 .1اطلاعات فردی و تماس
 هانیه هژبرالساداتی
Honey_hozhabr@yahoo.com
honeyehojabrosadati@modares.ac.ir
 .2اطلاعات شغلی
 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی خراسان ،از تیر  1931تا مهر 1931
 .3تالیف و ترجمه کتاب
 ترجمه مشترک کتاب عوام گرایی و افکار عمومی  :درس هایی از  1کشور نوشته جولیان رابرتز و همکااران،
زیر نظر دکتر نجفی ابرند آبادی ،چاپ انتشارات میزان 1931
 ترجمه کتاب عوام گرایی کیفری نوشته جان پِرَت  ،چاپ انتشارات میزان 1931
 مترجم اصلی در ترجمه مشترک کتاب چشم اندازهای نظری فساد ،نشر آگاه 1931 ،
 ترجمه کتاب مجازات و تمدن  ،نوشته جان پرت  ،چاپ انتشارات میزان 1931 ،
 ترجمه کتاب جرم شناسی صلح طلب  ،نوشته لوئیس جس لادی ،انتشارات میزان 1931 ،
 ترجمه کتاب جرم شناسی محکومان ،جفری راس و دیگران ،انتشارات میزان 1931 ،
 ترجمه کتاب تضاد در مجازات ؛ نوشته جان پرت  ،انتشارات میزان 1931 ،
 ترجمه کتاب زمیولوژی؛ نوشتهی اوی بوکلی و جاستین کوتزه؛ انتشارات میزان؛ در دست چاپ
 .4تالیف و ترجمهی مقالات در مجلات یا کتب مرتبط با رشته تخصصی :
 نظریههای تحقیقات جنایی ،فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه  ،شماره 1931 ، 11
 تعقیب جرایم بین المللی شرکت ها در استرالیا  ،پتانسیل های قاانون جازای کشاورهای مشاترک المنااف ،
نشریه مطالعات بین اللمللی پلیس 1931 ،
 قانون مداری ماهوی ،شماره جدید مجموعه مقالات تازه های علوم جنایی 1931 ،
 پلیس و پیشگیری از جرم ،نشریه مطالعات بین اللمللی پلیس 1931 ،
 نظم عمومی در حقوق کیفری در مجلهی فقه و حقوق اسلامی تبریز1931 ،
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 قانونمداری ماهوی ،شرط لازم برای توسعه ،مجموعهی مقالات همایش صنعت نظام حقاوقی و پیشاگیری از
جرم 1931 ،
 پوستر مقالهی دین به مثابهی کنترل درونی یا بیرونی؟ در کنفرانس ویژگیهاای ملای پنجگاناه تحاول در
شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایرانیان  ،اسفند 1931
 پیشگیری از بزه دیدگی مکرر در دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفود؛ زیار نظار دکتار نجفای ابرناد آباادی ؛
انتشارات میزان ؛ 1931
 عدالت اجتماعی و عدالت کیفری :جدایی یا پیوند ؛ آموزههای حقوق کیفری علوم رضوی1931 ،
 عدالت اجتماعی در نظام قضایی ایران در کتاب مجموعهی مقالاات دوماین نشسات هماندیشای عادالت در
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت1931 ،
 نیازهای حقوقی کنترل فساد در توسعه پایدار در کنفرانس بینالمللی حقوق و توسعهی پایدار جامعهی مدنی ،
1931
 واکاوی مفهومی بزهدیدگی قانونی در فصلنامه کارآگاه 1931 ،
 بررسی چرایی و چگونگی تاثیر پیشفرضهای ذهنی قاضی بر فهم قانون کیفری ،نکوداشت ناماه پروفساور
تلنباخ؛ 1931
 رویکرد تطبیقی به پاسخ های ترمیمی به خشونت خانگی :تجربه ها و چالش ها ،همایش ملی من خشاونت
علیه زنان 1931 ،
 پوستر مقاله ارزیابی مداخله کیفری در حوزه حجاب از منظار جارم شناسای فرهنگای در مشاهد  ،هماایش
دانشگاه شهید مدنی ،تبریز؛ 1931
 تحقیق در خصوص حرفههای مجرمانه :مشارکت ،فرصت و نیاز؛در کتااب مجموعاهی مقالاات آیناده جارم
شناسی؛ انتشارات مجد؛ 1931
 مشکل جرمشناسی کلان؛ در کتاب مجموعهی مقالات آینده جرم شناسی؛ انتشارات مجد؛ 1931
 رویکرد ترمیمی به جرایم علیه محیط زیست  :تجربه کشف رود؛ همایش بین المللی عدالت ترمیمی؛ .1931
 عدالت بوممحور در آینهی جرمشناسی زیستمحیطی انتقادی ؛ مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ 1931
 .5افتخارات علمی
 کسب رتبه  1آزمون دکتری تربیت مدرس در سال 1931
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 کسب رتبه  1و معدل الف در مرحلهی آموزشی دورهی دکتری
 کسب رتبه  1در میان شرکت کنندگان تمام گرایشهای حقوقی آزمون کتبی دکتری در سال  1931و رتباه
 1کتبی در میان شرکت کنندگان گرایش حقوق کیفری و جرمشناسی
 کسب رتبهی  1در آزمون کتبی دکتری سال  1931دانشگاه آزاد اسلامی
 کسب رتبه  1در آزمون ورودی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد مشهد سال 1911
 کسب رتبه  1و معدل الف در میان فارغالتحصیلان دورهی کارشناسی ارشد
 کسب نمرهی  13/11در دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی با عنوان عوامگرایی کیفری
و جلوههای آن در سیاست کیفری تطبیقی و ایران
 کسب نمرهی  13/11در دفاع از رساله دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی با عنوان تفسیرقضایی از قاوانین
کیفری در پرتو عدالت اجتماعی
 .6سخنرانی در کنگرههای بینالمللی خارجی و داخلی
 سخنرانی راج به گونهشناسی روابط میان دانشپژوه و استاد در کارگاه تخصصی ارتقاء مهارتهای آکادمیک
و حرفهای وکلا و حقوقدانان در دانشگاه بیلگی استانبول در تاریخ  1دسامبر 1119
 ارائهی تدریس آزمایشی با استفاده از شیوههای نوین آموزش فعال در دانشگاه بیلگای اساتانبول در تااریخ 1
فوریه 1111
 سخنرانی در اولین نشست تخصصی علوم جنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،اسفند 1939
 سخنرانی راج به پیشبرد الگوی ارتباط بدون خشونت در پیشاگیری از جارم ،در جلساه هماندیشای بسای
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد 1939
 سخنرانی در دومین نشسات هماندیشای عادالت در مرکاز الگاوی اسالامی ایرانای پیشارفت  :چالشهاا و
راهکارهای عدالت اجتماعی :دانشگاه الزهرا اردیبهشت 1931
 برگزاری کارگاه رویکرد عدالت ترمیمی به بزهکاری و بزهدیدگی زنان در کانون زنان حقوقدان سورا 1931
 سخنرانی خشونت علیه زنان در همایش ملی من خشونت علیه زنان اسکودا ؛ 1931
 سخنرانی در دانشگاه فردوسی
 .7مجری و یا همکاری در پروژههای پژوهشی یا همایشها
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عضو همکار در برگزاری همایش ملی صنعت نظام حقوقی و پیشگیری از جرم



