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 میالرح الرحمن الله بسم

 (35)نحل الله فَمِنَ نِع مَةٍ مِن  بِكُمْ  ما وَ

 خداست از داريد كه نعمتى هر و
And whatever blessing you have is from Allah 

ْ

 (53اسراء:ْ)ْلاًیمِنَْال عِل مِْإِلا َْقَلْتُم یوَْماْأُوت

 است نشده داده اندكى جز دانش از شما به و

And you have not been given of the knowledge except little  

ْ

ْ

 (7:ْابراهیم)ْلَأَزيدَن َكُم ْشَكَر تُم  لئِن 

 كرد خواهم افزون را شما] نعمت[ قطعا كنيد، سپاسگزارى اگر

If you are grateful I would certainly give to you more 

 
 آراسته جوان نیحس

 دانشگاه و حوزه پژوهشگاه اریدانش

 

 سياسي فقه و قرآن علوم :حوزوي مطالعات حوزه

 اساسي حقوق و بشر حقوق :دانشگاهي مطالعات حوزه

ْ

hoarasteh@gmail.comْ :ْكیالكترون پست

 javanarasteh.ir :ْسايت وب
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ْ لاتیتحص

 مکان سال مقطع

 مشهد مقدسمدرسه باقریه  3131تا سال   دبستان

 مشهد مقدسفاتح  مدرسه 3131 تا 3131ازسال  راهنمایی

 همراه با تحصیلات حوزوی  قمشبانه در  3131تا  3131از سال  دبیرستان

  تهران مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه 3133 تا  3131 سال از  3حقوق یکارشناس

 تهران مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه 3131تا   3133 سال از یعموم حقوق ارشد یکارشناس

 سال تا 3131 سال از یعموم حقوق دکترای

3133 

  تهران دانشگاه یفاراب پردیس

 

 :حوزوي لاتیتحص

 3131سال  در یراهنمای دوره پایان از پس خراسان هیعلم حوزه به ورود

 )بهیمدرسه حقان و یکسال( از )کمتر یگلپایگان الله آیه مدرسه در لیتحص و 3133 سال در قم حوزه به ورود

 سال( 3 مدت

 یطباطبای رضا محمد دیس ی(وطیس ات،ی)ادب یافغان مدرس آقایان خارج: حضرات درس از قبل دیاسات

 )کفایه(. ستوده و )مکاسب( فضل یبن )رسائل( اعتمادی و یکاشان یراست فقه مظفر(، )اصول

 ،یجوادی آمل مکارم، ،یلنکران فاضل عظام آیات حضرات 3113 سال از اصول: و فقه خارج درس دیاسات

 حائری. کاظم دیس و تبریزی جواد خیش

 3131تا  3113 سالهای فاصله در یآمل جوادی الله آیت حضرت استاد قرآن ریتفس مباحث در شرکت

 و فقه سیاسی ی، فقه و اصولقرآن علوم و ریتفس حوزه در پژوهش و مطالعات

ْ

 

ْ

ْ

                                                           
 درْآزمونْسراسريْکنكور.ْرقمیْکسبْرتبهْدو.1ْ
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 (کنون تا 1533 سال از)ْعلمیه حوزه در(ْتدريس)آموزشی تهايیفعال

 شهیدین. مدرسه  :عرب ادبیات .3

 الزهرا. جامعه شهیدین، مدرسه : فقه اصول  .2

 شهیدین. مدرسه :فقه .1

 شهیدین مدرسه الزهرا، قرآن: جامعه علوم .1

 قم کبری صدیقه حضرت مدرس تربیت مرکز )سه سطح(تفسیر .3

 قم کبری صدیقه حضرت مدرس تربیت مرکز) سه سطح(متشابه و محکم .1

 مدرس تربیت مرکز الزهرا، جامعه الملل بین بخش )سه سطح(قرآن و اعجاز قرآن  ناپذیری تحریف .3

 قم.  کبری حضرت صدیقه

 العالمیه المصطفی جامعه شهیدین، مدرسه الزهرا، جامعه )فقیه ولایت (اسلام سیاسی نظام .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْ

ْ

ْ
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ْ(کنون تا1551 سال ازدانشگاههاْوْمراکزْآموزشْعالیْ) درْآموزشی تهايیفعال

ْالف.ْدورهْهايْدانشْافزايیْاستادانْدانشگاههاْ)طرحْضیافتْانديشه(
 )حقوق اساسی و حقوق بشر در ج. ا. ا.(. 3113 رماهیت 33تا  31دانشگاه بجنورد  .3

