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 خالصه فعالیت های علمی و اجرائی

نسرین مصفا 

وضعیت حاضر 

دکتری علوم سیاسی، استاد تمام (معادل پایه ۴۳) گروه روابط بین امللل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

(از ۱۳۶۷) 

رئیس، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (از ۱۳۹۲) 

سردبیر، فصلنامه «سازمان های بین املللی»، پژوهشکده تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام (از ۱۳۹۱). 

عضو حقیقی، کمیسیون سیاست خارجی و دفاع شورای علوم، تحقیقات و فناوری (از ۱۳۹۷). 

پیشینه شغلی 

معاون اداری-مالی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ -

رئیس، مرکز مطالعات عالی بین املللی، دانشگاه تهران، از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ -

سرپرست، مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه تهران، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ -

کفیل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از شهریور ۱۳۸۰ تا دی ماه ۱۳۸۰ -

رئیس، کتابخانه های دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ -

معاون، کتابخانه های دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲ -

رئیس، کتابخانه مرکز مطالعات عالی بین املللی، دانشگاه تهران از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲ -

کارشناس انتشارات و مسئول بخش اسناد و مدارک سازمان ملل متحد، مرکز مطالعات عالی بین املللی، دانشگاه -

تهران، از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷. 

 مديريت طرح های بني املللی

مدیر ملی، طرح ظرفیت سازی ملی برای ارتقاء حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت، طرح مشترک دولت جمهوری -

اسالمی ایران با برنامه عمران ملل متحد با همکاری هشت نهاد دولتی، دانشگاهی و غیردولتی، (دانشگاه تهران، 



دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مفید قم، معاونت آموزش قوه قضائیه، کانون وکال، کمیسیون حقوق بشر اسالمی، 

انجمن صنفی روزنامه نگاران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت)، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹. 

مدیر ملی، طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (دو مرحله)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی -

دانشگاه تهران و برنامه عمران ملل متحد، از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴. 

مدیر، طرح چالش های کمک های بشردوستانه در خاورمیانه، مرکز مطالعات عالی بین املللی و برنامه امور -

انساندوستانه ملل متحد، ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴. 

گواهی نامه های عالی بین املللی 

حقوق بشردوستانه بین املللی، آکادمی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بین املللی، ژنو، سوئیس، ۲۰۰۸. -

مطالعات حقوق پناهندگان، موسسه حقوق بشردوستانه بین املللی، سن رمو، ایتالیا، ۲۰۰۲. -

حقوق کودک: پیش به سوی آینده، شورای بریتانیا، آکسفورد، انگلستان، ۲۰۰۰. -

حقوق بین امللل عمومی، آکادمی حقوق بین امللل الهه، الهه، هلند، ۱۹۹۸. -

صلح و توسعه،  دانشگاه اروپایی صلح، اشتاتشالینینگ، اتریش، ۱۹۹۶. -

حقوق بشردوستانه بین املللی، دانشگاه اروپایی صلح، اشتاتشالینینگ، اتریش، ۱۹۹۶. -

حقوق انسانی زن، یونسکو و موسسه خدمات دانشگاهی بین املللی (WUS)، مرکز صلح و حل تعارض -

اشتاتشالینینگ، اتریش، ۱۹۹۳. 

حقوق و روابط بین املللی، مرکز روابط دانشگاهی، دوبروونیک، یوگسالوی سابق، ۱۹۸۴. -

 نامزدی احراز پست های بین املللی

 - نامزد جمهوری اسالمی ایران برای پست کارشناس مستقل حقوق بشر و همبستگی (تا آخرین مرحله ۵ نامزد نهایی)،

 سازمان ملل متحد، ۱۳۸۴

 - نامزد کمیسیون حقوق بشر اسالمی برای پست گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر، سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸.

-  نامزد کمیسیون حقوق بشر اسالمی برای پست گزارشگر ویژه قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان، سازمان ملل

 متحد، ۱۳۹۳.

-  - نامزد جمهوری اسالمی ایران برای عضویت در کمیته مشورتی شورای حقوق بشر، ۱۳۹۷.

تالیف و تدوین کتب 

مفهوم تجاوز در حقوق بني امللل، مشترک با مسعود طارمسری، عبدالرحمن عالم، بهرام مستقیمی، زير نظر دکتر -

جمشيد ممتاز، تهران،دانشگاه تهران، ۱۳۶۶ 



تجاوز عراق به ايران و موضوع گيري سازمان ملل متحد، مشترک با مسعود طارم سری، عبدالرحمن عالم، بهرام -

مستقيمی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۷ 

راهنمای سازمان ملل متحد،( مجری طرح) مشترک با فریده شایگان و دیدخت صادقی حقیقی (۳ جلد)، تهران: دفتر -

مطالعات سیاسی و بین املللی، ۱۳۷۴ 

جلد اول: اسناد و مدارک سازمان ملل متحد -

جلد دوم: موسسات تخصصی ملل متحد و روابط جمهوری اسالمی ایران با آن ها -

جلد سوم: ارکان فرعی، دیوان بین املللی دادگستری و رابطه جمهوری اسالمی ایران با آنها -

مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی، ۱۳۷۴. -

این کتاب در دانشگاه عین الشمس مصر به زبان عربی ترجمه شده است.  -

کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران، (زیر نظر)، زهرا داور، ناهید بلیغ، سوسن پاسگر و -

دیدخت صادقی حقیقی، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۸۴ 

نگاهی به سیاست خارجی ایران، (مجری طرح) مشترک با حسین نوروزی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین -

املللی، ۱۳۸۵ 

کتابنامه سیاست خارجی ایران، (مجری طرح) مشترک با حسین نوروزی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی، -

 ۱۳۸۵

چالش های کمک های بشردوستانه در خاورمیانه، (زیر نظر) مشترک با بهرام مستقیمی، فاطمه کیهانلو، محسن -

عبداللهی، صابر نیاورانی و ناصر قربان نیا، تهران: ۱۳۸۶. 

