت قضات:
برخي عناوين تدريس شده توسط استاد در آموزش ضمن خدمت قضات در جمع قضات محترم تهران و ساير مراكز
استانهاي كشور عبارتند از:
 )1حقوق خانواده 1
 )2حقوق خانواده 2
 )3حقوق خانواده 3
 )4بررسي كاربردي و حقوقي نكاح (آثار مالي ناشي از نامزدي و نكاح)
 )5بررسي آثار طالق بر زوجین و اطفال
 )6تحلیل ماده  1131قانون مدني
 )1بررسي و تحلیل قواعد حاكم بر تصمیمات محاكم حقوقي

 )1تحلیل قاعده صحت و آثار آن
 )1قواعد حاكم بر امارات قانوني و قضايي
 )11قواعد حاكم بر تعارض
 )11بررسي تحلیلي دلیل و داللت
 )12آشنايي با امور حسبي
 )13حقوق شهروندي از منظر داخلي و بین المللي
 )14بررسي تطبیقي آداب القضاء و صفات قاضي با يافته هاي مديريت رفتار سازماني
 )15قواعد حاكم بر سوگند
 )16قواعد حاكم بر شهادت و گواهي
 )11مسئولیت مدني
 )11قواعد فقه قضايي
 )11قواعد فقه مدني
 )21قواعد فقه جزائي
 )21كاربرد اصول فقه در قضا
 )22راهكارهاي غلبه بر اطاله دادرسي
 )23رسیدگي هاي خارج از نوبت در دادسرا
 )24توصیه هاي كاربردي براي جلوگیري از تجديد جلسه در امور كیفري
 )25رسیدگي هاي خارج از نوبت در محاكمات جزايي
 )26حضانت و احكام آن
 )21حقوق خانواده  1و  2مبتني بر اليحه جديد حمايت از خانواده(نوآوري هاي اليحه جديد )
 )21فن استنباط از قوانین و مقررات
 )21بررسي تحلیلي دادخواست
ب) عضویت در مراکز علمی:
 )1عضو هیئت علمي جامعه المصطفي العالمیه
 )2مدير گروه حقوق و قضاء اسالمي موسسه معارف اسالمي جامعه المصطفي
 )3مدير گروه فقه خانواده مدرسه عالي تخصصي فقه جامعه المصطفي العالمیه
 )4مدير گروه فقه و حقوق قضاء مدرسه عالي فقه تخصصي جامعه المصطفي
 )5عضو شوراي تحصیالت تكمیلي مجتمع عالي فقه جامعه المصطفي
 )6عضو هیئت علمي پاره وقت مركز تخصصي حقوق و قضاي اسالمي
 )1مدير گروه حقوق خصوصي مركز تخصصي حقوق و قضاي اسالمي
 )1عضو شوراي علمي مركز تخصصي حقوق و قضاي اسالمي
 )1استاد مصاحبه گر براي ورودي مقاطع سطح  3و  4رشته فقه و قضاء حوزه علمیه قم