عضو همکار در برگزاری همایش قوهی قضاییه راج به نقد لایحهی قانون مجازات اسلامی



عضو همکار در نگارش منشور حقوق شهروندی توسط نهاد ریاست جمهوری



دبیر کمیسیون مطالعاتی حاشیه نشینی



دبیر اجرایی همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های اقتصاادی ،تجااری و سارمایهگذاری
دانشکده حقوق مشهد

 .8توانایی استفاده از منابع الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی
 تسلط بر نرم افزار اندنوت  11برای مدیریت اطلاعات علمی
 تسلط بر نرم افزار زورتو برای مدیریت اطلاعات علمی
 تسلط بر نرمافزار word
 تسلط بر نرمافزار power point
 تسلط بر نرمافزار photo shop
 .9سوابق تدریس توانایی تدریس تهیه طرح درس
 تدریس دروس متون حقوقی ،کیفرشناسی  ،جرم شناسی ،جزای عمومی و اختصاصای ،بزهکااری اطفاال در
مقط کارشناسی ،
 متون حقوقی ،جامعه شناسی جنایی ،جرم شناسی  ،تاریخ تحولات کیفری؛ تاریخ حقوق کیفری ،روش تحقیق
در مقط کارشناسی ارشد ؛
 متون حقوقی  ،زبان تخصصی پیشرفته  ،جرمشناسی نظری و سیاست جنایی در مقط دوره دکتری.
 .11راهنمایی رساله در مقطع تحصیلات تکمیلی
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عنوان پروژه،پایان نامه و رساله