سیری در تحوالت آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین امللل در ایران و جهان، (به اهتمام)، تهران: وزارت -

علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶. 

سازمان ملل متحد و حصول همکاری های اجتماعی-فرهنگی بین املللی، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۰. (در حال تجدید -

نشر) 

میثاق حقوق کودک در اسالم، مشترک با زهرا داور، تهران: شهر دانش، ۱۳۹۰. -

موسسات پژوهشی نظام ملل متحد، جلد دوم سازمان ملل متحد و حصول همکاری های اجتماعی-فرهنگی بین املللی،  -

۱۳۹۵ (نشر میزان). 

های سازمان ملل متحد در ایران، با همکاری میترا سیفی، تهران: انتشارات میزان، - کتاب نامه  مطلعات و پژوهش 

 .۱۳۹۵

تاریخ سازمان های بین املللی، ترجمه مشترک با عبدالرحمن عالم و بهرام مستقیمی، تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۹۷. -

نشر دوم کتاب « تجاوز عراق به ايران و موضوع گيري سازمان ملل متحد» با تجدیدنظر جامع، مشترک با عبدالرحمن -

عالم، بهرام مستقيمی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۷. 



کتاب شناسی مطالعات و پژوهش های حقوق بشر در ایران، مشترک با منور میرزایی، تهران : انتشارات گنج دانش، -

 .۱۳۹۷

تقریر مقدمه یا دیباچه کتب 

چارچوب نظری برای بررسی تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: موسسه عالی پژوهش و مدیریت برنامه ریزی. -

 .۱۳۸۱

کالبدشکافی خشونت علیه زنان، شهیندخت موالوردی، تهران:دانش نگار، ۱۳۸۵. -

حقوق همبستگی: نسل سوم حقوق بشر، امیرساعد وکیل و پوریا عسگری، انتشارات مجد: تهران، ۱۳۸۷. -

حق شرط بر معاهدات بین املللی حقوق بشر، دکتر پوریا عسگری، انتشارات شهر دانش: تهران، ۱۳۹۰. -

گونه ای دیگر از جنگ: نظام تحریم های سازمان ملل متحد در عراق، ترجمه عباس هدایتی خمینی، انتشارات اطالعات: -

تهران، ۱۳۹۴. 

میراث های طبیعی جهانی در نظام حقوق بین املللی و داخلی، مرتضی رستمی. تهران: نشر دانش، ۱۳۹۵. -

سیاست مقایسه ای، ترجمه علیرضا طیب، تهران: در دست انتشار. -

حق حیات کودک از منظر حقوق بین امللل و اسالم، ندا نیکنامی، تهران: نشر دانش، در دست انتشار. -

مقاالت 

منتشره در نشریات بین املللی یا مجموعه مقاالت همایش ها 

اثر جنگ ایران و عراق بر کودکان ایرانی، نشریه ایرانی مرور مطالعات سازمان ملل متحد (۱) ۱، ۲۶-۱. -

حمایت از کودکان جنگ و کودکان در جنگ: از افراد دارای حمایت حقوقی تا «دیگری» در مخاصمات، مجموعه مقاالت -

نظم حقوقی بین امللل: نیازهای فعلی و پاسخ های ممکن، بریل-نیهوف، ۲۰۱۷. 

همکاری های بین املللی در دنیا جهانی شده؛ نظم بین املللی، منافع ملی و دغدغه مشترک بشری: نگاهی ایرانی، -

یازدهمین کنفرانس علمی و بین املللی لیخاچوف، دانشگاه سن پترزبورگ، روسیه، ۲۰۱۶. [چاپ و ترجمه به زبان 

روسی] 

- AALCO ،گرایی خشن: مروری بر تجربیات مبانی حقوقی همکاری های منطقه ای برای مبارزه با تررویسم و افراط 

Journal of، ۲۰۱۵. [به زبان انگلیسی]   International Law

گرایی، مجموعه مقاالت پنجاه و سومین - تکیه بر مبانی حقوقی همکاری منطقه ای برای مقابله با تروریسم و افراط 

نشست ساالنه سازمان حقوقی مشورتی آسیا-آفریقا، تهران، ۲۰۱۴. [به زبان انگلیسی] 

- Muslim World Journal of آیا میثاق حقوق کودک در اسالم، حمایت کافی از کودکان را تامین می نماید؟،  

Human Rights  (شماره اول،  دوره هشتم) ، ۲۰۱۱. [به زبان انگلیسی] 



- قاچاق انسان و حقوق بشر: رویکرد اروپا و آسیا-اقیانوسیه،نشریه Asian Politics & Policy، اکتبر ۲۰۱۱. [به زبان 

انگلیسی] 

ارائه شده در مجامع بین املللی 

نقش رئيس مجمع عمومی ملل متحد در تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح، کنفرانس سازمان ملل متحد و جنگ کره،  -

دانشگاه بوسان، کره جنوبی، ۲۰۲۲. 

ها، شصتمین مجمع بین املللی انجمن مطالعات بین املللی - ایران و سازمان های بین املللی: توازن میان همکاری و چالش 

(International Studies Association)، تورنتو، کانادا، ۲۰۱۹. 

