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 بسمه تعالی

  : ستار عزیزیدکتر اجرایی  -اهم عناوین فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی

 ( 26حقوق بین الملل ) پایه  استاد

 مقدمه : مشخصات فردی

 در شهرستان سرپل زهاب، متاهل و دارای دو فرزند 6531متولد 

 علمیبخش اول : سوابق و افتخارات 

  نفر ششم كشوری مناطق( و  ) در سهمیه 3131نفر دوم كنكور سراسری سال  -6

 مدیره هیات عضو و 3131 سال از متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن پیوسته عضو -2

  3111 سال تا 3131 سال از انجمن

پنجاهمین اجالس بین المللی سازمان ملل متحد جهت حضور در کمیته علمی انتخاب توسط  -5

) از سراسر جهان  2162در سالكمیسیون حقوق بین الملل ) مركز تدوین مقررات بین المللی ( 

 نفر پذیرفته می شوند (. 22تنها 

با  2161در سال« آكادمی حقوق بین الملل الهه»جهت در شرکت در اجالس منطقه ای انتخاب  -2

 الهه و حقوقدانان برجسته دنیا حضور قضات دیوان بین المللی دادگستری 

 در نپال 2161قاضی مسابقات آسیایی شبیه سازی دیوان بین المللی کیفری  -3

 كشور 4مسنول كمیته علمی گروه حقوق المپیاد دانشجویی گروه حقوق منطقه  -6

 D-8مدیر اجرایی دانشگاه بین المللی  -3

 عضو درجه الف بنیاد ملی نخبگان -3

 

 

 

 



 
 

2 
 

 آموزشیبخش دوم : فعالیتهای 

الملل در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از مهرماه  تدریس دورس مختلف حقوق بین -6

 تا کنون در دانشگاه بوعلی سینا 6531

 ی الهیات دانشگاه تهران الملل اسالمی در دانشكده تدریس درس حقوق بین -2

 تدریس دروس تخصصی حقوق بین الملل در دانشگاه تربیت مدرس -5

 

 

 فعالیتهای پژوهشی و فناوریبخش سوم : 

 تالیف كتابالف : 

  6533، نشر نور علم، بهمن ماه سال “  الملل ها در حقوق بین حمایت از اقلیت»  -6

 6531، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا،مهرماه «تابعیت در حقوق ایران و بین الملل  » -2

« حق تعیین سرنوشت خارجی حق تعیین سرنوشت در آئینه حقوق بین الملل:دفتر اول:»  -5

  6211پاییز ، چاپ اول ، انتشارات: دانشگاه بوعلی سینا

، چاپ اول ، انتشارات: دانشگاه بوعلی سینا« تاسیس و جانشینی دولتها در حقوق بین الملل»  -2

 6211پاییز 

« حق تعیین سرنوشت در آئینه حقوق بین الملل:دفتر دوم: حق تعیین سرنوشت داخلی»  -3

  6216پاییز ، چاپ اول ، دانشگاه بوعلی سیناانتشارات: 

 

 ب : تالیف كتاب به زبان انگلیسی

1- Study of Jus Sanguinis Aspects in Granting Nationality: with emphasis of 

Islamic Republic of Iran law situation, 2012, LAP LAMBERT Academic 

Publishing, RaziehHassankhani (Author), SattarAzizi (Author), BizhanHajiazizi 

(Author) 
2- Terrorism, Actors and Pathology, Islamic World Peace Forum ( 2011 ) 

SattarAzizi and others,pp.127-137 
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 فارسی پژوهشی –مقاالت علمی : 3د

بین ها در پرتو مجازات مرتكبان ژنوسید در رویه قضایی  حمایت از حق موجودیت اقلیت " -6

) دارای ،«پژوهشی  –مجله علمی » , فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی ،"المللی

 623-633، صص 6531زمستان  53دوره  2ی  شماره (  ISCدرجه 

( ، سال  ISCپژوهشی ) دارای درجه -مجله عملی "نامه مفید  "، « ایرانی االصل كیست»  -2

 623-613، صص  35پانزدهم، شماره 

بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تاكید بر رای دیوان »  -5

، مجله پژوهش  «فعالیتهای نظامی در سرزمین كنگو » بین المللی دادگستری در قضیه 

سال ( ،  ISCپژوهشی ) دارای درجه  -حقوق و سیاست دانشگاه عالمه طباطبایی، مجله علمی

 613-212، صص 6531،تابستان 55سیزدهم، شماره 

 131بررسی تطبیقی احاله در نظامهای حل تعارض : با تاكید بر رفع ابهام از ماده    " -2