 )11استاد مصاحبه گر اختبار تشخیصي قوه قضائیه
 )11استاد مصاحبه گر امتحان جامع كارآموزان قضائي
 )12استاد مصاحبه گر فقه،اصول و حقوق براي ورودي داوطلبان قضاوت
 )13عضو شوراي علمي تدوين سرفصل هاي آموزشي كارآموزان قضايي
 )14استاد همكار با مركز تحقیقات فقهي قوه قضايیه
 )15عضو كمیته علمي آسیب شناسي قوانین مدني
 )16رئیس كمیته حقوقي قضايي دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 )11رئیس كمیته فقه خانواده شوراي فقهي مركز مطالعات اسالمي مجلس شوراي اسالمي
 )11عضو كمیته علمي حقوق و قضاء موسسه موضوع شناسي احكام فقهي
 )11عضو شوراي علمي پژوهشكده وقف
 )21استاد همكار مصاحبه گر براي ورودي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاههاي مختلف
 )21استاد طراح سواالت كنكور دكتري دانشگاه هاي مرتبط
 )22كارشناس فقهي حقوقي برنامه هاي تلوزيوني شبكه جهاني واليت
 )23عضو شوراي عالي تحصیالت تكمیلي كشوري حوزه علمیه خواهران
 )24كارشناس حقوقي برنامه هاي صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران
ج -سوابق پژوهشی:
 )1گام به گام با امور حسبي
 )2گام به گام با حقوق خانواده
 )3گام به گام با نهاد دادسرا
 )4گام به گام با اصول فقه
 )5گام به گام با راه خودسازي
 )6گام به گام با اخالق مديريت
 )1گام به گام با سرزمین عشق
 )1گام به گام با خطبه هاي كوفه تا شام
/1/1ج) کتابهاي مخطوط:
 )1دوره  1جلدي حقوق مدني
 )2دوره  4جلدي متون فقه
 )3خاطرات قضايي
 )4ماهیت طالق حاكم
 )5مجموعه مقاالت )(1

 )6درسنامه فقه تشكیل خانواده و حقوق موضوعه
 )1درسنامه فقه اداره خانواده و حقوق موضوعه
 )1درسنامه فقه انحالل خانواده و حقوق موضوعه
 )1درسنامه فقه خانواده مقارن
 )11تقريرات خارج فقه نكاح
/2ج) تالیف مقاالت:
/2/1ج) تالیف مقاالت -داخلی:
منتشر شده در مجله
فصلنامه تخصصي فقه و حقوق

شماره و تاریخ
شماره  ،11پائیز 1315

عنوان مقاله
ردیف
بررسي و تحلیل
1
ماهیت انحالل نكاح
غايب مفقود االثر
شماره،15زمستان1316
فصلنامه تخصصي فقه و حقوق
تحلیل ماهیت انحالل
2
نكاح به لحاظ ترك
انفاق
شماره  2زمستان 1311
فصلنامه پژوهشي اخالق
رابطه متقابل فقه و
3
اخالق
شماره  4زمستان 1311
مجله تخصصي فقه و اصول
بررسي تطبیقي
4
انحالل نكاح به لحاظ
ترك انفاق براساس
مذاهب خمسه
شماره  43بهار 1311
فصلنامه مطالعات راهبردي زنان
طالق و قانون حمايت
5
خانواده
6
تخصیص  ،تخصص tahlilonazar.blogfa.com/post-1.aspx ،
ورود و حكومت با
رويكرد كاربردي در
حقوق موضوعه
بهار و تابستان 13
دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده
بررسي ماهیت فقهي
1
و حقوقي خلع
مصاحبه علمي منتشره در كتاب
مركز تحقیقات زن و خانواده
مادري در ادبیات
1
مادري در نگاه ديني و عینیت
فقهي و حقوقي
اجتماعي

ردیف
1

11

11
12

13

14
15

16

عنوان مقاله
مباني فقهي مجازات
اعدام در جرايم مواد
مخدر

منتشر شده در مجله
فصلنامه علمي -پژوهشي كاوشي نو در فقه اسالمي

قانون حمايت خانواده دو فصلنامه تخصصي مطالعات اسالمي زنان و خانواده
و ضمانت اجراي موثر
در نشوز زوج
دو ماهنامه علمي،فرهنگي و اجتماعي زنان
انسیه حورا بانوي
آسماني
جايگاه مرور زمان در پذيرفته شده در كنفرانس ملي چارسوي علوم انساني
شیراز
تعزيرات از منظر فقه و
حقوق اسالمي
جايگاه قاعده درء در پذيرفته شده در اولین كنفرانس بین المللي مطالعات
اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني غدير رشت
قانون مجازات
اسالمي
نكاح مسیار در ترازوي پذيرفته شده در مجله علمي پژوهشي آموزه هاي فقه
مدني دانشگاه علوم اسالمي رضوي
نقد
پذيرفته شده در اولین همايش ملي آينده پژوهي،علوم
مطالعه تطبیقي
انساني و امنیت اجتماعي لرستان
رويكرد كشورها به
جرايم علیه گردشگران
تغییرپذيري مجازات پذيرفته شده در اولین همايش ملي آينده پژوهي،علوم
انساني و امنیت اجتماعي لرستان
حدي توسط ولي فقیه
در حكومت اسالمي

