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  تحصیالت

 دکتری حقوق عمومی، بین الملل، دانشگاه استرازبورگ، فرانسه 1387

 دانشگاه استرازبورگ، فرانسه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی، 1382

 کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال 1378

 (یپژوهش )آموزشی و سوابق شغلی

 هیات علمی تمام وقت، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزیتا کنون:   1394

 یمدعو،دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز استاد :1393- 1388

 مدعو، مدرسه علوم سیاسی، پاریس : استاد1393

طراح سواالت متون حقوقی به زبان انگلیسی و فرانسه در مقاطع کارشناسی ارشد و : تا کنون1390

 آزاد اسالمیدکتری، رشته های حقوق بین الملل و حقوق عمومی، مرکز آزمون دانشگاه 

در ( فوانسوا کرپوبا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مهاجرین )پروفسور مشترک  پژوهش :1392

 ، مونترال، کاناداMcGill مک گیلغیر قانونی در کانادا، دانشگاه  کودکان مهاجر خصوص حقوق بشر

 کانادا، مونترال، UQAM او کم، دانشگاه رائول دندورانپژوهشگر مدعو، کرسی  :1391

 تهرانمعاونت پژوهشهای بین المللی، ، پژوهشگر،  مرکز تحقیقات استراتژیک:  1388-1391

 پژوهشگر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت:1387-1388

 :پژوهشگر، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران1385

 سازمانهای بین المللی سوابق شغلی در

 کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگانتا کنون: 1388

 : دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی سابق1384

 : دیوان بین المللی کیفری1383



 

 دوره های تخصصی

 زشی در خصوص تابعیت و بی تابعیتی کمیساریا عالی سازمان ملل در امور پناهندگان،کارگاه آمو1396

 سن رمو، ایتالیا

 ، مرکز صلح و توسعه بین الملل بانکاشا، کاستیون، اسپانیاصلح و توسعه بین الملل 1381

 حقوق تطبیقی، دانشکده بین المللی حقوق تطبیقی، استرازبورگ، فرانسه 1385

 کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، استانبول، ترکیه، حمایت بین المللیبرنامه ، 1389

 

 مقاالت و گزاش ها

 Homme etبررسی حقوقی وضعیت مهاجران و پناهندگان در ایران )به زبان فرانسه(، مجله : 1394

Migrationبهمن ماه، پاریس ، 

، Forced Migration، مجله )به زبان انگلیسی( آزادی جابه جایی پناهندگان افغان در ایران :1392

 ، لندن44شماره 

 )به زبان فرانسه( اعمال تحریم ها علیه ایران: آیا می توان از یک استراتژی موفق صحبت کرد؟ :1391

Chronique مونترال، کانادااو کم، دانشگاه رائول دندوران، کرسی ، 

حمایت از افراد بی تابعیت و کاهش بی تابعیتی، مطالعه زوایای الحاق به کنوانسیون های بین  :1391

در رابطه با کاهش بی تابعیتی، پژوهشنامه  1961خصوص وضعیت افراد بی تابعیت و در  1954المللی 

 ، مرکز تحقیقات استراتژیک52

مرکز  انتشار اسناد محرمانه توسط ویکی لیکس و چالش های حقوقی آن، گزارش راهبردی،: 1390

 296، شماره 1390تحقیقات استراتژیک، فروردین 

صالحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین المللی،فصلنامه راهبرد، مرکز : 1389

 55، شماره 1389تحقیقات استراتژیک، تابستان 

گزارش  پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها؛ نگاهی به رویه حمایتی جمهوری اسالمی ایران،: 1389

 264، شماره 1389مرکز تحقیقات استراتژیک، تیر  راهبردی،

نگاهی حقوقی به حمله اسراییل به کشتی های کمک رسانی به غزه در آبهای آزاد، گزارش : 1389

 273، شماره 1389مرکز تحقیقات استراتژیک، شهریور  راهبردی،



، مروری بر نا هنجاری کارکرد دیوان کیفری بین 1998سال پس از تصویب اساسنامه رم  10 :1389

 مونترال، ()به زبان فرانسه Lex Electronicaالمللی، 

صالحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه سیاست خارجی،  1385

 ، ویژه حقوق بین الملل1385زمستان 

 سمینارها و نشست های تخصصی

اسالمی، واحد دبیر نشست های تخصصی گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد : 1394

 (1394نشست تخصصی در طول ترم مهر ماه  3)برگزاری  تهران مرکزی

سخنران، مهاجرت اجباری و پناهندگی با تاکید بر بحران اروپا، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد  :1394

 اسالمی، واحد تهران مرکزی

کنفرانس بین المللی مطالبات زنان برای حقوقشان در خاور میانه و شمال آفریقا، : 1392ادریبهشت 

 ، تورانتو، کاناداYork یورکدانشگاه 

 کبک، کانادا، Laval لولسمینار در خصوص پناهندگی و آوارگی، دانشگاه : 1391آبان 

 مونترال، کانادا ،UQAM اوکمحمایت از پناهندگان افغان در ایران، دانشگاه : 1392مهر 

 

 تسلط به زبانهای خارجی

 انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی ،عربی