) ،«پژوهشی  –مجله علمی » پژوهشهای حقوق تطبیقی تربیت مدرس،مجله "قانون مدنی   

 35-32، صص 6533دوره چهاردهم، شماره چهارم، زمستان (  ISCدارای درجه 

، « رویكرد دیوان بین المللی دادگستری به حق تعیین سرنوشت در رای مشورتی كوزوو »  -3

) دارای درجه ،«پژوهشی  –مجله علمی » فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی 

ISC  ) 213-223، صص 6533زمستان ،21دوره  3ی  شماره 

قانون مدنی ایران و ماده  331نقدی بر ماده  بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل:»  -1

شماره (  ISCپژوهشی، ) دارای درجه  -مجله علمی،مجله تحقیقات حقوقی،«6533واحده سال 

 555-531، صص 3111زمستان  16

و گزارش قواعد عرفی حقوق « نهج البالغه » مطالعه تطبیقی قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در  -3

سال اول، شماره اول، ،«پژوهشی  –مجله علمی » ، فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه، «بشردوستانه 

 33-33، صص 6532بهار 

فصلنامه حقوق ، «2162 تعامل مصونیت دولتها و قواعد آمره در پرتو رای مصونیت صالحیتی»  -3

ی  (  شماره ISC،) دارای درجه «پژوهشی  –مجله علمی » مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی 

 623-611، صص 6532 ،پاییز25دوره  5
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، « 2162گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولتها در آیینه رای مصونیت صالحیتی »  -3

، زمستان 611، سال نوزدهم، شماره (  ISC،) دارای درجه «پژوهشی  –مجله علمی » نامه مفید، 

 612-623، صص 6532

، نشریه فقه و حقوق «منشور ملل متحد در حقوق بین الملل عام  615جایگاه ماده »  -61

زمستان پاییز و ، 3، سال سوم، شماره (  ISC،) دارای درجه «پژوهشی  –مجله علمی اسالمی،

 33-622، صص 6532

مسئولیت كشورهای ناتوان با تاكید بر استفاده كنش گران غیردولتی از سرزمین    " -66

» پژوهشهای حقوق تطبیقی تربیت مدرس،مجله " آنان در حمله به كشورهای خارجی

، صص 6535بهار ، اولهم، شماره هیجددوره (  ISC) دارای درجه ،«پژوهشی  –مجله علمی 

621-625 

 بر تأکید با توافقی دموکراسی(: متكثر) چندقومیتی جوامع در دموکراسی و عدالت صلح،» -62

 ،13 دوره، دو فصلنامه بین المللی حقوق بشر،«عراق و هرزگوین بوسنی کشورهای تطبیقی مقایسه

 23-25 صفحه ، ،6535 زمستان و پاییز ، 2 شماره

، فصلنامه سیاست «  علیه كنش گران غیردولتی قربانیحدود دفاع مشروع دولت »  -65

 222-263، صفحات 6535، زمستان 2جهانی، دوره سوم، شماره 

 بررسی مشروعیت جدایی یكجانبه كریمه از اوكراین : تحلیل رویه و عملكرد دولتها»  -62

، صفحات 6532، بهار 6شماره  63دوره ، پژوهشهای حقوق تطبیقی تربیت مدرسمجله ، «

33-661 

، مجله «در دسته ارتباط قراردادها )با تاکید بر نظام حقوقی ایران(نظریه نزدیك ترین ارتباط »  -63

 36-55، صص 6532، بهار و تابستان 21سال دوازدهم، شماره حقوق خصوصی، 

احراز مسوولیت دولت در خصوص ارتكاب ژنوسید در تقابل یا تعامل با روند عدالت »  -61

، بهار و تابستان دوم، شماره دوره هشتم ،مطالعات حقوقی )علوم اجتماعی و انسانی سابق(، «انتقالی

  632-623، صص 6533

، «الملل  کمیسیون حقوق بین  گزارشگر ویژه 2162عناصر قواعد عرفی در پرتو گزارش سال»   -63

 632-633، صص 6532پژوهش های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره هیجدهم، زمستان 
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یا مساعدت با تأکید بر قضیه کاربرد مهمات المللی اشتقاقی ناشی از کمك  مسئولیت بین»  -63

، 6533، تابستان 36، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هیجدهم، شماره «ای در یمن خوشه

 652-613صص 

ناگی ماروس : نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم -پرونده گابچیكو»  -63