شماره و تاریخ
شماره 11تابستان 13

شماره 2بهار و تابستان 14

شماره 41بهار 14
بهمن 14

ارديبهشت 15

ارديبهشت 15
تیر ماه 15

تیر ماه 15

/2/2ج) تالیف مقاالت -خارجی:
عنوان مقاله
ردیف
گذري بر نظريات راجع به جرايم علیه گردشگران
1
2

نكول در بروات

منتشره در مجله
پذيرفته شده در كنفرانس بین
المللي دوبي
پذيرفته شده در كنفرانس بین
المللي تحقیقات علوم و
تكنولوژي ،تركیه  -استانبول

شمارهو تاریخ
2115
2116

/2/3ج) مقاالت در دست اقدام:
 )1جرم انگاري و تعیین مجازات در حكومت اسالمي
 )2چشم انداز مهدويت پژوهي با كاربست آينده پژوهي
 )3ظرفیت حقوق خانواده در ايجاد اتحاد حقوقي در جهان اسالم
 )4ماهیت طالق توافقي در ترازوي نقد
د) استاد راهنما ،مشاور و داوري پایان نامه و رساله هاي فراوان در مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتري در دانشگاهها از جمله:
پرديس قم دانشگاه تهران،دانشگاه قم،جامعه المصطفي،دانشگاه اديان و مذاهب ،آموزش هاي پودماني قضات و )...و رساله
هاي سطوح  4، 3و  5حوزه هاي علمیه،جامعه المصطفي.
هـ) شرکت در مصاحبه ها و سمینارهاي علمی مختلف در دانشگاههاي داخلی از جمله:
دانشگاه قم ،پرديس قم دانشگاه تهران ،جامعه المصطفي العالمیه ،مركز مطالعات زنان ،دانشگاه آزاد اسالمي و  ...كه ذيال به
برخي از آنها اشاره مي شود:
/1هـ) سمینار علمي نقد و بررسي تحوالت حقوق خانواده  14/11/4 -دانشگاه قم
/2هـ) همايش علمي بررسي حقوق زنان و مردان در طالق 11/12/11 -پرديس فارابي دانشگاه تهران
/3هـ) همايش علمي مبناي مشروعیت مجازات هاي حدي در زمان غیبت  11/2/21-دانشگاه قم
/4هـ) همايش علمي تعدد زوجات  -آبان  11پرديس فارابي دانشگاه تهران
/5هـ) همايش علمي كنترل موالید  11/1/21 -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تفت
/6هـ) همايش علمي بررسي اليحه حمايت خانواده 11/11/5 -دانشگاه قم
/1هـ) همايش علمي تلقیح مصنوعي و اجاره رحم  -سال  1311دانشگاه المصطفي العالمیه
/1هـ) مصاحبه علمي مادري و زن تراز انقالب اسالمي با موضوع مادري با رويكرد فقهي و حقوقي -سال  1312مركز
تحقیقات زن و خانواده مركز مديريت حوزه هاي علمیه خواهران
/1هـ) سخنراني در پیش نشست علمي پژوهشي همايش بین المللي امت اسالمي تحت عنوان امكان سنجي اتحاد حقوقي
امت اسالمي در حوزه حقوق خانواده 1312/11/15 -جامعه المصطفي العالمیه
/11هـ) سخنراني به زبان عربي در همايش علمي فقه االسره در جمع فرهیختگان دانشگاهي از كشورهاي لبنان ،عراق و
عربستان سعودي تحت عنوان مطالعه تطبیقي بین فقه و حقوق خانواده موضوعه در مركز آموزش هاي كوتاه مدت جامعه
المصطفي العالمیه – 1312/11/21
/11هـ) نشست علمي تغییرات شكلي قانون حمايت خانواده در مدرسه عالي فقه تخصصي جامعه المصطفي 1313
/12هـ) نشست علمي تغییرات ماهوي مدني قانون حمايت خانواده در مدرسه عالي فقه تخصصي جامعه المصطفي 1313
/13هـ) همايش علمي اعدام تعزيري در مدرسه عالي نواب مشهد بهار1314
/14هـ) نشست علمي تسهیل طالق و طالق زدايي در نظام حقوق خانواده در مركز تحقیقات اسالمي مجلس شوراي
اسالمي مهرماه 1314