 )حقوق اساسی و حقوق بشر در ج.ا.(.3113تیرماه21تا  21بجنورد یدانشگاه علوم پزشک .2

 )حقوق اساسی و حقوق بشر در ج. ا. ا.(. 3113تیرماه  21تا  21دانشگاه کوثر بجنورد .1

 ).حقوق اساسی و حقوق بشر... 1398 (بهمن 1 تا دی 28 کرج، اسلامی آزاد دانشگاه .1

 ).)حقوق اساسی و حقوق بشر... 1397 بهمن  14 و 13 اهواز، پژشکی علوم دانشگاه .3

 ).حقوق بشر... )حقوق اساسی و 1397 بهمن 9 و 8 بابل، نوشیروانی صنعتی دانشگاه .1

 ).)حقوق اساسی و حقوق بشر... 1397 بهمن  7 و 6 ،)بابلسر( مازندران دانشگاه .3

 ).)حقوق اساسی و حقوق بشر 1397مرداد 10 تا 7 رشت((گیلان پزشکی علوم دانشگاه .3

 )در اسلام حکومت های نظری بنیان(مشهد در 1397شهریور 16تا 13 تهران مدرس دانشگاه تربیت .9

 )حقوق اساسی و حقوق بشر...( مشهد در 1396شهریور 17تا 14 تهران مدرس تربیت دانشگاه .31

 ).)حقوق اساسی و حقوق بشر... 1396 شهریور 13 تا 11 تبریز نور پیام دانشگاه .33

 ).)حقوق اساسی و حقوق بشر... 1396 شهریور 1 تا مرداد29 قزوین اسلامی آزاد دانشگاه .32

 1395 شهریور 19 و 18 یاسوج نور پیام دانشگاه .31

 قم. در 1393 اسفند 21 و 20 همدان نور پیام دانشگاه .31

    3191شهریور  31تا  1کاشان  دانشگاه .33

  مشهد. در 1393 شهریور 3تا  2تهران مدرس تربیت دانشگاه .31

  1392 اسفند 25 و 24 تهران الزهرا دانشگاه .33

  1392بهمن 1دی تا 11تبریز اسلامی آزاد دانشگاه .33

 . 1392شهریور 31تا  9اصفهان  هنر دانشگاه .39

  1392.مرداد 13تا 23زنجان  اسلامی آزاد دانشگاه .21

 مقدس( مشهد در مبارك ماه اول دهه) 3192 تیر 23تا  33ملایر  دانشگاه .23

 1391 کاشان دانشگاه .22
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 ب.ْتدريسْدرْدانشگاههاْوْمراکزْآموزشْعالی
 ، بنت الهدی.فقه ولایت فقیه )دکتری( .3

 دانشگاه آزاد اسلامی (دکتری)نظارت بر اعمال حکومت .2

 دانشگاه آزاد اسلامی (دکتری)رانیتحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ا .1

، دانشگاه قرآن و فارابی دانشگاه تهران سیپرد (دکتری) رانیحقوق اساسی جمهوری اسلامی ا 1. .1

 یث، دانشگاه باقر العلوم، دانشگاه معارف اسلامی.حد

 قمدانشگاه آزاد اسلامی  (دکتری)حقوق بشر  .3

 موسسه امام رضا در دانشگاه باقر العلوم (1سطح )حقوق بشر در اسلام  .1

 و مذاهب قم، دانشگاه معارف اسلامی انیقم، دانشگاه اد سیپرد( دکتری)سیاسی اسلام  شهیاند .3

 مهر طلوع عالی آموزش مبانی حقوق عمومی )ارشد حقوق عمومی( موسسه .3

 دانشگاهك، ارا آزاد دانشگاه تهرران، دانشگاه فارابی ارشد( پردیس کارشناسی(اسلام در عمومی حقوق .9

 مهر طلوع عالی آموزش موسسه مذاهب، و ادیان

 مفید دانشگاه ارشد( کارشناسی(اسلامی کشورهای اساسی حقوق  .31

 قضائی علوم دانشگاه )ارشد( تحلیلی فقه متون .33

 باقرالعلوم، جامعه دانشگاه قم، قم، دانشگاه پردیس )ارشد کارشناسی و کارشناسی(اساسی حقوق .32