، صص 6533 پاییز زمستان، 33شماره  ،و سومسی سال  ،مجله حقوقی بین المللی،«توسعه پایدار 

613-652 

فصلنامه مطالعات حقوق  ،«جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد »  -21

 256-266، صص 6531 تابستان، 2شماره  ،23دوره  ،عمومی

المللی: با ها نزد دیوان کیفری بینچالش حقوقی اجرای قاعده عدم مصونیت سران دولت»  -26

تان پاییز و زمس، دوم، شماره نهمسال ، پژوهشنامه حقوق کیفری، «تأکید بر پرونده عمرالبشیر

 36-612، صص 6533

22- THE UN SECURITY COUNCIL AND IRAQ’S DISPUTED 

INTERNAL BOUNDARIES, The Iranian Review for UN Studies,2018, 

Vol:1, No.1, pp.27-63  

 

 ،23دوره  ،فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ،«دفاع مصونیت دولتها در داوری بین المللی »  -25

 236-231، صص 6533 تابستان، 2شماره 

، فصلنامه «جایگاه کشورهای عضو سازمان همكاری اسالمی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد» -22

 612-33، صص 6533سازمانهای بین المللی، سال دوم، شماره هشتم، پاییز 

سال  ،مجله حقوقی بین المللی،«مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل»  -23

 615-655، صص 6533 پاییز زمستان، 16شماره  ،سی و ششم

26- Review of the Role of the Secretary-General of the United Nations 

in the Preservation of JCPOA, The Iranian Review for UN Studies,2019, 

Vol:2, No.1, pp.29-62 

 حقوق نظام و(  ع)  علی امام عملكرد در شورشیان علیه ابتدایی زور به توسل تطبیقی مطالعه» -23

 616-661، صص 6533، بهار 23سال هشتم، شماره  ، فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه، «الملل بین
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 موردی مطالعه: آمریكا متحده ایاالت داخلی حقوق و الملل بین حقوق نگاه از هدفمند قتل» -23

 ،6533 تابستان ، 2 شماره ،3 ،پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب، دوره«سلیمانی سردار ترور

 631-625 صفحه

، «دادگستری المللی بین دیوان های رسیدگی در ها دولت نمایندگان اظهارات آور الزام آثار» -23

 611-36، صفحات 6533تابستان ، 31، شماره 25دوره تحقیقات حقوقی،  فصلنامه

،سبك شناسی نظم و نثر «نقش زبان در صدور فرهنگ با تاکید بر ظرفیتهای زبان فارسی» -51

 251-263، صص 23، شماره 65، دوره 6533فارسی، خرداد 

 ، مجله«ماهیت و کارکردهای استدالل از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی»  -56

 232-225 صص ،6211 بهار و تابستان ،12 شماره ،هشتم و سی سال المللی، بین حقوقی

 خصوص در اعدام حكم با ارتباط در بشر حقوق دولتی غیر المللی بین های سازمان مواضع» -52

 بهار ،23 شماره ،21 دوره، پژوهشهای حقوقی، «ها دولت داخلی قوانین در مخدر مواد جرایم

 233-233، صص 6211

،دوره ، مطالعات قدرت نرم«در میانه اعمال قدرت نرم و سختتحریمهای اقتصادی یكجانبه » -55

 .6211، تابستان 2، شماره 66

 و قضایی رویه در شخصی یا رسمی عمل عنوان به دولتی مأموران المللی بین جرائم توصیف » -52

تابستان ، 33، شماره 22، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره «الملل بین حقوق کمیسیون رویكرد

 213-635، صفحات 6211

، «الملل بین حقوق مقررات با سوریه شمالی مرزهای در امن منطقه ایجاد مطابقت بررسی» -53

 26-61، صص 6211خرداد ، 31، شماره 22دوره ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

فصلنامه مطالعات بین ، «شناسایی امارت اسالمی افغانستان )طالبان( از منظر حقوق بین الملل» -51

 22-3، صص 6211، مهر 2شماره ، 63، دوره المللی

 اتحادیه عضو کشورهای و انگلستان ایران، حقوق در خاك اصل اعمال تطبیقی بررسی» -53

 632-616، صص 6211، آبان 5، شماره 65، دوره مطالعات حقوقی شیراز، «اروپایی

 ،6211، آبان 23، شماره 3دوره ، دولت پژوهی، «روند استعمارزدایی از منظر حقوق بین الملل» -53

 23-6صص

، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ویژه «مسئولیت بین المللی دولتها در کمك رسانی انسان دوستانه» -53