/15هـ) سخنراني در نشست علمي چالشهاي قانون حمايت خانواده،دانشگاه آزاد گرگان ارديبهشت 15
/16هـ) سخنراني در نشست علمي فقه تغییر جنسیت موسسه فتوح انديشه،قم شهريور 15
/11هـ) نشست علمي نقش قاعده نفي حرج در سقط جنین در جمع پزشكان قانوني كشور،تهران آذر 15
و -شرکت در مصاحبه ها و نشست هاي علمی مختلف در دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی
خارج از کشور از جمله:
در كشورهاي اتريش ،آلمان ،هلند ،هند ،عراق و  ...كه ذيال به برخي از آنها اشاره مي شود:
/1و) شركت در جلسه هم انديشي علمي و تبادل اطالعات با حضور خانم دكتر لیزولیت ابید در وين اتريش
/2و) شركت در هم انديشي علمي و تبادل اطالعات با حضور دكتر محمد والدمن مسئول فرهنگي مركز امام علي (ع) در
وين
/3و) ارائه سخنراني در جلسه علمي در سازمان خشونت علیه زنان در وين اتريش
/4و) شركت در هم انديشي علمي با حضور آقا و خانم لنسل از فعاالن فرهنگي شیعه در اتريش
/5و) شركت در هم انديشي علمي در دانشگاه وين با حضور دكتر رولند وربیه مديرگروه جامعه شناسي دانشگاه وين و خانم
دكتر سوزان هاينه عضو موسسه الهیات عملي و دانشكده روانشناسي ديني الهیات پروتستان و خانم دكتر لیزولیت استاد
شرق شناسي دانشگاه وين اتريش
/6و) شركت در هم انديشي فرهنگي با حضور جناب آقاي دكتر تاجیک سفیر جمهوري اسالمي ايران در اتريش
/1و) شركت در هم انديشي علمي با حضور دو نفر از اساتید و معاون دانشكده فلسفه دانشگاه اينسبورگ اتريش
/1و) شركت در هم انديشي علمي فرهنگي در دانشگاه آزاد (فراي يونیورسیتي) با حضور مدير مركز مطالعات زنان اين
دانشگاه و يكي از اساتید آن مركز در برلین آلمان
/1و) ارائه سخنراني در هم انديشي علمي در دانشگاه هومبولت با حضور خانم دكتر ايلونا پچ رئیس مركز مطالعات زنان و
جنسیت اين دانشگاه و خانم دكتر اينا كرنر سانا استاد علوم سیاسي ،خانم دكتر پترا آرنز جامعه شناس و خانم دكتر پرتو
تهراني عضو هیئت علمي دانشگاه ياد شده در برلین آلمان
/11و) شركت در هم انديشي فرهنگي با جناب آقاي دكتر شیخ عطار سفیر جمهوري اسالمي ايران در آلمان
/11و) شركت در هم انديشي فرهنگي با حضور آقاي دكتر ترابي رئیس آكادمي علوم اسالمي هامبورگ
/12و) ارائه سخنراني در هم انديشي علمي در مركز مطالعات جنسیت دانشكده جامعه شناسي دانشگاه هامبورگ با حضور
خانم داگمار فلتر رئیس مركز و آقاي فابیا كازاگراند عضو بخش آموزش و تربیت دانشگاه هاهاوه هامبورگ آلمان
/13و) شركت در هم انديشي علمي در دانشگاه پاوربورن با حضور پروفسور بخش مطالعات زنان اين دانشگاه در آلمان
/14و) ارائه سخنراني در جلسه هم انديشي علمي در دانشگاه مونستر با حضور معاون دانشكده علوم اجتماعي ،برخي
كشیشان مسیحي و دو نفر از اساتید اين دانشگاه در مونستر آلمان
/15و) سفرهاي مكرر به اياالت مختلف هندوستان جهت بررسي وضع فرهنگي آن كشور به ويژه وضعیت فرهنگي شیعیان
با ارائه سخنراني هاي متعدد در دانشگاهها و مدارس علمیه و مراكز مذهبي آن كشور
/16و) سفر به كشور عراق با ارائه سخنراني در مراكز علمي و مدارس علمیه در راستاي معرفي رشته تخصصي فقه خانواده