بازتولید روایت خشونت: عادی سازی خشونت علیه زنان در جهان دیداری، سومین کنگره زنان در جنگ و زنان و جنگ، -

دانشگاه های میلتون کینز  و ابراستویت، میلتون کینز، انگلستان، ۲۰۱۶. [ارائه به زبان انگلیسی] 

حق آموزش: کودکان افغان در ایران، کنفرانس کودکان و جنگ، دانشگاه سالزبورگ، اتریش، ۲۰۱۶. [ارائه به زبان -

انگلیسی] 

همکاری های بین املللی در دنیا جهانی شده؛ نظم بین املللی، منافع ملی و دغدغه مشترک بشری: نگاهی ایرانی، -

یازدهمین کنفرانس علمی و بین املللی لیخاچوف، دانشگاه سن پترزبورگ، روسیه، ۲۰۱۶. [ارائه به زبان انگلیسی] 

گرایی، پنجاه و سومین نشست ساالنه - تکیه بر مبانی حقوقی همکاری منطقه ای برای مقابله با تروریسم و افراط 

سازمان حقوقی مشورتی آسیا-آفریقا، تهران، ۲۰۱۴. [ارائه به زبان انگلیسی] 

آثار جنگ عراق با ایران بر کودکان ایران، مشترک با علیرضا شمس الهیجانی، کنفرانس کودکان و جنگ، دانشگاه -

سالزبورگ، اتریش، ۲۰۱۳. 

مقاله پذیرفته شده در کنفرانس زنان در جنگ و آثار جنگ بر زنان، دانشگاه Aberystwyth، انگلستان،  ۲۰۱۲. -

- قاچاق انسان و حقوق بشر: رویکرد اروپا و آسیا-اقیانوسیه،نشریه Asian Politics & Policy، اکتبر ۲۰۱۱. 

کودکان و مخاصمات مسلحانه در کشورهای اسالمی، دانشگاه اسکس، انگلستان، فوریه ۲۰۱۱. -

«مطالعات زنان در ایران»، سمینار گفتگوی فرهنگی، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان، دسامبر ۲۰۰۹. -

نقش زنان در ایران، برنامه مشترک موسسه گلوب و رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در رم به مناسبت سی -

امین سالگرد انقالب اسالمی ایران، رم، ایتالیا، فوریه ۲۰۰۸. 

وضعیت زنان در ایران، کارگاه زن و توسعه، دانشگاه هامبولت برلین، برلین، آملان، ژوئن-جوالی ۲۰۰۷. -

ایران و اسناد بین املللی حقوق زنان: چالش میان ارزش ها، سمینار موسسه فریده، مادرید، اسپانیا، فوریه ۲۰۰۵. -

نقش زنان در تقویت فرهنگ صلح، شورای آسیا پاسفیک، ورشو، لهستان، ۲۰۰۳. -

زنان و مخاصمات مسلحانه، سمینار مشترک دانشگاه شینگهوا و دانشگاه صلح ملل متحد، پکن، چین، می ۲۰۰۲. -

گفت و گوی تمدن ها و صلح، شورای آسیا پاسیفیک، ورشو، لهستان، آوریل ۲۰۰۲. -



افزایش آگاهی جامعه علمی ایران در زمینه حقوق بشر، آکادمی علوم فرانسه، پاریس، فرانسه، می ۲۰۰۱. -

اهمیت مطالعات صلح: تجربه ایران، سمینار دانشگاه صلح ملل متحد، بانکوک، تایلند، دسامبر ۲۰۰۰. -

توانمندسازی زنان در ایران: تجربه توسعه سیاسی، صدمین سالگرد دانشگاه توهوکو، سندای، ژاپن، آگوست ۲۰۰۰. -

نقش زنان در جمهوری اسالمی ایران، میزگرد دوجانبه ایران و استرالیا، دانشگاه ملی استرالیا، کانبرا، استرالیا، -

سال ۲۰۰۰. 

 چالش های اجرای کنوانسیون حقوق کودک، سمینار حقوق کودک: پیش به سوی آینده، شورای بریتانیا، آکسفورد، -

انگلستان، فوریه ۲۰۰۰. 

رسانه های غربی و تصویر اسالم، سمینار گفتگوی فرهنگی، موسسه مطالعات بین املللی ژاپن، یوکوهاما، ژاپن، -

نوامبر ۱۹۹۹. 

زنان و سیاست ارتباطات در ایران، سمینار زن و ارتباطات، دانشگاه لبنانی-آمریکایی، بیروت، لبنان، نوامبر ۱۹۹۹. -

مشارکت سیاسی زنان، سمینار توسعه مبتنی بر حق، برنامه عمران ملل متحد، کلمبو، سریالنکا، ژوئن ۱۹۹۹. -

نهاد ملی حقوق بشر در ایران، کارگاه نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا، مجمع نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا، -

مجمع نهادهای ملی حقوق بشر، دهلی نو، ۱۹۹۷. 

نقش زنان در جمهوری اسالمی ایران، سخنرانی در انجمن دوستی ایران-آملان، بن، آملان، ژوئن ۱۹۹۶. -

نقش زنان در جمهوری اسالمی ایران، سمینار رایزنی جمهوری اسالمی ایران در استانبول، ترکیه، نوامبر ۱۹۹۵. -

نقش مشارکت سیاسی در توانمندسازی زنان، سمینار زن و توسعه، موسسه فرندز، راولپندی، پاکستان، ۱۹۹۴. -

این مقاالت، به صورت کامل یا خالصه سخنرانی به چاپ رسیده اند. •

 مقاالت فارسی

"سازوکارهای بین املللی احراز مسئولیت دولت ها در قبال اعمال تبعیض جنسیتی در آموزش“ مشترک با مريم حاتمی، -

52, 3, 1401, 1185-1203. doi: 10.22059/ ,فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

 jplsq.2020.294616.2277

"جشن های سلطنتی و مشروعیت سیاسی: مطالعه موردی ایران عصر پهلوی". دولت پژوهی, 8, 30, 1401, -

 doi: 10.22054/TSSQ.2022.70195.132 .227-197

ماندانا رسولی; سید نصراله سجادی; نسرین مصفا; نازنین راسخ. "عوامل حکمرانی بهینه در روابط بین امللل ورزش -

ایران". فصلنامه مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان, 20, 51, 1400, 112-97. 