نام دانشجو

مقطع

تاریخ شروع

تاریخ دفاع

تاثیر جایگزینهای حبس برپیشگیری از تکرار جرم
بررسی میزان اثرگذاری جلسات گروهی ان ای بر معتادان در پیشگیری از جرم
عوامل موثر بر تنفروشی و نقد سیاست جنایی ایران درخصوص آن
آثار و پیامدهای انتشار اخبار جنایی در فضای مجازی بر احساس امنیت( مطالعه موردی
شهر مشهد)
نقد و بررسی سیاست کیفری ایران از منظر تکثرگرایی فرهنگی

نیره طهماسبی گرگانی

ارشد
ارشد
ارشد
ارشد

1931
1931
1931
1931

1931/11/13
1931
1931/1/11
1931

ارشد

1931

1931

1

نجمه رستگار مقدم
محمدرضا عاقلی مقددم
سیاوش پرویزیان

مریم یعقوب زاده

1
1
1

3
11
11
11
19
11
11
11
11
11
13
11
11
11
19
11

ضرورتهای اصلاح ساختار زندان مرکزی مشهد در پرتو نظریه طراحی محیطی کاربردی
نقش قدرت در شکل گیری قوانین کیفری از منظر فوکو
نقد مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر جرم شناسی فمینیسم
تحلیل محتوای بازتاب اخبار جنایی بر نرخ جرایم جنسی

سمیه گلزاری
رضا کریمی
سمیه رئیسی وانانی
امین کریمی

ارشد
ارشد
ارشد
ارشد

1931
1931
1931
1931/1/91

1931/11/13
1931/11/91
1931/11/11
1931/11/11

سیاست جنایی مشارکتی ایران در حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانگی و پیامدهای
آن (مطالعه موردی مشهد)
عوامل ساختار اجتماعی ارتکاب جرم نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و ترتبیت مشهد در
سال 1931
بررسی آسیب شناختی دادرسی بدون وکیل در نظام عدالت کیفری ایران

سید جعفر حسینی مرام

ارشد

1931/9/1

1931/11/11

فاطمه انصاری طلب

ارشد

1931/11/91

1931/1/91

تکتم دهقان نیری

ارشد

1931/1/11

1931/11/91

سحر خدابنده

ارشد

1931/1/11

1931/13/11

بررسی تاثیر تفاوت نسل ها در تقابل و تطابق با رازش های مورد حمایت حقوق
کیفری ایران
دلایل اثباتی جرم در صحنه ارتکاب جرم سنتی و سایبری

میثم زاهدی مایوان

ارشد

1931/11/11

1931/1/11

تحلیل جرم شناختی سرقت مسلحانه از بانک از منظر مثلثهای جرم در مشهد ()1931-1911

مهرداد رضایی جشن آباد

ارشد

1931/1/91

1931/11/11

پیشگیری از ارتکاب جرائم فرهنگی با تقویت کنترل های اجتماعی غیر رسمی در مشهد

بتول ازغشی

ارشد

1931/1/91

1931/11/91

بررسی علل افزایش صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت در مغایرت با سیاست کاهش
زندانیان با بررسی پرونده شصت زندانی در دادسرای ناحیه  1مشهد
واکاوی مفهومی دفاع فرهنگی و پذیرش آن در قوانین کیفری ایران ،امریکا و آلمان

حسین یوسفی

ارشد

1931/1/91

1931/11/11

مهشید مهران

ارشد

1931/1/1

1931/9/11

مقایسه مفهوم مالکیت در جرایم سرقت ،خیانت در امانت و کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران و
قانون مدل امریکا
نگرش قضات شهر مشهد نسبت به جایگزینهای تبدیلی حبس و چالشهای آن