 253-213، صص 6216، 2نامه حقوق و کرونا، شماره 
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 و مبتال افراد دیجیتال ردیابی در دولت حق با خصوصی حریم حفظ بر شهروندان حق تزاحم » -21

، 31، شماره 22دوره ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، «63 کووید بیماری انتقال به مشكوك یا

 22-3 ، صص6216 پاییز

، دو فصلنامه حقوق «عمل تا نظریه از: الملل بین حقوق در حكومت دموکراتیك مشروعیت» -26

 ، 52، دوره 6211پاییز بشر، 

 التین پژوهشی –مقاالت علمی : 2د

42- Lineage Influence on Nationality from Islamic Republic of Iran law 

View Point-‘, Journal of Politics and Law, Canadian center of Science, 

2012, Vol: 5, No. 2. pp. 188-193.  

 

43- “Discriminatory or Non-Discriminatory Application of Jus 

Sanguinis”, Journal of Politics and Law, Canadian center of Science, 

2012, Vol: 5, No. 1, pp.145-150. 

 

44- “Absolute and Conditional Application of Jus Sanguinis”, 

International Law research, Canadian center of Science, 2012, Vol:1, 

No.1, pp.130-133. 

 

45-  “Studying of Some Women Nationality Issues from the Islamic 

Republic of Iran Law View Point”, European Journal of Scientific 

Research,2012, Vol:72, No.1, pp.156-159. 

 

46- “ Studying of Some Aspects of Jus Sanguinis with Emphasis of Iran 

Situation”, European Journal of Scientific Research,2012, Vol:72, 

No.2,pp.91-94. 

 

47- “Human Rights and Right to Food”, International Research Journal 

of Applied and Basic Sciences,2012, Vol:3, No.1, pp.123-128. 

 

48- THE UN SECURITY COUNCIL AND IRAQ’S DISPUTED 

INTERNAL BOUNDARIES, The Iranian Review for UN Studies,2018, 

Vol:1, No.1, pp.27-63  

 

 

http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/ISSUES/EJSR_72_2_01.pdf
http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/ISSUES/EJSR_72_2_01.pdf


 
 

8 
 

 ترویجی –: مقاالت علمی ه

 

ی  المللی دادگستری و رویه دیوان بین 2113فوریه  26عناصر جنایت ژنوسید در رای ”  -23

ترویجی حقوق بین الملل (  –) دو فصلنامه علمی  مجله حقوقیدر “  المللی دادگاههای ویژه بین

 3-52، صص 6531تابستان  -، شماره سی و ششم بهار

مجله در “ الملل  استقالل كوزوو : بررسی مشروعیت جدایی یكجانبه در حقوق بین”  -31

تابستان  -م بهارهشتشماره سی و  ،ترویجی حقوق بین الملل ( –) دو فصلنامه علمی  حقوقی

 66-23، صص 6533

درخواست رای مشورتی درباره استقالل كوزوو : تاملی بر نظریه كتبی ایران در پرتو »  -36

، 6533، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ، شماره چهارم «  نظریات كتبی دیگر دولتها

 535-532، صص 6533چاپ 

حق تعیین سرنوشت خارجی: بررسی نظریات كتبی  رویكرد متعارض دولتها به»  -32

ترویجی ) دارای -مجله عملی "مجله پژوهشهای حقوقی  "،« دولتها در رای مشورتی كوزوو 

 655-633، صص 6533، زمستان  61( ، سال هشتم، شماره  ISCدرجه 

موضع و دالیل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوریهای آبخازیا، اوستیای جنوبی و ”  -35

-33،صص 6533تابستان  –، بهار  22بین المللی، شماره  مجله حقوقی“ شناسایی كوزوو عدم 

13 

مجله « سازمان پلیس بین الملل ) اینترپل ( و جایگاه آن در مبارزه با جرایم مالی»  -32

، بهار 25دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا ، سال نهم، شماره  پژوهش علوم انسانی

 633-632، صص 6533و تابستان 

دانشكده  مجله پژوهش علوم انسانی«  لاسیردرفقه اسالمی وحقوق بین المل برخورد با»  -33

، صص 6533، بهار و تابستان 25ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا ، سال نهم، شماره 

231-236 

 مجله حقوقی، « تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی»  -31

 65-35،صص 6531زمستان  –، پاییز  23بین المللی، شماره 
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در پرتو بررسی  2162سازوکار حقوقی انتخابات ریاست جمهوری آمریكا : تحلیل انتخابات »  -33