نسرین مصفا; حسین یوسفی قهی. "نقش اتحادیه آفریقا در توسعه سیاسی در منطقه شاخ آفریقا". سیاست -

 .doi: 10.22124/wp.2022.20783.2924 .291-249 ,1400 ,3 ,10 ,جهانی



های جدید، محدودیت های قدیمی، فصلنامه سازمان های - کووید-۱۹ و نیروهای حافظ صلح ملل متحد: چالش 

بین املللی، سال۴ ، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۹، صص ۲۸۵-۲۵۳ 

تعهد دولت ها بر ایجاد برابری جنسیتی در آموزش، مشترک با مریم سید حاتمی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی -

دانشگاه تهران، دوره ۵۰، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۹. 

نقش ترتیبات منطقه ای در غنای گفتمان جهانی حقوق بشر، فصلنامه سیاست دانشگاه تهران، دوره ۴۹، شماره ۴، -

 .۱۳۹۸

شورای امنیت و مدیریت بحران های منطقه ای (مطالعۀ موردی: بحران های سوریه و اوکراین)، مشترک با مریم عبادی، -

فصلنامه سیاست دانشگاه تهران، دوره ۴۸، شماره ۳، ۱۳۹۷. 

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ عاملی در موازنه نرم در روابط با آمریکا، مشترک با حسین دالور، -

پژوهی، دوره ۳، شماره ۴، تابستان ۱۳۹۵.  فصلنامه سیاست 

وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیب دیده و سازمان های بین املللی در امدادرسانی حوادث طبیعی، مشترک با -

موسی پاشابنیاد، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۷، شماره ۳، پائيز ۱۳۹۶. 

کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت، در حقوق بین امللل پاسخ به حوادث، مشترک با موسی پاشابنیاد، فصلنامه -

مطالعات حقوق عمومی،  دوره ۴۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵. 

حمايت حقوقی از پناهجويان تغييرات اقليمی، مشترک با حورا حسني زاده هاشمی، فصلنامه مطالعات بني املللی، -

سال سيزدهم، شماره ۱ (پياپي ۴۹)، بهار ۱۳۹۵. 

بررسی تطبیقی مبانی نظری نظام بازار آزاد سرمایه داری و نظام جهانی اسالم و عملکرد این دو در قبال محیط -

زیست، مشترک با بهرام عین الهی، فصلنامه سیاست، شماره ۲، دوره ۴۶، تابستان ۱۳۹۵. 

عرصه نوین و ضروری همکاری: خلیج فارس و تغییرات آب و هوا، کندوج (پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی -

دانشگاه تهران)، شماره دوازدهم، زمستان ۱۳۹۴. 

نقش زنان در تحوالت خاورمیانه: مطالعه موردی تونس و مصر، مشترک با منور میرزایی، فصلنامه مطالعات -

خاورمیانه، شماره ۷۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴. 

مدیریت محیط امنیتی و افق منطقه گرایی در سارک، مشترک با حسین نوروزی، فصلنامه سیاست، شماره ۳، دوره -

۴۴، پائیز ۱۳۹۳. 

اسناد بین املللی حقوق بشری: پذیرش و عدم اجرا در آفریقا، مشترک با هادی زرگری، فصلنامه سیاست جهانی، -

شماره ۲، دوره ۳، تابستان ۱۳۹۳. 

چیستى و چرایى آنزوس؛ نگاهى به گذشته و آینده پیمان امنیتى استرالیا، نیوزیلند و اياالت متحده آمریكا، مشترک -

احمد حیدربیگی، فصلنامه سازمان های بین املللی، شماره ۵، بهار ۱۳۹۳ 

ارزیابی آثار انسانی پیشرفت فناوری در ابزار، ادوات و روش های جنگی، نشریه ترویج علم، ۱۳۹۳. -



کاربست «دیپلماسی پیشگیرانه» در آسیای مرکزی: مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد، مشترک با علیرضا شمس -

الهیجانی، فصلنامه اوراسیای مرکزی، زمستان ۱۳۹۲. 

نقش جمهوری اسالمی ایران در نهادهای منطقه ای و بین املللی، مشترک با جواد امین منصور، فصلنامه سازمان -

های بین املللی، بهار ۱۳۹۲. 

لیبی آوردگاه «مسئولیت برای حمایت»، مشترک با علیرضا شمس الهیجانی، فصلنامه مطالعات راهبردی، بهار ۱۳۹۱. -

نقش یونسکو در ترویج علم، نشریه ترویج علم، زمستان ۱۳۹۰. -

رهيافت حقوق بشری برنامه ریزی محيط زيست، مشترک با مجيد مخدوم، ضيا الدين املاسی، مجله حقوق، دانشکده -

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۹۰(علمی - پژوهشی). 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقابله با تروريسم، مشترک با ستاره طاهر خانی، مجله سياست دانشکده حقوق -

و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار  ۱۳۹۰(علمی - پژوهشی). 

مشارکت سیاسی زنان در ايران در پرتو نظريه توانمندسازی مطالعه کمی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴، مجله تحقيقات زنان -

۱۳۸۹(علمی - پژوهشی) 

حقوق بشر و شرکت های چند ملیتی مشترک با حيدر علی مسعودی، مجله سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی -

دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۹ (علمی - پژوهشی). 

کنوانسيون حمايت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده های آنان، جمله سياست خارجی، ۱۳۸۸. -

چالش های تحکیم صلح،مجله سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۷(علمی - -

پژوهشی). 

