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 حال شرحخالصه 

 مشخصات فردي 

 پور نام و نام خانوادگي: فريده محمدعلي

 متأهل: تأهلوضعيت 

 سوابق تحصيلي

 المللي( بين های سازمانالملل )گرايش حقوق و  روابط بين: دكترا در مقطعـ رشته تحصيلي 

 دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران دكترا: دانشگاه محل تحصيل در مقطع

 المللي: مورد ايران و عراق های بين های غيركشتيراني از آبراه عنوان رساله: رژيم حقوقي استفاده

 المللي بين های سازمانو  ـ رشته تحصيلي كارشناسي ارشد: ديپلماسي

 الملل وزارت امور خارجه بيندانشكده روابط دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد: 

 سياسي علومرشناسي: رشته نخست تحصيلي كاـ 

 دانشگاه تهران سياسيدانشكده حقوق و علوم دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي: 

 رشته دوم كارشناسي: حقوقـ 

 پژوهشي هاي طرح اجرا و ارزیابي

هـای مـرزی و منـابع آش مشـترا وزارت      مطالعاتي، دفتر رودخانه های ارزيابي و داوری علمي برخي پروژه -

 تاكنون 5931نيرو، 

 5141انـداز   ای و اسـتاني پـايش سـند  شـم     ملي، منطقـه  یها گزارشمجری مطالعات حقوقي طرح تدوين  -

 5931-5938پژوهشكده مطالعات علوم انساني جهاد دانشگاهي، ج.ا.ايران، 

دفتـر  المللي،  های بين هيراني از آبراهكشتهای غير  المللي استفاده اسناد بينقرارداد گردآوری، ترجمه و تدوين  -

 5931مشترا وزارت نيرو،  یها آشهای مرزی و  رودخانه

 منظـور  بـه قرارداد ارائه خدمات مشاوره تحقيقاتي مشاور پژوهشكده مهندسي آش دانشگاه تربيت مدرس در  -

های مصوش شورای تحقيقات  اجرای پروژههای پژوهشي و نظارت بر  ارزيابي و داوری علمي پيشنهاد پروژه

 5939-5931آش، 

و  هـا  فرصـت بررسـي   ،مطالعات حقوقي طرح پژوهشي پژوهشگاه علـوم انسـاني جهـاد دانشـگاهي     جریم -

كارفرمـا: وزارت كشـور   ، (اسـممي دوره نهم مجلس شورای آتي )برگزاری انتخابات احتمالي در تهديدهای 
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مرزی غرش كشـور پژوهشـگاه علـوم انسـاني      یها آشمطالعاتي  های طرح الملل بينمطالعات حقوق  جریم -

توسـعه منـابع    های شامل طرح 5989-5981، كارفرما: شركت توسعه منابع آش وزارت نيرو ،جهاد دانشگاهي

 توسعه منابع آش حوضه سيروان )مجموعه سد و سامانه ژاوه، آزاد، داريان( یها طرحآش حوضه زاش و 

 مدیریت پژوهشي

مركـز  ، مايصداوسمديريت مطالعات مربوط به ماهيت، حدود وظايف و اختيارات شورای نظارت بر سازمان  -

 های مجلس شورای اسممي پژوهش

عضويت نماينـدگان نـاظر مجلـس شـورای     مديريت مطالعات پژوهشي مربوط به ارزيابي شوراهای عالي با  -

 های مجلس شورای اسممي پژوهش ركز، ماسممي

مديريت مطالعات پژوهشي مربوط به اليحه اصمح موادی از قانون تشكيمت، وظايف و انتخابات شوراهای  -

 مجلس شورای اسممي و اصمحات بعدی آن یها پژوهشمركز ، اسممي كشور و انتخاش شهرداران

 وزارت امور خارجه، عراق عليه ايران گامريكا در جن متحده االتيابررسي حقوقي مداخمت نظامي  -

 مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مطالعات امنيتي يشناس روش -

 پژوهشي يها گزارشو  ها طرحارزیابي 

مرزی وزارت  یها آشهای مرزی و مشترا، دفتر  رودخانهمطالعات مربوط به  يالملل بينحقوق  ارزيابي -

