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ب) سوابق تحصیلی و دانشگاهی
 -1کارشناس حقوق قضایی
 -3کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی شناسی
 -2دکترا در رشته حقوق جزا و جرم شناسی بین الملل دانشگاه ملی مالزی ()UKM
عنوان پایان نامه دکترا:بررسی وتحلیل حقوقی سرقت هویت در فضای رایانه ای
-4دستیار پژوهشی
ج )1عضویت های علمی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ( از سال  1231دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری وعضو کانون وکلای دادگستری
خراسان رضوی محل اشتغال مشهد هستم)
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی
عضو هیات مدیره هسته علمی حقوق دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی
عضو کمیسیون حقوق تکنولوژی کانون وکلا جهانی لندن
عضو افتخاری امور پناهندگان در سازمان ملل
ج )2سوابق آموزشی و تدریس
 -1دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  1211 - 1213مقطع کارشناسی دروس :آئین دادرسی کیفری یک -جرم شناسی
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متون حقوقی به زبان انگلیسی-کیفر شناسی-بزهکاری اطفال -کار تحقیقی
 -3دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد سال  1215-1213مقطع کارشناسی ارشد دروس متون حقوقی به زبان انگلیسی –روش تحقیق-سمینار

 -2دانشگاه آزاد اسلامی خراسان و احد بین الملل سال  1215-1213مقطع کارشناسی دروس :متون حقوقی به زبان انگلیسی -کیفرشناسی
حقوق جزا اختصاصی 1؛2و-4آیین دادرسی کیفری یک-بزهکاری اطفال
 -4دانشگاه آزاد اسلامی خراسان واحد بین الملل سال  1215-1213مقطع کارشناسی ارشد دروس:متون حقوقی به زبان انگلیسی-روش
تحقیق -سمینار-حقوق جزای عمومی -3حقوق جزای بین الملل
 -5دانشگاه آزاداسلامی خراسان واحد بین الملل سال  1211-1213مقطع دکترا دروس:متون حقوقی به زبان انگلیسی-جرم شناسی-روش
تحقیق
 -1دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن سال  1211مقطع کارشناسی دروس:متون حقوقی به زبان انگلیسی-حقوق جزای عمومی-
بزهکاری اطفال
 -7دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر سال  1211مقطع کارشناسی دروس :حقوق جزای اختصاصی – 2حقوق کامپیوتر
 -3دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر سال  1214مقطع کارشناسی ارشد درس متون حقوقی به زبان انگلیسی
 -1دانشگاه پیام نور واحد مشهد سال  1231مقطع کارشناسی درس حقوق جزای بین الملل
-11دانشگاه پیام نور واحد مشهد سال  1215-1213مقطع کارشناسی ارشد درس متون حقوقی به زبان انگلیسی
ج)3کارگاه های آموزشی
کارگاه آموزشی روش تحقیق
کارگاه آموزشی قتل
کارگاه آموزشی روش تحقیق(معیارهای پژوهش در علم حقوق) 13/3/ 5
کارگاه آموزشی آئین دادرسی کیفری 13/3/15
د) سوابق پژوهشی
د )1-مقالات چاپ شده