 33-16صص  ،6536بهار   3،پیش شماره مطالعات آمریكافصلنامه ،«پنج دوره اخیر

 دیوان بین المللی دادگستری، دانشنامه جهان اسالم -33

 

 

 معتبرعلمی  : مقاالت كامل چاپ شده در همایش های و

حق بر » مقاله چاپ شده در کتاب ، « تحلیل صلح جهانی از روزنه دموكراسی اجماعی »  -6

 235-561، صص 6533، ناشر : مجمع جهانی صلح اسالمی، چاپ اول ، «  صلح عادالنه

صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی، با تاکید بر مقایسه » چاپ چكیده مقاله با عنوان  -2

» درپنجمین همایش بین المللی حقوق بشر با عنوان « تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق 

در دانشگاه مفید قم برگزار  6533اردیبهشت  22و  25که در تاریخ  «صلح، حقوق بشر و دین 

 گردید.

» ، مقاله چاپ شده در كتاب «  نقش مجمع عمومی در تدوین و توسعه حق تعیین سرنوشت»  -5

) پنجم و ششم « نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل 

، صص 3113انی مطالعات سازمان ملل متحد، تهران ( ، ناشر : انجمن ایر 3131دی ماه 

311-361 

-البالغه و گزارش قواعد عرفی حقوق بینمطالعه تطبیقی قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در نهج -4

 ، 3111/ 2/ 23،  البالغه و علوم انسانیهمایش ملی نهج،  ICRCالملل  بشردوستانه

همایش بین المللی مقاله چاپ شده در ،«  قیحقوتروریسم و نهضتهای آزادیبخش : مرزشناسی »  -3

، ناشر : مجمع جهانی صلح اسالمی، چاپ اول ،  هائتالف جهانی مقابله با تروریسم برای صلح عادالن

 262-251، صص 6531

، همایش «المللسازمان کنفرانس اسالمی و حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین»  -1

شهر ناشر : (  3111) نوزدهم و بیستم مهرماه الملل، یخی در حقوق بینملی  اموال فرهنگی و تار

 613-631، صص 6531، چاپ اول ، دانش
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، همایش ملی « حق بر جنگ در نظام حقوق بین الملل : از رویكرد کالسیك تا رهیافت نوین»  -3

-623، صص 6531، چاپ اول ، (  3111) نهم بهمن ماه حقوق بشردوستانه و نیروهای مسلح 

612 

مصونیت ماموران دولتی از صالحیت کیفری خارجی: آثار و معیارهای تعیین مصونیت شخصی و »  -3

، تهران، انتشارات 6536آذر  51و  23، الملل، همایش بین المللی  مصونیت در حقوق بین«رسمی

 256-236گنج دانش، صص 

بازیگران غیردولتی در تهدید نقش » ، همایش ملی «اثبات ارتكاب جنایت ژنوسید علیه ایزدی ها»  -3

، کرمانشاه، انتشارات شهردانش، 6535آذرماه  21، «علیه صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای 

 613-632، تهران، صص 6533مهرماه 

، «وضعیت زنان در موارد تهدید علیه صلح و امنیت : قربانی یا ناجی؟ با تأکید بر قضیه کوبانی»  -61

، «ن غیردولتی در تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نقش بازیگرا» همایش ملی 

 223-231، تهران، صص 6533، کرمانشاه، انتشارات شهردانش، مهرماه 6535آذرماه  21

حقوق بین الملل و بازیهای »، همایش ملی «: پرهیز از تنفر ملی، نژادی و قومیبازیهای رایانه ای»   -66

 613-633، تهران، صص 6533، انتشارات میزان، مهرماه 6533شت اردیبه 23و  23، «رایانه ای 

نقش شورای » ، همایش ملی «بررسی عملكرد کمیسیون فرغی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها»  -62

، 6533، انتشارات شهردانش، 6533بهمن  23، «اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف ملل متحد

 651-661 صص

اداره سرزمینهای بدون حاکمیت: با تاکید بر اداره کوزوو و تیمور جایگاه و نقش دبیرکل در » -65

اسفند  21، «نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد»، همایش ملی «شرقی

 631-632، صص 6211، انتشار 6531

نقش »، همایش ملی «بررسی نقش دبیرکل و دبیرخانه ملل متحد در حفظ و پویایی برجام» -62

، صص 6211، انتشار 6531اسفند  21، «و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد دبیرخانه

522-562 
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12 -The right to food in the international bill of human rights, 2012,   International 
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13-Genocide, one of the results of the Freedom of Genetics Operations, 2012, 
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