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کرمانشاه»
ب :تحصيالت دانشگاهي
کارشناسي:
 کسب رتبه  128در کنکور سراسري سال 1382
 پذیرش در رشته حقوق دانشگاه بوعلي سينا همدان
 فراغت از تحصيل در دوره کارشناسي در سال ( 1386با معدل کل )16.93
 انتخاب به عنوان دانشجوي نمونه در سال  1383در دانشگاه بوعلي سينا همدان
کارشناسي ارشد و دکترا:
 کسب رتبه  5در آزمون کارشناسي ارشد  1386در رشته حقوق جزا و جرمشناسي
 پذیرش در رشته حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تهران
 کسب رتبه  6در مرحله اول المپياد علمي دانشجویي کشوري سال  1386و رتبه  8در مرحله
دوم این المپياد
 کسب معدل  18.22در دوره کارشناسي ارشد دانشگاه تهران
 شرکت در دو امتحان تافل(ورودي آزمون دکتري) دانشگاه تهران (کسب نمره  72از  )100و
دانشگاه تربيت مدرس(کسب نمره  60از  )100و قبولي قطعي در هر دو آزمون


شرکت در آزمون دکتراي حقوق جزا وجرم شناسي دانشگاه تهران و قبولي قطعي در این

آزمون با رتبه کتبي (.)1


کسب رتبه ()1در آزمون اختبار کانون وکالي کرمانشاه و ایالم

 کسب رتبه ( )1در آزمون وکالت در کانون وکالي کرمانشاه و ایالم سال1387
 شرکت در امتحان جامع دوره دکتري حقوق جزاو جرم شناسي دانشگاه تهران و کسب نمره .19
 دفاع از رساله دکتري در دانشگاه تهران با درجه عالي در سال 1393
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سوابق پژوهشي:
 عضویت در شعبه غرب انجمن ایراني مطالعات سازمان ملل متحد
فعاليتهاي پژوهشي:


 )1قبل از سال 1393
نگارش مقاله با عنوان « بررسي فقهي و حقوقي خودکشي مساعدت شده توسط بيمار با

مطالعه تطبيقي در حقوق اعضاي اتحادیه اروپا» که به عنوان پوستر در سومين کنگره بين المللي
حقوق پزشکي مورد پذیرش و ارائه قرار گرفته است.
 نگارش مقاله «حقوق دفاعي متهم در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري» که جهت چاپ
براي مجله علمي ترویجي پژوهشهاي حقوقي ارسال شده و در سال  1390مورد چاپ قرار گرفته
است
 نگارش مقاله « قتلهاي ناموسي و چالشهاي فراروي آن» که جهت چاپ براي مجله علمي
پژوهشي فقه و حقوق آمل ارسال شده و در شماره  21سال  1389این مجله چاپ شده است.

 نگارش مقاله «مباني ضبط وثيقه و اخذ وجه الکفاله در امور کيفري» که جهت چاپ در مجله
علمي ـ آموزشي کانون وکالي دادگستري کرمانشاه و ایالم مورد پذیرش قرار گرفته و چاپ شده
است.

 نگارش مقاله «تبلور قاعده انصاف در اصل فردي کردن مجازاتها» که در شماره اول فصلنامه
انصاف انجمن علمي حقوق دانشگاه تهران به چاپ رسيده است
 نگارش مقاله «حمایت از اطفال بزه دیده در سياست جنایي ایران» که جهت چاپ براي مجله
کانون وکالي دادگستري کرمانشاه ارسال شده و چاپ شده است.

 نگارش مقاله «قتلهاي ناموسي :فاصله زنان تا حقوق شهروندي» که در همایش منطقه اي حقوق
شهروندي که در دانشگاه کنگاور برگزار شد جهت ارائه سخنراني پذیرفته شده است.
 نگارش مقاله «راهبردهاي پليس در پيشگيري از قتلهاي ناموسي» که در مجله علمي ترویجي
مطالعات پيشگيري از جرم(شماره  15سال  1389این مجله) چاپ شده است.
 نگارش مقاله (آنسوي دیوار سوء ظن :نگاهي به تاثير آداب و رسوم بر وقوع قتلهاي ناموسي)

که در مجله علمي ترویجي مطالعات پيشگيري از وقوع جرم(شماره شانزدهم ،پایيز  )1389چاپ
شده است.
 ترجمه مقاله «مفاهيم قصد در حقوق کيفري آلمان» اثر «گرگ تيلور» که در شماره  11پایيز
 1390مجله تعالي حقوق به چاپ رسيده است.