 تاكنون 5931از  نيرو

 ، شركت مهاش قدسهزارمسجدانتقال آش  یها طرحمطالعات مربوط به  يالملل بينحقوق  ارزيابي -

 ، شركت مهاش قدستاجيكستانانتقال آش  های طرحمطالعات مربوط به  يالملل بينحقوق  ارزيابي -

 انتقال آش گرمسيری، شركت مهاش قدس های طرحمطالعات مربوط به  يالملل بينحقوق  ارزيابي -

مجلس شورای  های پژوهشسكوهای نفتي مركز  یرأمطالعات مربوط به  يالملل بينحقوق ارزيابي  -

 اسممي

مجلس شورای  های پژوهشمطالعات مربوط به وضعيت حقوقي فلسطين مركز  يالملل بينحقوق  ارزيابي -

 اسممي

 آثار منتشره

 کتبالف. 

 5931آمريكا با همكاری مهدی آسايش جاويد، تهران: انتشارات پشتيبان،  متحده اياالتـ كتاش قدرت سايبری و 

های مرزی و مشترا ايران،  المللي؛ مطالعه موردی رودخانه های بين های غيركشتيراني از آبراه حقوق استفاده ـ كتاش

 5931تهران: نشر ميزان، 

( بـا همكـاری مـريم زار     1455-1448ای جهـاني ) ملل متحد و ارزيـابي دوره  شورای حقوق بشر سازمانكتاش ـ 

 5931پاييز  نخبگان، ، تهران:خانمحمدی
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 5989گستر،  منشور ملل متحد، تهران: انتشارت فرهنگ 15ـ كتاش دفا  مشرو  براساس ماده 

 5913 ،وزارت امور خارجه سياسيدفتر مطالعات تهران:  ،الملل بيندر حقوق  دفا  مشرو  ـ كتاش

 مقاالتب. 

 رزاده،يمقاله مشترا با محمد نص، در اروپا سميشهروندان و مبارزه با ترور تيامن ،یحقوق شهروندـ مقاله 

 .5145، آذر 11، شماره 51دوره ، المللي بين سياسي تحقيقات

مراد ، مقاله مشترا با رودخانه مرزی ارستيک يجمهوری اسممي ايران در هيدروپل مواضع بازيگران كليدیـ مقاله 

 .5145تابستان ، 54 ياپيپ ،يمناطق كوهستان ييايمطالعات جغراف، انيگيشهباز براد، محمدرضا  يانيداللت، مراد كاو

بر  رانيا يطيمح ستيز تيارس بر امن -كورا زيحوضه آبر یكشورها کيتيدروپليه یاثرگذار زانيم نييتعمقاله 

المللي  مجله بين ،انيگيراد، مراد داللت، محمدرضا شهباز ب يانيمراد كاومقاله مشترا با  ،روش مكتور اديبن
 .5145، تير ژئوپلتيک

 مقاله مشترا با، چليم ري رخش تصاو كردياروپا؛ رو یا اسطوره يليتخ یايجغراف نشيو آفر يراست افراطـ مقاله 

 .5145تابستان بهار و ، 95 ياپيپ ،ینظر استيپژوهش س محمد نصيرزاده،

، مقاله مشترا شورای امنيت سازمان ملل متحد و جايگاه زنان در فرآيند صلح سازی؛ مطالعه موردی عراقـ مقاله 

 .5144، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه، حداد زندشيرين  با

 اينگيمسلمان روه تياقل یمورد مطالعه ؛كشي مقابله با نسل یكل سازمان ملل متحد و تمش برا رانيدبـ مقاله 

و  پاييز، 53شماره  ،الملل نيب استيس يرانيا نامه پژوهش، زار  خانمحمدیمريم مقاله مشترا با ، (1451-1451)

 .5144تان زمس

فصلنامه محمد نصيرزاده،  مقاله مشترا با، انهيعمان در خاورم يخارج استيدر س يطرف يو ب تيهوـ مقاله 

