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 رزومه

 )عضو هيات علمي دانشگاه مالیر(يد سجاد کاظميس :و نام خانوادگي نام

استان » صحنه: محل صدور 1364: تاریخ تولد د محمديسنام پدر:

  «کرمانشاه

 

 يالت دانشگاهيب: تحص

 :يکارشناس

   1382سال  يدر کنکور سراسر 128کسب رتبه 

  همدان نايس يرش در رشته حقوق دانشگاه بوعلیپذ 

  (16.93)با معدل کل  1386در سال  يل در دوره کارشناسيفراغت از تحص 

  همدان نايس يدر دانشگاه بوعل 1383نمونه در سال  يانتخاب به عنوان دانشجو 

 و دکترا: ارشد يکارشناس

   يشناسدر رشته حقوق جزا و جرم 1386ارشد  يدر آزمون کارشناس 5کسب رتبه 

  دانشگاه تهران يشناسجرمرش در رشته حقوق جزا و یپذ 

   در مرحله  8و رتبه  1386سال  يکشور یيدانشجو ياد علميدر مرحله اول المپ 6کسب رتبه

 ادين المپیدوم ا

   ارشد دانشگاه تهران يدر دوره کارشناس 18.22کسب معدل 

  ( و 100از  72( دانشگاه تهران )کسب نمره يآزمون دکتر يشرکت در دو امتحان تافل)ورود

 در هر دو آزمون يقطع ي( و قبول100از  60ت مدرس)کسب نمره يانشگاه تربد

 

 ن یدر ا يقطع يدانشگاه تهران و قبول يحقوق جزا وجرم شناس يشرکت در آزمون دکترا

 .(1)با رتبه کتبي  آزمون

 ( در آزمون اختبار کانون وکال1کسب رتبه)المیکرمانشاه و ا ي 

  1387الم سالیکرمانشاه و ا ينون وکالآزمون وکالت در کا در( 1)کسب رتبه 

 

 19دانشگاه تهران و کسب نمره  يو جرم شناسحقوق جزا يتحان جامع دوره دکترمشرکت در ا. 

 

  1393دفاع از رساله دکتري در دانشگاه تهران با درجه عالي در سال 
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 :يسوابق پژوهش

  عضویت در شعبه غرب انجمن ایراني مطالعات سازمان ملل متحد 

 :يپژوهش يتهايفعال

 1393( قبل از سال 1

  مار با يمساعدت شده توسط ب يخودکش يو حقوق يفقه يبررس »نگارش مقاله با عنوان

 ين المللين کنگره بيدر سوم به عنوان پوسترکه « ه اروپایاتحاد يدر حقوق اعضا يقيمطالعه تطب

 ت.قرار گرفته اسو ارائه رش یمورد پذ يحقوق پزشک

  که جهت چاپ « يبه تخلفات ادار يدگيرس يات هايمتهم در ه يدفاع حقوق»نگارش مقاله

قرار گرفته  چاپمورد  1390در سال ارسال شده و  يحقوق يپژوهشها يجیترو يمجله علم يبرا

 است

  يمجله علم يکه جهت چاپ برا« آن يفرارو يو چالشها يناموس يقتلها» نگارش مقاله 

 است. چاپ شده ن مجلهیا 1389سال  21شماره در  شده وفقه و حقوق آمل ارسال  يپژوهش

   که جهت چاپ در مجله « يفريقه و اخذ وجه الکفاله در امور کيضبط وث يمبان»نگارش مقاله

چاپ شده و رش قرار گرفته یالم مورد پذیکرمانشاه و ا يدادگستر يکانون وکال يـ آموزش يعلم

 است.

  که در شماره اول فصلنامه « دن مجازاتهاکر يتبلور قاعده انصاف در اصل فرد»نگارش مقاله

 ده استيحقوق دانشگاه تهران به چاپ رس يانصاف انجمن علم

  مجله  يکه جهت چاپ برا« رانیا یياست جنايده در سیت از اطفال بزه دیحما»نگارش مقاله

 است. چاپ شدهکرمانشاه ارسال شده و  يدادگستر يکانون وکال

  حقوق  يا همنطقش یکه در هما« يله زنان تا حقوق شهروند: فاصيناموس يقتلها»نگارش مقاله

 رفته شده است.یپذ يکه در دانشگاه کنگاور برگزار شد جهت ارائه سخنران يشهروند

  يجیترو يدر مجله علمکه « يناموس يقتلها از  يريشگيپس در يپل يراهبردها»نگارش مقاله 

 .چاپ شده است (ن مجلهیا 1389سال  15شماره از جرم) يريشگيمطالعات پ

  ( يناموس ير آداب و رسوم بر وقوع قتلهايبه تاث يء ظن: نگاهوار سوید يآنسو)نگارش مقاله