نازنین لطفیان

ارشد

1931/1/1

1931/9/11

محمدرضا مروی صباغ

ارشد

1931/1/1

1931/9/11

رویکرد تطبیقی به خصوصی سازی اداره زندانها در ایران و امریکا  :چالشها و راهکارها

ایمان قاری

ارشد

1931/1/1

1931/9/11

رویه ها و اصول حاکم بر ترسیم نیم رخ جنایی بزهکاران در تحقیقات جنایی آمریکا

بتول رحمانی

ارشد

1931/1/1

1931/9/11

رویکرد تطبیقی به بررسی پاسخهای ترمیمی به تعرضات جنسی در ایران وامریکا

فرزانه راستگو دلویی

ارشد

1931/1/1

1931/11/1

نقش شبکه های اجتماعی در عادی سازی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی با مطالعه موردی
شهر مشهد

محسن کسرایی

ارشد

1931/1/1

1931/1/1

 .11علایق پژوهشی و زمینه های تدریس :
 جرم شناسی (انتقادی)
 oجرم شناسی صلح طلب
 oجرم شناسی سبز
 oجرم شناسی محکومان
 oجرم شناسی فرهنگی
 oجرم شناسی پست مدرن
 oعدالت ترمیمی
 oبزهدیده شناسی حمایتی
 جامعه شناسی جنایی
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 oعوامل اقتصادی موثر بر نرخ و الگوی ارتکاب جرم
 oمولفه های فرهنگی -آموزشی موثر بر نرخ و الگوی ارتکاب جرم
 جامعه شناسی کیفری
 سیاست جنایی و کیفری
 oعوام گرایی کیفری
 بزهکاری اطفال
 بزهکاری زنان
 .12تسلط به زبان رایج در مجامع علمی
 زبان انگلیسی

مهارت گفتاری  :عالی

مهارت شنیداری  :عالی

مهارت نگارش  :عاالی

مهاارت

درک مطلب  :عالی
 زبان فرانسه

مهارت گفتاری  :متوسط مهارت شنیداری  :خوب مهارت نگارش  :متوسط مهاارت

درک مطلب  :خوب
 زبان عربی

مهارت گفتاری  :خوب

مهارت شنیداری  :خوب مهارت نگارش  :متوسط مهاارت

درک مطلب  :خوب
 زبان آلمانی سطح مقدماتی  :محاوره
.13شرکت در کارگاههای تخصصی معتبر
 شرکت در کارگاه تخصصی ارتقاء مهارتهای آکادمیک و حرفاهای وکلاا و حقوقداناان در دانشاگاه بیلگای
استانبول و اخذ گواهینامه
 شرکت در کارگاه تخصصی آموزش روش تدریس تعاملی در دانشگاه بیلگی استانبول و اخذ گواهینامه
 شرکت در کارگاه تخصصی چگونگی شبکهسازی و ارتقاء مهارتهای برقراری ارتباطات میان دانشاگاهیان و
دانشجویان حقوق در دانشگاه بیلگی استانبول و اخذ گواهینامه
 شرکت در دورهی مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار اندنوت  11در پژوهشاگاه علاوم و فنااوری
اطلاعات ایران داک ؛ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و اخذ گواهینامه با امتیاز  111از 111
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 شرکت در دورهی آشنایی با شیوههای تولید و چااپ مقالاههای علمای در مجلاات آیاسآی در پژوهشاگاه
علوم و فناوری اطلاعات ایران داک ؛ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و اخذ گواهینامه با امتیاز  111از 111
 شرکت در دورهی اسلوب ویراستاری کتاب ،مقاله و پایاننامه در پژوهشگاه علوم و فنااوری اطلاعاات ایاران
داک ؛ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و اخذ گواهینامه با امتیاز  111از 111
 شرکت در دورهی پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی در پژوهشگاه علاوم و فنااوری اطلاعاات ایاران داک؛
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و اخذ گواهینامه با امتیاز  111از 111
 شرکت در دورهی نگارش و طراحی پوستر برای ارائه در کنفرانسهای علمی در پژوهشگاه علاوم و فنااوری
اطلاعات ایران داک؛ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و اخذ گواهینامه با امتیاز  111از 111
 شرکت در دورهی مدیریت اطلاعات علمی با اساتفاده از نارم افازار زُوتار ( )zoterدر پژوهشاگاه علاوم و
فناوری اطلاعات ایران داک ؛ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و اخذ گواهینامه با امتیاز  111از 111
 شرکت در همایش ملی صنعت نظام حقوقی و پیشگیری از جرم 1931
 شرکت در همایش ملی علمی – کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 1911
 شرکت در همایش پلیس و پیشگیری از جرم 1911

1