 .5144 پاييز، 3، شماره 9، دوره جهان اسمم یو كاربرد نياديمطالعات بن

عليرضـا خـدا قلـي پـور و     در قبال افغانسـتان، مقالـه مشـترا بـا     پاكستان سياست خارجي  وـ فرهنگ استراتژيک 

 .5933 پاييز و زمستان (،51، شماره يک )3دوره ، الملل ايراني سياست بين نامه پژوهشمحمدولي مدرس، 

ـ آبر ی وفصل منازعات در حوضه در حل المللي بين يآب یآش و نهادها يپلماسيـ نقش د ـ  زي ـ ن يالمللـ  نيب مقالـه   ل،ي

جهـان   یو كـاربرد  نياديفصلنامه مطالعات بن ؛نينش خيش يمدرس؛ ارسمن قربان يمحمدول ؛یمشترا با ربابه جواد

 .5933، تابستان 1، شماره 1، دوره اسمم

راهبـرد  ، مشترا با داود طـارمي،  (انهيبر خاورم)تأكيد  در طراحي استراتژی آمريكا پس از جنگ سرد جايگاه ناتوـ 
 .15-11، 5933، بهار 51شماره ، سياسي

، مقاله مشترا با افشين متقـي،  مديريت منابع آش در ايران )نمونه پژوهشي استان زنجان( يشناس بيآسواكاوی و ـ 

 .549- 83 ،5938 زييپا ،1(، سال نهم شماره یا منطقه یزير برنامه) ايفصلنامه جغرافو مسعود اميدی،  حسين ربيعي

الملل، مقالـه مشـترا    در روابط بين يدنظرطلبيتجدـ نظريه روح بنيان ريچارد ندليبو؛  ار وش تحليلي برای تبيين 

 .5938پاييز و زمستان  ،پژوهش سياست نظریبا رامتين رضايي، 

mailto:fm.alipour@khu.ac.ir/
mailto:fm_alipour@yahoo.com


 

     fm.alipour@khu.ac.ir/ fm_alipour@yahoo.comايميل 

 4 

 

، نوروز پورمحمدرضا  مقاله مشترا باـ ديپلماسي ديجيتال آمريكا در برابر ايران در دوران رياست جمهوری اوباما، 

 .5938، تابستان 58، شماره های نوين مطالعات رسانه

 ييهـا  (؛ )آمـوزه 5383-5333انتقام؟ ) ايبخشش  ؛یصلح سازو  يجنوب  یقايدر آفر ديآپارتا ياسيتحول در نظام سـ 

، سـال  پژوهشـنامه علـوم سياسـي   ، مقاله مشترا با محمـدولي مـدرس و سـيد صـمد حسـيني،      (رانيجامعه ا یبرا

 .5938 هاردهم، شماره دوم، بهار 

امنيـت  ـ تحليل معضل امنيتي عربستان سعودی در  ار وش نظريه موازنه تهديد، مقاله مشترا بـا جـواد دهقـاني،    

 .5931 تابستان، 11، شماره پژوهي

مطالعـات  حامد طالبيان،  ، مقاله مشترا بامنابع آبي مشترا در حوضه كورا ـ ارس؛ پيشران صلح در قفقاز جنوبي ـ 

 .5931، بهار و تابستان اوراسيای مركزی
The Spread of Extremism in the World, Recognition of Foundations and Backgrounds, 

Political Studies of Islamic World, Volume 6, Issue 4, winter 2018. 
، 1451 – 5335مرزی و مشترا؛ مطالعه مـوردی: آسـيای مركـزی     یها رودخانهبررسي آثار اعمال حق حاكميت بر ـ 

 .5931مستان ، ز51شماره ، استيسمشترا با محمدرضا اماني، 

 .5931، پاييز سياست جهاني، الملل نياصل منع استفاده از زور در روابط ب ديجد یها و  الش یبريحممت ساـ 

و  محمدولي مـدرس  ،سهيم عظيميان، يياروپا یكشورها یانرژ يازهاین ينتأم بر نحوه يهروس یراهبرد انرژ يرتأثـ 