ابعاد جنسیتی کنوانسيون حمايت از افراد دارای معلوليت، مجله تحقيقات زنان، ۱۳۸۷(علمی - پژوهشی). -

سازمان ملل متحد و اسلحه های سبک، مشترک با ندا شاهنوری، مجله سياست ۱۳۸۸(علمی - پژوهشی). -

حقوق بشر در نظريه هاي روابط بني امللل مشترک با نبی ابراهیمی،مجله سياست۱۳۸۶(علمی - پژوهشی). -

جنبش زنان در ايران از ایستایی تا پویایی، مشترک با مجتبی عطار زاده ، مجله پژوهش های زنان (دانشگاه -

الزهرا)، ۱۳۸۶. 

حقوق بشر و جهان مشمول فرهنگی، تربیت معلم، ۱۳۸۶ (علمی-پژوهشی). -

زنان و عمليات صلح ملل متحد،مجله تحقيقات زنان، شماره اول ۱۳۸۶(علمی-پژوهشی). -

ساز و کار های حقوق بشر سازمان ملل متحد: ارکان مبتنی بر منشور و ارکان مبنی بر معاهدات، مجله مدرس، -

شماره ۳ سال ۱۳۸۲ (علمی-پژوهشی). 

اقدامات بین املللی در حمایت از افراد دارای معلولیت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره -

۲، ۱۳۸۲ (علمی-پژوهشی). 



در جستجوی حمايت بيشتر: پروتکل حقوق زنان منشور حقوق بشر و مردم آفریقا، مجله مطالعات آفریقا، پائيز و -

زمستان  ۱۳۸۴(علمی - پژوهشی). 

توسعه حق محور،کتاب نقد، پاييز ۱۳۸۴. -

سازمان کنفرانس اسالمي و همکاری با سازمان ملل متحد، مجله سیاست خارجی ويژه نامه سازمان کنفرانس -

اسالمی، ۱۳۷۶. 

جنبه های نظری عملکرد سازمان ملل متحد، ويژه نامه دهمني سالگرد مجله سیاست خارجی، ۱۳۷۶. -

مشارکت سیاسی زنان: مطالعه ميدانی، مجله سیاست خارجی، شماره ۲، ۱۳۷۴. -

نقش مشارکت سیاسی زنان در توانمند سازی زنان، مجله سیاسیت خارجی، ۱۳۷۴. -

اهداف کنفرانس توسعه و محيط زيست سازمان ملل متحد، مشترک با دکتر محمود کرمی، مجله سیاست خارجی، -

تابستان ۱۳۷۱. 

تحول مفهوم حفظ صلح، مجله سیاست خارجی، تابستان ۱۳۷۰. -

مفهوم تجاوز در حقوق بني امللل، مشترک با مسعود طارمسری ،عبدالرحمن عالم،بهرام مستقیمی، مجله حقوقی -

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۷. 

 مقاالت در کتب مجموعه مقاالت و همايش ها

نهاد اداری بین املللی و غیرممکن ترین شغل در جهان: نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد، -

مجموعه همایش نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل 

متحد، ۱۴۰۰. 

حق بازی و تفریح کودکان و بازی های رایانه ای، مجموعه مقاالت همایش «حقوق بین امللل و بازی های رایانه ای، -

انتشارات میزان، ۱۳۹۸. 

مقاوله نامه کارگران خانگی: از تمنای شفقت تا حمایت جهانی، مجموعه حقوق، جان مایه بقاء اجتماع (گفتارهای -

حقوقی در نکوداشت استاد سید عزت ا… عراقی)، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۵ 

زنان، صلح و امنیت بین املللی، مجموعه حقوق و جامعه بین امللل در قرن بیست و یکم (مجموعه بزرگداشت دکتر -

محمدرضا ضیایی بیگدلی)، تهران: نشر دانش، ۱۳۹۱. 

سیمای مجمع عمومی پنجم، نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین امللل، تهران: انجمن -

ایرانی مطالعات متحد، ۱۳۹۱. 

نقش آموزش در تحقيق توسعه عدالت محور، مجموعه مقاالت دومین نشست انديشه های راهبردی، دبیرخانه نشست -

اندیشه های راهبردی، ۱۳۹۰. 

پذیرش جهت ارائه در نشست دومین اندیشه های راهبردی با حضور رهبر انقالب. -



مقدمه ای بر حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگی، مجموعه مقاالت سمينار تصميمات  حقوق اقتصادی و -

فرهنگی،مرکز مطالعات حقوق بشر و برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۹۰. 

حقوق بشر در غزه،کتاب غزه، موسسه همشهری، ۱۳۸۹. -

حق آموزش، مجموعه مقاالت بمناسبت شصتمني سالگرد اعالميه جهانی حقوق بشر،کميسيون حقوق بشر اسالمی، -

 .۱۳۸۹

اصالحات در ديوان بني املللی دادگستری،مجموعه مقاالت نقش ديوان در تدوين و توسعه حقوق بني امللل، انجمن -

ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۹. 

نگرش نخبگان ایرانی نسبت به سازمان های بني املللی ، ايران و سازمانهای بني املللی، مرکز تحقيقات استراتژيک،  -

 .۱۳۸۷

نقض حقوق بشر در عراق، مجموعه مقاالت سمينار عراق، مرکز تحقيقات استراتيک، ۱۳۸۷. -

کودکان و جنگ، مجموعه مقاالت سمينار و حقوق کودک، مرکز مطالعات حقوق بشر و برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۸۷. -

عوامل نا کار آمدی موسسات پژوهشی در ايران، مجموعه همايش انجمن علوم سیاسی ايران، ۱۳۸۶. -

میثاق حقوق کودک در اسالم، مجموعه مقاالت در نکوداشت دکتر سيد حسني صفائی،تهران:ا نتشارات سمت، ۱۳۸۶. -

ميثاق حقوق کودک در اسالم از منظر حقوق بشر دوستانه بني املللی، مجموعه همايش اسالم  و حقوق بشر دوستانه -

بني املللی،قم، ۱۳۸۵. 