 نگارش مقاله « قتلهاي ناموسي در آیينه رسانه هاي گروهي» که در کتاب مجموعه مقاالت در
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بزرگداشت دکتر حسن دادبان در دي ماه  1390به چاپ رسيده است.
 عضویت در کميته «حقوق سالمت» انجمن حقوق پزشکي دانشگاه شهيد بهشتي

 عضویت در شوراي پژوهشي گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم و تحقيقات همدان
 شرکت در کارگاه «آشنایي با شيوه هاي توليد و چاپ مقاله هاي علمي در مجله هاي  ISIکه از
سوي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران برگزار شده و کسب امتياز  100از  100در این
کارگاه.
 )2بعد از سال (1393عضویت در هيات علمي دانشگاه مالیر)
 نگارش مقاله «تحليلي بر صالحيت دادگاههاي ایران در رسيدگي به جرم دزدي دریایي»
که در مجله علمي پژوهشي دانشگاه تهران در سال 1395چاپ شده است.

 نگارش مقاله « تحليلي بر مجازات مرتکبان دزدي دریایي در حقوق کيفري ایران » که در
مجله «پژوهش علوم انساني» سال  1393به چاپ رسيده است.
 نگارش مقاله « امنيت جهاني ،پليس و پيش گيري از جرایم تروریستي» که در مجله
«مطالعات بين المللي پليس»سال  1396به چاپ رسيده است.

 نگارش مقاله « در جستجوي صالحيت براي محاکمه مرتکبان دزدي دریایي در سواحل
سومالي و خليج عدن» که در مجله « مطالعات بين المللي پليس » سال  1396به چاپ
رسيده است.

 نگارش مقاله « تاثير معماري شهري بر جرائم خياباني (با تاکيد بر معماري ایراني اسالمي»
که در مجله «کاراگاه» در سال  1397به چاپ رسيده است.
 نگارش مقاله « RESPONSE TO CRIMINAL PHENOMENON IN
AUTHORITARIAN CRIMINAL POLICY THROUGH
 » COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC SYSTEMکه در مجله «
 » Journal Of Organizational Behavior Researchسال 2018به چاپ
رسيده است.

 نگارش مقاله « An Article On the Conflict Between Utilitarianism and
 » Duty-Sharing in Justifying the Foundations of Punishmentکه در
مجله «» Specialty Journal of Politics and Lawسال  2018به چاپ رسيده
است.
 نگارش مقاله « The evident crime and its consequences in Iran's
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 » criminal lawکه در مجله « »Amazonia investigaسال  2018به چاپ رسيده
است.

 و نگارش بيش از ده مقاله که در همایشهاي ملي و بين المللي مورد پذیرش قرار گرفته
است
سوابق آموزشي:
 تدریس دروس «حقوق جزاي اختصاصي» و «آیين دادرسي کيفري»«حقوق جزاي عمومي» دوره
کارشناسي ارشد دانشگاه علوم تحقيقات همدان از سال  1389که ادامه دارد
 تدریس دروس «حقوق جزاي اختصاصي» و «آیين دادرسي کيفري»«حقوق جزاي عمومي» دوره
کارشناسي ارشد دانشگاه علوم تحقيقات سنندج

 تدریس درس «حقوق جزاي عمومي» و «جرم شناسي» ،دوره دکتراي حقوق کيفري و جرم
شناسي دانشگاه آزاد سنندج
سوابق اجرایي؛

 وکيل پایه یک دادگستري از سال  1389تاکنون
 مشاور حقوقي دانشگاه مالیر از سال 1395

تلفن09183861934 :
ایميلsskazemi92@gmail.com :
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