 .5931زمستان  ،1الملل، شماره  مطالعات سياسي اقتصادی بين ،پور فريده محمدعلي

متـين،   پژوهشـنامه  رحيمـي عمـاد،   رضـا  ديسـ انقمش اسممي ايران و نظريه حكمراني خوش با  گيری شكل عللـ 
 .5931، تابستان 13شماره ، )علمي پژوهشي(

 .5981، تابستان 94، شماره علمي پژوهشي(ملي )فصلنامه مطالعات ـ نقد و بررسي كتاش: سياست هويت، 

، مجلس و پـژوهش با مسيح بهنيا،  مايصداوسشورای نظارت بر در ماهيت، حدود وظايف و اختيارات  يتأملمقاله ـ 

 .5981بهار ، 15، شماره سيزدهمسال 

كتـاش مـاه علـوم     در تاريخ ديپلماسي ايران، ييانزوا گراو روانشناسي  يطرف يب يشناس جامعهـ نقد و بررسي كتاش: 

 .5981 مرداد نهم،سال ، اجتماعي

و  3سال ششـم، شـماره    ،كتاش ماه علوم اجتماعي، «ای از نظم و آشفتگي آميزه؛ شدن يجهان»ـ نقد و بررسي كتاش: 

 .5981مرداد ، تير و 54

فصلنامه مطالعات جنگ ايران و عراق(، سال ) نگين ايرانـ مقاله اعمال حق دفا  مشرو  در جنگ عراق عليه ايران، 

 .5981، زمستان 1دوم، ش 

 .5985، پاييز 91، سال نهم، شماره مجلس و پژوهشـ مقاله ممنوعيت كاربرد يا تهديد توسل به زور، 

 .5985، پاييز 91، سال نهم، شماره مجلس و پژوهشـ مقاله دفا  مشرو ، 

 مجلس شوراي اسالمي هاي پژوهشمرکز کارشناسي،  يها گزارشج. 

 يت كاربرد يا تهديد توسل به زورممنوعـ 
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 مشرو دفا  ـ 

 یا هستهالحاق ايران به پيمان منع جامع آزمايشات ـ 

 زيآم صلح یا هسته یآور فنطرح دستيابي به ـ 

 طرح الزام دولت به تعليق اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقيـ 

 كشور ساتيتأساليحه تعيين حريم حفاظتي امنيتي اماكن و ـ  

 كنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساداليحه الحاق دولت جمهوری اسممي ايران به ـ 

ظالمانـه، غيرانسـاني    یها مجازاتطرح الحاق جمهوری اسممي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا ـ 

 تحقيرآميز و

 اليحه الحاق جمهوری اسممي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض نژادی عليه زنانـ 

 ها آنشيميايي و انهدام  یها سمح یريكارگ بهر بر اجرای معاهده منع گسترش، توليد، انباشت و اليحه ناظـ 

ـ شناسـايي    منظور بهمواد منفجره پمستيكي  یگذار نشانهاليحه الحاق دولت جمهوری اسممي ايران به كنوانسيون ـ 

 مئهوری بوليواری ونزواليحه قرارداد جامع همكاری بين دولت جمهوری اسممي ايران و دولت جم

بـين دولـت جمهـوری اسـممي ايـران و دولـت        گـذاری  سـرمايه تشويق و حمايت متقابـل از   نامه موافقتاليحه ـ 

 مئجمهوری بوليواری ونزو

تجارت ترجيحي بين دولت جمهوری اسممي ايـران و دولـت جمهـوری اسـممي پاكسـتان و       نامه موافقتاليحه ـ 

 پروتكل اصمحي برخي مواد آن

 در كشور غيردولتيي الملل بين های سازماناليحه نحوه فعاليت ـ 

 آموزشي هاي کارگاهبرگزاري  ،در سمينارهاارائه مقاله 

 از جمله موارد زير قابل ذكر است:

متحـده امريكـا، مشـترا بـا      اولين كنفرانس ملي فضای سـايبر، عنـوان: ديپلماسـي سـايبری، توئيپلماسـي ايـاالت      ـ 

 .5145آذر  51 - 55محمدرضا نوروزی، دانشگاه تهران، 

المللـي   ای و بـين  منطقهالمللي قا اق انسان، عنوان: اسناد  ای و بين های ملي، منطقه ـ بررسي و تحليل ابعاد و  الش

مـرداد   3انجمن مطالعات صـلح ايـران و انجمـن حـامي،      ، نگاهي به تجارش برخي كشورها،قا اق انسانله با مقاب

5145. 