نقش آموزش صلح در پيشگيري از تعارض، مرکز گفتگوي اديان، ۱۳۸۵ -

به زبان های آملانی و عربی نيز چاپ شده است. -

نقش سازمانهای غير دولتی در روابط فرهنگی بني املللی، مجموعه مقاالت همايش روابط فرهنگی بني املللی: رويکرد -

ايرانی، ۱۳۸۴. 

موانع تاريخی حاکميت قانون در ايران، مجموعه مقاالت دومني ميزگرد ايران و اتحاديه اروپا، ۱۳۸۳. -

کودکان و مخاصمات مسلحانه، مجموعه مقاالت دومني همايش تحوالت حقوق بشر دوستانه بني املللی،کميته ملي -

حقوق بشر دوستانه ۱۳۸۲. 

زنان و تعارضات مسلحانه، مجموعه مقاالت سمينار تحوالت حقوق بشر دوستانه بني املللی، کميته ملی حقوق بشر -

دوستانه، ۱۳۸۱. 

حقوق بني امللل زنان: چالش ميان ارزشها، مجموعه حقوق بشر در آرا متفکران ايران،سازمان فرهنگ و ارتباطات -

اسالمی، ۱۳۸۰. 

عمليات حفظ صلح در يوگسالوی، عبرت آيندگان: مجموعه مقاالت سمينار يوگسالوی، دفتر مطالعات سیاسی و بني -

املللی وزارت امور خارجه، ۱۳۷۸. 

احزاب و نگرش جنسيتی،مجموعه مقاالت سمينار احزاب، وزارت کشور ، ۱۳۷۸. -



سازمان کنفرانس اسالمی و زنان، مجموعه سمينار ارزيابی نقش ايران در کنفرانس اسالمی، وزارت امور خارجه -

خشونت نسبت به زنان در بوسنی و هرزگوين: جنايت عليه بشریت، مجموعه سمينار بوسنی: چشم انداز آينده، دفتر -

مطالعات سیاسی و بني اللمللي وزارت امور خارجه، ۱۳۷۴. 

کیفيت مشارکت سیاسی زنان در جهان سوم، مجموعه سمينار مشارکت اجتماعی زنان، وزارت کشور، ۱۳۷۲. -

در کنار تالیفات و گفت و گوهای متعدد در رسانه ها همچون  روزنامه ایران، مجله همشهری دیپلماتیک،  پایگاه •

دیپلماسی ایرانی، روزنامه اطالعات، روزنامه شرق و غیره. 

 پاره ای از سخنرانی های داخلی

تنوع فرهنگی و حقوق پناهندگان، دوره آموزشی مرکز حقوق بشر عدم تعهد، تابستان ۱۳۹۲. -

حقوق زن، سالروز جهانی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اسالمی، آذر ۱۳۹۲. -

علم و توسعه، انجمن ایرانی روابط بین امللل، آبان ۱۳۹۲. -

نقش جنبش عدم تعهد در تقویت همکاری های بین املللی، همایش علمی اجالس سران جنبش عدم تعهد، شهریور -

 .۱۳۹۱

حقوق خانواده در اسناد بین املللی، سمینار خانواده در هزاره سوم، انجمن ایرانی مطالعات زنان، اسفند ۱۳۹۱. -

کودکان و دیوان کیفری بین املللی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱. -

مشارکت سیاسی زنان، نشست تخصصی زنان، کمیسیون زنان، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، اسفند ۱۳۹۰. -

کودکان و مخاصمات مسلحانه، همایش حمایت انسانی، مرکز حقوق بشر عدم تعهد، تهران، آذر ۱۳۹۰. -

از خیریه تا حق توسعه، همایش فرهنگی مشترک، مرکز حقوق بشر عدم تعهد، تهران، آذر ۱۳۹۰. -

ظرفیت های حقوقی رابطه ایران با یونسکو، نشست رابطه میان جمهوری اسالمی ایران و یونسکو، دی ماه ۱۳۹۰. -

رعایت حق توسعه در مصلحت عمومی، همایش حق و مصلحت، دانشگاه شهید بهشتی و مجمع تشخیص مصلحت -

نظام، آذر ۱۳۹۰. 

زنان و دیپلماسی عمومی، همایش دیپلماسی عمومی، دانشکده مطالعات جهان، خرداد ۱۳۸۹. -

منشور جدید سازمان و حقوق بشر، همایش چهلمین سالگرد سازمان کنفرانس اسالمی، مرکز مطالعات عالی بین -

املللی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ۱۳۸۸. 

روز جهانی حقوق بشر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ۱۳۸۸. -

کودکان و مخاصمات مسلحانه، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، خرداد ۱۳۸۸. -

چهلمین سالگرد تصویب کنوانسیون های ژنو، کمیته بین املللی صلیب سرخ، تهران، مرداد ۱۳۸۸. -

کرامت انسانی افراد دارای معلولیت، همایش کرامت انسانی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، موسسه -

حفظ و نشر آثار امام (ره)، خرداد ۱۳۸۶. 



حق ورزش و فرهنگ صلح و ورزش، همایش ورزش. -

میزگرد سالروز تاسیس ملل متحد، دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۷. -

شورای حقوق بشر، همایش مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۷. -

مجمع همسران سفرای مقیم تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۲. -

و غیره. -

 طرح های داخلی

 مجری طرحهای آموزشی

افزایش آگاهی های علمی و مهارت های عملی بانوان برای شرکت در مجامع بین املللی (ویژه سازمان های دولتی)، -

مرکز مطالعات عالی بین املللی و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸. 