 -1چاپ مقاله (اسکوپوس) سرقت هویت در فضای سایبر از دیدگاه حقوقی Cyberspace Identity Theft: An
Overview, Mediterranean Journal of Social Science, Vol. 7, No 4, July 2015
 - 3چاپ مقاله (اسکوپوس) مفهوم سرقت هویت در فضای سایبر از دیدگاه حقوق بین الملل Cyberspace Identity Theft:
The Conceptual Framework, Mediterranean Journal of Social Science Vol. 7, No 4, July 2015
 2چاپ مقاله (اسکوپوس) قانونی بودن مجازات در حقوق جزای اسلامی مالزی “Legality of Punishment in Malaysia: Educating
)Malaysians on Syariah Caning Punishment”, The Social Sciences 8(4): 381-386, 2013 (Scopus
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 4چاپ مقاله (اسکوپوس) سرقت هویت در فضای سایبر :بررسی و تحلیل حقوقی موضوعات از دیدگاه حقوق ایران " Cyberspace
Identity Theft: Some Legal Issues under the Iranian Law” (1394) (2015), Asian Social Science,
)Vol 11. - No. 22- September 2015. (Scopus
 -5چاپ مقاله ای اس ای )"جرائم کامپیوتری از دیدگاه حقوقی ایران و مالزی Cyber-crimes :lessons from(the legal
" position of Malaysia and Iranدر مجله,IJIEE, May 2012Vol.2- No.3-PP 404-408-
 -1چاپ مقاله ای اس ای )"چالش های تروریسم سایبری Cyber terrorism challenges: the need foraglobal
" response to a multi-jurisdictional crimeدر مجله Computer Law and Security Review, vol 29,
issue 3, June 2013
 -7چاپ مقاله"جرائم اینترنتی – مشکلات و راهکارها بر پایه قوانین مالزی"درمجله کانون وکلای دادگستری خراسان-سال نخست-شماره
دوم-پاییز1211
د )2-ارائه مقالات در کنفرانس ها
-1ارائه مقاله" جرائم کامپیوتری از دیدگاه حقوق ایران و مالزی Cyber-crimes :lessons from the legal position of
" )1211( Malaysia and Iranکنفرانس بین المللیICNCC 2011کشور هندوستان
 -3ارائه مقاله " جرائم کامپیوتری از دیدگاه حقوقی ایران Cyber-crimes lessons from the legal positions of
" )1211(Iranکنفرانس بین المللی  PROGRESکشور مالزی
 -2ارائه مقاله " سرقت هویت در فضای سایبر از دیدگاه حقوقی ایران Iranian legal issues on theft :Theft of identity
" )1211(cyberspaceکنفرانس بین المللی  ICOSHکشور مالزی
 -4ارائه مقاله " کلاهبرداری کامپیوتری از دیدگاه حقوقی ایران Iranian’s legal issues of identity fraud in cyber
" )1211( spaceکنفرانس بین المللی ICOSHکشور مالزی
 -5ارائه مقاله "حفاظت از مالکیت داده ها در حقوق جزای اسلامی Protection of database property under Islamic
"? )1213(criminal law: a mythکنفرانس بین المللی  Marmara Universityکشور ترکیه
 -1ارائه مقاله "بازداشت متهم در آئین دادرسی کیفری مالزی Detention of suspect under Malaysian syariah
" )1213(criminal procedure enactment: reality of its implementationکنفرانس بین المللی Marmara
Universityکشور ترکیه
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Arrest of suspect in Malaysian syariah  ارائه مقاله "مشکلات و راهکار ها دردستگیری متهم در حقوق جزای مالزی-7
کشورMarmara University ) کنفرانس بین المللی1213( criminal investigation: Its problem and solution"
ترکیه
) مقالات در حال چاپ3-د
"Problems of Act of hacking in مشکلات حقوقی دسترسی غیرمجاز جرم سرقت هویت در فضای سایبر-1
"cyberspace identity theft
 حقوق ایران و مبانی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر-3
" Cyber terrorism versus cyber crime  مقاله"سایبر تروریسم-2
the role of international organization in مقاله"نقش سازمان های بین المللی علیه تروریسم سایبری

-4

"combating cyber terrorism
Fighting Cyber-crime: Stuxnet attack on Iranian unclear  مقاله" مقابله با جرائم کامپیوتری-5
installations and learning cyber defense from Malaysia"
Cyber-crimes lessons from the legal )positions of Iran" مقاله"جرائم کامپیوتری از دیدگاه حقوقی ایران-1
Iranian legal issues on theft :theft of identity  مقاله " سرقت هویت در فضای سایبر از دیدگاه حقوقی ایران-7
cyberspace"
Iranian’s legal issues of identity fraud in cyber  مقاله " کلاهبرداری کامپیوتری از دیدگاه حقوقی ایران-3
space"
Protection of database property  چاپ مقاله (اسکوپوس) "حفاظت از مالکیت داده ها در حقوق جزای اسلامی-1
 کشور ترکیهMarmara University  کنفرانس بین المللیunder Islamic criminal law: a myth?"
Detention of suspect under Malaysian  چاپ مقاله(اسکوپوس) "بازداشت متهم در آئین دادرسی کیفری مالزی-11
کنفرانس بینsyariah criminal procedure enactment: reality of its implementation
کشور ترکیهMarmara University المللی
کنفرانس بینArrest of چاپ مقاله(اسکوپوس) "مشکلات و راهکار ها دردستگیری متهم در حقوق جزای مالزی-11
suspect in Malaysian syariah criminal investigation: کشور ترکیهMarmara University المللی
Its problem and solution"
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