ـ اولين كنفرانس ملي فضای سايبر، عنوان: هوش مصنوعي و كاربردهـای نظـامي در فضـای سـايبری، مشـترا بـا       

 .5145آذر  51 - 55ميرامير پورموسوی، دانشگاه تهران، 

رشـته روابـط    یهـا  روشفهم كنش اجتماعي انسان با نگاهي بـه   يشناس روشمعرفي و نقد كتاش: نشست علمي ـ 

 .5144خرداد  51، من علوم سياسي ايران)مجازی(، انج الملل نيب
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ـ بـا ا  ني ـ  یاسـناد همكـار   یمطالعـه مـورد   ؛يرسانه بر افكار عموم طرهيس ينشست علمـ   اروپـا  هيـ و اتحاد راني

ـ   ييدانشـجو  ينجمـن علمـ  ، ایبهزاد محمـد  یآقا، با همكاری (ی)مجاز  1 ،يدانشـگاه خـوارزم   الملـل  نيروابـط ب

 .5144 بهشتيارد

پيامدهای ويروس كرونا بر مناطق مختلف جهان؛ ابعـاد مفهـومي و عملـي )مجـازی(، عنـوان:       المللي بينـ همايش 

دانشـكده  آسـيا و اقيانوسـيه،    یا منطقـه  یها استيس؛ محور انسانكار  یسو بهو حركت  53كوويد  یريگ همهبحران 

 .5933 اسفند 51دانشگاه تهران،  ياسيحقوق و علوم س

، عنوان: راهكارهای توانمندسازی زنـان آفريقـا در جهـان    ندهيمطالعات زنان و آ است،يعلم سالمللي  ـ كنفرانس بين

اسـفند   51سياسي ايـران،   ، با همكاری شيرين حداد زند، انجمن علوم(یمجازمتحد )پساكرونا از منظر سازمان ملل 

5933. 

نوظهـور و   یها بحرانصلح در خاورميانه،  انداز  شمـ  هارمين همايش ساالنه انجمن علمي مطالعات صلح ايران؛ 

عـراق  سازی؛ مطالعـه مـوردی    قديمي، شورای امنيت سازمان ملل متحد و جايگاه زنان در فرآيند صلح یها استيس

 .5933 ماه ید 58زند، ، با همكاری شيرين حداد (یمجاز)

شورای عنوان:  انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد،المللي،  وبينار نشست تخصصي زنان، صلح و امنيت بينـ 

 18 حداد زند، نيريش یبا همكار ،جديد یها افقبه گذشته و ردر مخاصمات مسلحانه؛ تج زنانامنيت و حمايت از 

 .5933مهر 

 .5933مهر  3جهان اسمم،  يپژوه ندهيآزشي روش تحقيق )با رويكرد پوزيتويستي(، موسسه كارگاه آموبرگزاری ـ 

ـ اولين همايش ملي دانشگاه، صلح و توسعه، انجمن مطالعات صلح ايران و انجمن علوم سياسي ايران با همكـاری  

 1همكـاری مـريم يـاری،    سـازی، بـا    دانشگاه شمس گنبد، عنوان: نقش دانشگاه در گسترش جامعه مـدني و صـلح  

 .5931ارديبهشت 

واكـاوی تطـور در   عنـوان:   با همكاری مـريم زار ، در تحقق اهداف ملل متحد  كل ريدبهمايش نقش دبيرخانه و ـ 

بـا   انجمـن مطالعـات سـازمان ملـل متحـد      ،(1451-5318سازمان ملل متحـد )  كل ريدبعمليات حفظ صلح؛ نقش 

 .5931اسفند  14 ،دهمكاری مركز اطمعات سازمان ملل متح

دانشكده حقوق و ابعاد حقوقي بحران ميانمار، ميانمار، عنوان: مسلمانان ـ نشست علمي بررسي ابعاد حقوقي بحران 