چاپ ( 1389ز یي)شماره شانزدهم، پااز وقوع جرم يريشگيپمطالعات  يجیترو يعلممجله در که 

 .شده است

  ز يیپا 11که در شماره « لوريگرگ ت»اثر « آلمان يفريم قصد در حقوق کياهفم»ترجمه مقاله

 ده است.يحقوق به چاپ رس يمجله تعال 1390

  در که در کتاب مجموعه مقاالت « يگروه ينه رسانه هایيآدر  يناموس يقتلها» نگارش مقاله



 

 

3 

 ده است.يبه چاپ رس 1390ماه  يدادبان در د بزرگداشت دکتر حسن

 يد بهشتياه شهدانشگ يمن حقوق پزشکجان« حقوق سالمت»ته يکم ت دریعضو 

 قات همدانيدانشگاه علوم و تحق يگروه حقوق جزا و جرم شناس يپژوهش يت در شورایعضو 

  يدر مجله ها يعلم يد و چاپ مقاله هايتول يوه هايبا ش یيآشنا»شرکت در کارگاه ISI  که از

ن یدر ا 100از  100از يامتران برگزار شده و کسب یا اطالعات يپژوهشگاه علوم و فناور يسو

 کارگاه.

 )عضویت در هيات علمي دانشگاه مالیر(1393( بعد از سال 2

  تحليلي بر صالحيت دادگاههاي ایران در رسيدگي به جرم دزدي دریایي»نگارش مقاله »

 .است چاپ شده1395در سال که در مجله علمي پژوهشي دانشگاه تهران 

  که در «  رانیا يفريقوق کدر ح یيایدر يبر مجازات مرتکبان دزد يليتحل »نگارش مقاله

 به چاپ رسيده است. 1393سال  «پژوهش علوم انساني»مجله 

  که در مجله « تروریستي جرایم از گيري پيش و پليس ،جهاني امنيت »نگارش مقاله

 به چاپ رسيده است. 1396سال «مطالعات بين المللي پليس»

  در سواحل  يیایدر يبراي محاکمه مرتکبان دزد تيدر جستجوي صالح »نگارش مقاله

به چاپ  1396سال  « سيپل يالملل نيمطالعات ب »که در مجله « عدن جيسومالي و خل

 .است دهيرس

  ياسالم يایران يبر معمار دي)با تاک يابانيبر جرائم خ يشهر يمعمار ريتاث »نگارش مقاله »

 .است دهيبه چاپ رس 1397در سال « کاراگاه»که در مجله 

  نگارش مقاله« RESPONSE TO CRIMINAL PHENOMENON IN 

AUTHORITARIAN CRIMINAL POLICY THROUGH 

COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC SYSTEM  » که در مجله« 

Journal Of Organizational Behavior Research  » به چاپ 2018سال

 .است دهيرس

  نگارش مقاله« An Article On the Conflict Between Utilitarianism and 

Duty-Sharing in Justifying the Foundations of Punishment  » که در

 دهيبه چاپ رس 2018سال « Specialty Journal of Politics and Law »مجله 

 .است

  نگارش مقاله« The evident crime and its consequences in Iran's 
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criminal law  » که در مجله«Amazonia investiga»  دهيبه چاپ رس 2018سال 

 .است

  در همایشهاي ملي و بين المللي مورد پذیرش قرار گرفته که و نگارش بيش از ده مقاله

 است

 :يسوابق آموزش

 دوره  «يعموم يحقوق جزا»«يفريک ين دادرسیيآ»و « ياختصاص يحقوق جزا»س دروس یتدر

 داردکه ادامه  1389از سال  قات همدانيارشد دانشگاه علوم تحق يکارشناس

  دوره « حقوق جزاي عمومي«»آیين دادرسي کيفري»و « حقوق جزاي اختصاصي»تدریس دروس

 کارشناسي ارشد دانشگاه علوم تحقيقات سنندج

 دوره دکتراي حقوق کيفري و جرم ، «جرم شناسي»و « يعموم يحقوق جزا»س درس یتدر

 آزاد سنندج شناسي دانشگاه

 سوابق اجرایي؛

 تاکنون 1389ز سال وکيل پایه یک دادگستري ا 

  1395مشاور حقوقي دانشگاه مالیر از سال 

 09183861934تلفن: 

 sskazemi92@gmail.comایميل: 