افزایش آگاهی های علمی و مهارت های عملی بانوان برای شرکت در مجامع بین املللی (ویژه سازمان های -

غیردولتی)، مرکز مطالعات عالی بین املللی و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸. 

افزایش توان مدیریتی سازمان های غیردولتی جوانان، مرکز مطالعات عالی بین املللی و وزارت کشور، ۱۳۷۹. -

 مجری طرحهای پژوهشی

راهنمای اسناد و مدارک سازمان ملل متحد و تاریخچه استفاده ایران از اسناد و مدارک سازمان ملل، دانشگا -

تهران، از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰. 

مشارکت زنان در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، مرکز پژوهش های مجلس، از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷. -

کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران، موسسه حقوق تطبیقی، دانشکده حقوق و علوم -

سیاسی دانشگاه تهران. 

طرح جامع سیاست خارجی ایران، مرکز مطالعات عالی بین املللی و دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی وزارت امور -

خارجه، از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴. 

ارزیابی شاخص های کیفی علوم سیاسی و روابط بین امللل، مرکز مطالعات عالی بین املللی و وزارت علوم، تحقیقات -

و فناوری، از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶. 

نسارک، مرکز مطالعات عالی بین املللی، از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹. -

میثاق حقوق کودک در اسالم از منظر حقوق بشردوستانه بین املللی، کمته بین املللی صلیب سرخ در ایران، از ۱۳۸۶ -

تا ۱۳۸۹. 

- Muslim World Journal of  Human» مقاله ای مستخرج از این طرح نیز در شماره اکتبر ۲۰۱۱ نشریه

Rights» به چاپ رسیده است. 



طرح ممیزی مطالعات سازمان ملل متحد، معاونت فناوری ریاست جمهوری و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل -

متحد، از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹. 

 عضویت در کمیته ها

کمیته پژوهشی دفتر همکاریهای علمی و بین املللی وزارت آموزش و پرورش، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹. -

عضو و معاون کمیسیون کاربردی حقوق و معارف اسالمی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷. -

عضو کمیسیون حقوق بین امللل، مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹. -

عضو کمیسیون صدور مجوز انجمن های علمی ایران، از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴. -

عضو کمیته ملی تدوین گزارش ملی ایران برای کنوانسیون حقوق کودک، وزارت امور خارجه، از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵. -

عضو کمیته ملی رفع خشونت نسبت به زنان، مرکز امور مشارکت زنان، از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱. -

عضو کمیته کودک آزادی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱. -

دبیر، کمیته زنان، کمیسیون حقوق بشر اسالمی، ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷. -

عضو کمیته سیاسی، اجتماعی- فرهنگی معاونت پژوهشی وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی، از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵. -

 همکاری با نشریات علمی

سردبیر، فصلنامه تخصصی سازمان های بین املللی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، از -

۱۳۹۱ تا به امروز. 

Journal of)، از ۱۳۹۵. -  Cultural and Religious Studies) عضو هیئت تحریریه، نشریه مطالعات فرهنگی و دینی

مدیرمسئول، زن: حقوق و خانواده، انجمن ایرانی مطالعات زنان، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳. -

- سردبیر، فصلنامه زن: حقوق و توسعه تحقیقات زنان، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳. 

سردبیر، فصلنامه تحقیقات زنان (علمی-پژوهشی)، انجمن ایرانی مطالعات زنان، از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹. -

 -مدیرمسئول، مجله اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین املللی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹.

 - عضو هیات تحریریه، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری.

     - عضو هیات تحریریه، دوفصلنامه مطالعات اسالمی حقوق بشر و دموکراسی.

 - عضو هیات تحریریه، مجله جغرافیای سیاسی خاورمیانه، دانشگاه الاسپینزا رم، ایتالیا.

 - عضو هیات تحریریه، مرور ایرانی روابط خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، از

 ۱۳۸۷ تا به امروز.

 - عضو هیات تحریریه پژوهشنامه آفریقا، مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۸.

 - عضو هیات تحریریه، مجله مطالعات آفریقا، دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۸.



 - عضو هیات تحریریه، نشریه ایرانی امور بین امللل، دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۹.

 - سردبیر مهمان، شماره ویژه زنان مجله سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی، وزارت امور خارجه،

.۱۳۷۴ 

- عضو، هیات تحریریه، مجله سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۰ تا 

 .۱۳۹۴

 دروس ارائه شده

 - نظام های سیاسی تطبیقی

 - سازمان های بین املللی

 - سازمان های اجتماعی فرهنگی بین املللی

 - موسسات تخصصی ملل متحد

 - سازوکارهای جهانی حمایت از حقوق بشر

 - حقوق بشر و سیاست های جهانی

 - حقوق بشر و روابط بین امللل

 - سازمان ملل متحد و مطالعات صلح

  - نقش ایران در سازمان های بین املللی

 - حقوق مدنی و سیاسی زنان

 - تحوالت حقوق بشردوستانه بین امللل

 - مطالعات آفریقا

 - سازمان های غیردولتی

 - روابط فرهنگی بین املللی

 - حقوق کودک

 - آموزش حقوق بشر

 - سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

 عضويت در هيأت جمهوری اسالمی ايران برای شرکت در مجامع بین املللی

 - کمیته حقوق کودک، ژنو، سوئیس، ۱۳۷۹ (۲۰۰۰ میالدی)

 - اجالس ویژه کودکان مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیویورک، ایاالت متحده آمریکا، ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میالدی).