 .5931مهر علوم سياسي دانشگاه تهران، 

 كميسـيون حقـوق بشـر   هراسي بـرای صـلح،    عنوان: مقابله با بيگانهـ كارگاه آموزشي همه با هم برای صلح پايدار، 

 .5931ايران، آبان  اسممي
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ونت عليـه زنـان در محـيط كـار بـا نگـاه بـه        شـ ـ نشست علمي بررسي ابعاد حقوقي، روانشـناختي و اجتمـاعي خ  

مطروحـه از منظـر    یراهكارهـا  وكـار   طيزنان در مح هيخشونت عل ابعاد يبررسعنوان: ، ونتشفع خرراهكارهای 

 .5931آذر كميسيون حقوق بشر اسممي، المللي،  اسناد بين

عنوان: آش بـرای صـلح؛   اندازهای راهبردی،  همايش ساالنه  يستي صلح؛ مباني مفهومي ـ نظری و  شم ـ نخستين 

 .5931المللي ايران و همسايگان، آذر  های بين ر مديريت آبراهضرورت اتخاذ رويكردی نوين د

المللـي و   های بـين  آش یها رساختيزـ نشست تخصصي راهبردهای صحيح حقوقي در مديريت منابع، مصارف و 

 .53/51/5931مرزی كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوری، شركت مديريت منابع آش، 

 یهـا  آشعنوان: نظام حقـوقي   معاونت حقوقي رياست جمهوری،اهكارها، رو  ها فرصتـ همايش ملي حقوق آش؛ 

 .5931آذر  51و  51 سالن اجمس سران، المللي، بين

 5931دی سياست و شهر، عنوان: حق بر شهر،  ساالنه انجمن علوم سياسي ايرانمين همايش نهـ 

در مديريت منابع آش؛  یا رشته نيبت مطالعات ورضر ؛ عنوان:یا رشته انيمضرورت گفتگو در مطالعات  ـ همايش

 5931آذر  ،مطالعه موردی ج. ا. ايران

المللي برای  های مشترا بين اختمفات در طرح حل و منابع طبيعي ستيز طيمح المللي بينكنفرانس ـ نخستين 

 5931، شهريور استفاده از منابع آبي مشترا؛ قضيه مجارستان/اسلواكي

رويكردهای نظری در استفاده از منابع مقاله:  ،همايش ملي راهكارهای پيش روی بحران آش در ايران و خاورميانهـ 

 5939اسفند  بر رويكرد حاكميت سرزميني محدود، ديتأكآبي مشترا؛ مديريت بحران آش با 

 5939ي، مرداد انقمش اسمم يروزیبهمن و پ 13 يامتا ق يتاز نهضت مشروط المللي بين يشهما يناولـ 

 5931 ريت ،حكمراني، سياست و دوستي، هفتمين همايش ساالنه انجمن علوم سياسي ايرانـ 

ـ     های همكاری منطقه مينه؛ زفارس جيخلالمللي  هجدهمين همايش بين ـ  دفتـر ت، ای برای دسـتيابي بـه ثبـات و امني

 5981 خردادماه وزارت امور خارجه، يالملل بينو  مطالعات سياسي

 5981ـ همايش آسيای مركزی و سياست خارجي جمهوری اسممي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، آذر 

المللـي دانشـگاه تهـران و مركـز اطمعـات       مطالعات بين سازی شورای امنيت سازمان ملل متحد، مركز ـ برنامه شبيه

 5981سازمان ملل متحد در تهران، ارديبهشت 

المللي دانشگاه تهران و بخش آسيا ـ پاسـفيک دانشـگاه صـلح      ـ سمينار صلح؛ نياز حال و آينده، مركز مطالعات بين

 5981ملل متحد، ارديبهشت 

 5981آذر انشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ـ كارگاه آموزشي حق توسعه، مركز حقوق بشر د

ـ كارگاه آموزشي تاثير متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مركز حقوق بشر دانشكده حقوق و علـوم سياسـي   