ز  -برخی افتخارات علمی:
/1ز) كسب عنوان استاد نمونه كشوري در آموزش ضمن خدمت قضات در چند سال متوالي
/2ز) كسب عنوان استاد نمونه كشوري در آموزش بدو خدمت قضات در چند سال متوالي
/3ز) كسب عنوان پژوهشگر برتر در مركز تحقیقات اسالمي مجلس شوراي اسالمي 1313
/4ز) كسب عنوان استاد نمونه در جامعه المصطفي 1314
/5ز) كسب رتبه اول اساتید پژوهشي در نهمین جشنواره برترين هاي حوزه هاي علمیه خواهران كشور
ح -نظارت و ارزیابی پروژه هاي متعدد علمی مختلف اعم از:
كتاب و مقاله در معاونت آموزش قوه قضائیه ،مركز مطالعات زنان ،مجمع تشخیص مصلحت ،كتاب سال حوزه ،پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسالمي و مراكز علمي ديگر كه ذيال به برخي از آنها اشاره مي شود:
/1ح) نظارت بر پروژه حدود و نحوه اجراي آن به سفارش معاونت آموزش قوه قضايیه
/2ح) نظارت بر پروژه پرسش و پاسخ در حوزه حقوق خانواده به سفارش معاونت آموزش قوه قضايیه
/3ح) نظارت بر پروژه امور راجع به تركه به سفارش معاونت آموزش قوه قضايیه
/4ح) نظارت بر پروژه بررسي قاعده عسر و حرج در طالق و نحوه اجراي آن به سفارش معاونت آموزش قوه قضايیه
/5ح) نظارت بر پروژه راهبردهاي حقوقي تحكیم خانواده به سفارش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
/6ح) نظارت بر پروژه حريم خصوصي اشخاص به سفارش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
/1ح) ارزيابي كتاب حقوق متهمان بررسي فقهي حقوقي به سفارش كتاب سال حوزه
/1ح) ارزيابي كتاب عناوين ثانوي و حقوق خانواده به سفارش كتاب سال حوزه
/1ح) ارزيابي پروژه ظرفیت حقوق در تحكیم خانواده به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
/11ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش دوفصلنامه پژوهشي مطالعات زن و خانواده
/11ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش دفتر مجالت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران
/12ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش مركز مطالعات زنان
/13ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش فصلنامه پژوهشي مطالعات راهبردي زنان
/14ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش دو فصل نامه مطالعات جنسیت و خانواده
/15ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش پژوهش نامه فقهي جامعه المصطفي العالمیه
/16ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش فصلنامه كتاب زنان شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
/11ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش فصلنامه حكومت اسالمي دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري
/11ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش نشريه علمي -پژوهشي مطالعات فقه امامیه
/11ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم
/21ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش فرهنگ و انديشه اسالمي
/21ح) ارزيابي مقاالت متعدد به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمي
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