 - چهار دوره مذاکرات حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا

ارائه سخنرانی با عنوان نقش آموزش در ارتقاء حقوق بشر، تهران، دسامبر ۲۰۰۲. -

ارائه سخنرانی با عنوان عوامل تاریخی اجرای حکومت قانون در ایران، بروکسل، مارس ۲۰۰۳. -

ارائه سخنرانی با عنوان حق توسعه، بروکسل، اکتبر ۲۰۰۳. -

ارائه سخنرانی با عنوان همبستگی بین املللی و حقوق بشر، تهران، ژوئن ۲۰۰۴. -

 سرپرستی هیات طرح ظرفیت سازی ملی برای ارتقاء حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت برای اجالس چهارم-

 شورای حقوق بشر، ژنو، سوئیس، مارس ۲۰۰۷.

  شرکت در سیزدهمین کنگره مقابله با جرم و عدالت کیفری، دوحه، قطر، ۲۰۱۵.-



 همکاری برای تدوين اسناد و گزارشات ملی جمهوری اسالمی ايران

 - گزارش ملی به چهارمین کنفرانس زنان ملل متحد، پکن، ۱۳۷۴

 - گزارش ملی به کمیته حقوق کودک ملل متحد، ژنو، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴

 - گزارش ملی به کمیته رفع تبعیض نژادی ملل متحد، ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

 - همکاری در تدوین منشور آسیاسی زنان با کمیسیون بانوان مجلس شورای اسالمی.

 همکاری آموزشی با وزارت امور خارجه، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها

 - دانشکده روابط بین امللل؛ تدریس و سرپرستی و مشاوره پایان نامه ها از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴.

 - مرکز آموزش های دیپلماتیک وزارت امور خارجه؛ تدریس در دوره های آموزش دیپلمات های خارجی، از ۱۳۷۴ تا

 کنون.

 - دانشگاه مفید قم؛ تدریس و سرپرستی و مشاورت پایان نامه ها از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره عالی تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی؛ سرپرستی و مشاورت پایان نامه ها از

 ۱۳۸۳ تا به امروز.

 - دانشگاه شهید بهشتی؛ مشاورت پایان نامه.

 - دانشگاه امام صادق (ع)؛ سرپرستی پایان نامه.

 - دانشگاه تربیت معلم؛ تدریس و مشاورت پایان نامه.

 - دانشگاه تربیت مدرس؛ سرپرستی و مشاورت پایان نامه ها.

 عضويت و هيأت مؤسس انجمنهای علمی ايران

 - انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

عضو موسس، ۱۳۷۹. -

دبیرکل، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹. -

بازرس، از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲. -

رئیس، از ۱۳۹۲ تا کنون. -

 - انجمن ایرانی مطالعات زنان

عضو موسس، ۱۳۷۹. -

رئیس، ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸. -

 موسس، انجمن کودکان ایرانی طرفدار ملل متحد، ۱۳۷۷.-



 عضو موسس، انجمن علوم سیاسی ایران.-

 عضو موسس، انجمن ایرانی مطالعات صلح.-

 موسس، موسسه اجتماعی سارا.-

 عضو موسس، انجمن ایرانی روابط بین امللل.-

 شورای انجمن های علمی ایران.-

 عضو هیات موسس-

 بازرس، ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴.-

 عضو هیات مدیره، ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹.-

 نائب رئیس، ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹.-

های انجمن های علمی (۱۳۹۴ تا کنون).-  عضو کمیته بازنگری شاخص 

 تدريس در خارج از کشور

 - دوره آموزشی اسالم و حقوق زنان، دانشگاه یوانسو، فنالند، آوریل ۲۰۰۲

 - دوره آموزشی مذهب عامل صلح یا تعارض، دانشگاه ماهیدول تایلند و دانشگاه صلح ملل متحد، بانکوک، تایلند،

 جوالی ۲۰۰۲.

 - کنوانسیون حقوق کودک و کشورهای اسالمی، دانشکده حقوق دانشگاه ناتینگهام، انگلستان، اکتبر ۲۰۰۴.

 - دوره کوتاه مدت آموزشی حقوق بشر، مرکز حقوق بشر، دانشگاه ناتینگهام، انگلستان، سپتامبر ۲۰۰۴.

 فرصت مطالعاتی و مأموريت پژوهشی

 - استاد میهمان، مرکز حقوق بشر، دانشگاه ناتینگهام، انگلستان جوالی تا اکتبر ۲۰۰۴.

 - استاد میهمان، دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد (کالج بیلیلول)، انگلستان،  ژوئن تا جوالی ۲۰۰۷.

 - محقق میهمان، مرکز حقوق بشر دانشگاه اسکس، انگلستان، سپتامبر تا اکتبر ۲۰۱۰

 - محقق میهمان، مرکز حقوق بشر دانشگاه اسکس، انگلستان، سپتامبر ۲۰۱۱ تا سپتامبر ۲۰۱۲.

 جوايز و تقدير

  - عضو هیئت علمی برگزیده آموزشی در جشنواره آموزش دانشگاه تهران، هفته معلم، ۱۳۹۶.

  - محقق برتر طرح برجسته کاربردی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.

 - مجری تقدیر شده طرح های پژوهشی در دانشگاه تهران، سال های ۱۳۷۵، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶.

 - تقدیر فعال اول از طرف کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷.



 - تقدیر در جشنوار آثار بیست و پنج سال دفاع مقدس بابت کتاب «تجاوز عراق به ایران و موضع گیری سازمان ملل

 متحد» به عنوان کتاب ارزنده، ۱۳۸۸.

 - زنان نامدار، تقدیر از طرف انجمن ایرانی مطالعات زنان، ۱۳۸۹.

 زبان
  فارسی، انگلیسی، فرانسه

 تجربه سفر
 استرالیا، اطریش، انگلستان، آمریکا، امارات متحده عربی، ایتالیا، بلژیک، پاکستان، تایلند، فرانسه، ژاپن،

چین، لبنان، سنگاپور، مالزی، یونان، سریالنکا، هندوستان، هلند، ترکیه، اسپانیا، نروژ، یوگسالوی و …