 5981دانشگاه تهران، آبان 

 هاي علمي وزارت علوم فعاليت در انجمن
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 5144انجمن ديپلماسي آش ايران،  مؤسس ئتيهعضو 

 5933ايران، از  انجمن ديپلماسي رهيمد ئتيهعضو 

 5145انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد، از  رهيمد ئتيهعضو 

 آموزشي يها تيفعال

 فعلي

 دانشگاه خوارزمي ،دانشكده حقوق و علوم سياسيالملل،  گروه روابط بين يعلم ئتيهعضو 

 سوابق

 تهراناستاد مدعو دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 

 و مدير دفتر نشريات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي علمي هيئتعضو 

 و مدير گروه دانشگاه پيام نور علمي هيئتعضو 

 استاد مدعو موسسه آموزشي علمي كاربردی همل ايران

 دروس تدریس شده

 مقطع دکترا

 ،الملل بينروش شناخت در روابط ، و نظم نوين جهاني الملل بينحقوق ، الملل بينصول حقوقي ناظر بر روابط ا

 .الملل بيندر روابط  ليوتحل هيتجزابزار نوين 

 مقطع کارشناسي ارشد

اتحاديه اروپا، ؛ يالملل بين یها سازمان، مديريت تعارضات آبي، المللي آش مباحث حقوقي و قوانين ملي و بين

الملل و جامعه  تحول در حقوق بين، ي اروپاييالملل بين های سازمان، ای خاورميانه و شمال آفريقا منطقه های سازمان

 .؛ سياست خارجي تطبيقيروش تحقيق ؛يالملل بين

 مقطع کارشناسي

حقوق ، عمومي الملل بينحقوق ، حقوق پناهندگان، حقوق اساسي جمهوری اسممي ايران، كليات حقوق اساسي

 يالملل بين یها سازمان؛ فن ديپلماسي و آداش كنسولي، خصوصي الملل بين

 آموزشي يها دوره

 زبان انگليسي، كانون زبان ايران، اتمام دوره

 Office، وتر دانشكده حقوق دانشگاه تهرانمركز آموزش كامپي

 مباني كامپيوتر ،Dosو  Basicمركز آموزش جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه تهران، 

 دانشگاه تهران ويراستاری ادبي، مركز آموزش جهاد دانشگاهي واحد
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 مجلس شورای اسممي های پژوهشدر ايران، مركز  یزير بودجهنظام 

 اجرایي يها تيفعال

 5931-5931علمي دانشجويي دانشگاه خوارزمي  یها انجمنـ عضو كميته حمايت و نظارت بر 

 5145-5141ـ مشاور فرهنگي دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه خوارزمي، 

 5145-5141 ای دانشگاه خوارزمي مطالعات منطقهمشاور انجمن علمي دانشجويي ـ 

 5931از  دانشگاه خوارزميالملل  ـ مشاور انجمن علمي دانشجويي روابط بين

 5931مهر – 5931اسفند دانشگاه خوارزمي  حقوق و علوم سياسيدانشكده  آموزشيـ معاون 

 5939 دیالملل دانشگاه خوارزمي از  الملل پرديس بين ـ مدير گروه روابط بين

 5935اسفند الملل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي از  ـ معاون گروه علوم سياسي و روابط بين

 5939تا مرداد  5934اسفند الملل آش شركت مهاش قدس از  ـ مشاور حقوق بين 

 5934مطالعات راهبردی معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از آبان ـ عضو كميته 

 5934مهر  -5983ـ مدير دفتر مجمت علمي پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي مهر 

 5981-5981علوم سياسي دانشگاه پيام نور، مركز مشهد   ـ مدير گروه

 5981-5981دانشگاه پيام نور، استان خراسان رضوی مشهد معارف اسممي   ـ مدير گروه

 5988مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت  پژوهشگرـ 

 5984-5981 مجلس شورای اسممي یها پژوهشي مركز خارج استيگروه س ريپژوهشگر و مدـ 

   5911-5918 ،دبيرخانه تدوين تاريخ جنگ وزارت امور خارجه گرـ پژوهش

 5913 -5911 ،گزارشات معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه تهرانمسئول امور ـ 
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