 .العالمیه المصطفی

 قم دانشگاه )ارشد کارشناسی( اساسی قانون با آشنایی .31

 قم مذاهب و ادیان دانشگاه )ارشد کارشناسی(شیعه سیاسی تاریخ .31

 العالمیه المصطفی جامعه قم، پردیس )کارشناسی(حقوق علم مقدمه .33

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 پژوهش و یعلم تهايیفعال

 قرآنی؛ علوم در پژوهش و تحقیق .3

 ؛اجتماعی و سیاسی فقه در پژوهش و تحقیق .2

 اساسی؛ حقوق بر تمرکز با عمومی حقوق مباحث در پژوهش و تحقیق .1

 تحقیق و پژوهش در حوزه حقوق بشر؛  .1

 ؛)کنون تا 1377 سال از کتاب 33)آموزشی  غیر و آموزشی متون تالیف .3

 کنون؛ تا 3131 سال از کشور مختلف نشریات در مقاله 31 از بیش نگارش .1

 دانشگاهی؛ و حوزوی نامه پایان و رساله 31بیش از  مشاوره راهنمایی و .3

 دانشگاهی؛ و حوزوی نامه پایان و رساله 31بیش از  داوری .3

 مختلف؛ پژوهشگاه های و نشریات به مربوط طرح و مقاله 311بیش از  داوری .9

 (؛3131-3132) سال 3مدت  به اسلامی جمهوری روزنامه دانشگاه و حوزه صفحه مسئول .31

 (؛3133 -3133سال) 1 مدت به خواهران علمیه حوزه های پژوهش معاونت علمی دبیرگروههای .33

 ؛(3113 تا 1382 سال از(حوزه  اسلامی حقوق و فقه انجمن مدیره هیئت چهار دوره عضو .32

 ؛(3193 تا 1396 سال از(حوزه  اسلامی حقوق و فقه رئیس انجمن  .31

 (؛3131تا 3132 سال از(قم  علمیه حوزه پژوهی قرآن انجمن مدیره هیئت عضو .31

 (؛3193-3191قم ) علمیه حوزه گسترش شورای آموزش کمیته عضو  .33

 3191 سال اردیبهشت از( اسلامی حکومت پژوهشی علمی فصلنامه سیاستگذاری شورای عضو .31

 تا کنون(

 کنون(؛ تا 1395 سال بهار )از حکومتی فقه ترویجی علمی فصلنامه دو سردبیر و مسئول مدیر .33

 تیه رعامربوط ب یو اخلاق یحقوقدبیر علمی کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های  .33

/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. )مجموعه مقالات این کنفرانس در 3199آّبان  23/ یسلامت همگان

 دو جلد منتشر شد(.

 کنون تا 3191 سال از دانشگاه و حوزه پژوهشگاه حقوق گروه علمی شورای عضو .39

 

ْ
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ْ:اجرايی فعالیتهاي
   (؛3111و  3113)سال 2 مدت به فارس بوانات در شهیدین علمیه مدرسه سرپرستی .3

 (3133-3131سال ) 4 مدت به قم شهیدین مدرسه آموزش مسئول .2

 (؛3131 ماه آذر تا 1382 تیرماه از)سال  دو از بیش الزهرا جامعه آموزش معاون .1

 (؛3191تا  1392 سال از)سال دو مدت به دانشگاه و حوزه پژوهشگاه حقوق گروه مدیر .1

 

ْ

 کتابها

 / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مبنا.3113)حقوق عمومی و بین الملل(/  1متون فقه  .3

 دانشگاه؛ و حوزه پژوهشگاه / 1400 /ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون بازخوانی .2

 / بوستان کتاب.3111نظام سیاسی در اسلام/  .1

 به رعایت مربوط اخلاقی و حقوقی های مسئولیت و کرونا بحران المللی بین همایش مقالات مجموعه .1

 بین ابعاد در حقوقی مسئولیتهای و کرونا :دوم جلد همگانی )به کوشش جوان آراسته(، سلامت

 / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.3111المللی/ 

 به رعایت مربوط اخلاقی و حقوقی های مسئولیت و کرونا بحران المللی بین همایش مقالات مجموعه .3

فقهی و حقوقی در ابعاد  مسئولیتهای و کرونا :جلد اول همگانی )به کوشش جوان آراسته(، سلامت

 / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1399ملی/ 

 دانشگاه. و حوزه /  پژوهشگاه3193/ 3اساسی  حقوق .1

 دانشگاه. و حوزه /  پژوهشگاه3193/ 2اساسی  حقوق .3

 دانشگاه. و حوزه /  پژوهشگاه3199/ 1اساسی  حقوق .3

 حوزه. سال کتاب همایش منتخب کتاب /دانشگاه و حوزه پژوهشگاه / 3193 /اسلام در بشر حقوق .9

 حدیث. و قرآن دانشگاه / 3193 /ایران اسلامی جمهوری اساسی حقوق . .31

 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه / 3191 /ایران اسلامی جمهوری اساسی حقوق بر الهی حاکمیت تاثیر .33

/ 3192منکر(/  از نهی و معروف به امر حقوقی و فقهی های بایسته(اساسی قانون هشتم اصل .32

 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه
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 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه / 3133 / ایران اسلامی جمهوری نظام در او بر نظارت و رهبر گزینش .31

 ؛)بیست و پنجم چاپ( معارف نشر دفتر/ 3131 /اسلام در سیاسی و اجتماعی حقوق .31

 رهبری. خبرگان مجلس دبیرخانه /3131 /اساسی قانون در حاکمیت مبانی .33

 جوان. اندیشه کانون / 3133  /رهبری و رهبر .31

 حوزه. سال کتاب همایش از تشویقی رتبه کسب / کتاب بوستان / 3139 / اسلامی حکومت مبانی .33

 /خواهران و برادران علمیه های حوزه آموزشی متن /کتاب بوستان / 3139 /قرآن علوم درسنامه .33

 اردو. و چینی اسپانیولی،انگلیسی، عربی، زبانهای به شده ترجمه

درْسالْ و منتشر«1ْسطحْ قرآنی علوم درسنامه »عنوانْ با هفتم و سی تا اول چاپ از کتاب اين(

 مشترك صورت به«ْقرآن علوم درسنامه»پسْازْويرايشْکلیْشكلیْوْمحتوايیْباْعنوان1537ْْ

ْ.)شد آراسته طبع زيور به علمیه، هاي حوزه درسی متون تدوين دفتر و کتاب بوستان توسط

 حوزه. سال کتاب همایش اولین برگزیده کتاب /کتاب بوستان /2قرآنی سطح  علوم درسنامه .39

 

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْمقالهْهاْ

 پژوهشی-الف.ْمقالهْهايْعلمی

I یقراردادها گاهیجا یررسب .3 PC فصلنامه جامعه شناسی سیاسی  ی/ اقتصاد مقاومت یکل یاستهایدر س

 ایران/ پذیرش شده/

 ی/عدالت ادار وانید ییقضا هیبه رو یبا نگاه رانیدر حقوق کار ا یشغل تیامن شناسی بیآس .2

 .)مقاله مشترك( پژوهشهای نوین حقوق اداری/

فصلنامه جامعه با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/  IPCاعتبار سنجی قراردادهای نفتی  .1

 )مقاله مشترك(. 3113، بهمن33سال پنجم، شماره شناسی سیاسی  ایران/ 

 یقیپژوهش تطب/ اتیقبض و بسط ناروا در حق بر ح ن،یاسقاط جن تیاعدام و مشروع تیمنوعم .1

 .3113زمستان ، 11، شماره 9/ دوره حقوق اسلام و غرب

 یبر اصل هشتم قانون اساس یمبتن یبر حکومت و حکمران یمطلوب نظارت عموم یالگو یها ستهیاب .3

 .3113، پاییز 31/ فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی/ شماره یاسلام یجمهور

ت / فصلنامه حکومیو حقوق بشر عرف یدر دو نظام حقوق بشر اسلام یآزاد دیتحد یارهایمع لیلتح .1

 .3113، تابستان 311هفتم، شماره اسلامی/ سال بیست و 

 /انسانی علوم های برنامه و متون انتقادی پژوهشنامهماهنامه   /بشر حقوق و اسلامی فقه کتاب بر نقدی .3

 .3113، شهریور 1، شماره 22سال 

/ سال پنجم، یبر نقش قدرت و خدمت عموم دیبا تاک هایحقوق حاکم بر تملکات دولت و شهردار .3

 )مقاله مشترك(. 3113، اردبیهشت 2شماره 

/ رانیا یاسلام یبر قدرت نرم جمهور دیبا تاک یقانون اساس 333اصل  کردیبا رو یدفاع یآمادگ .9

 )مقاله مشترك(. 3111، پاییز 3، شماره 2جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی/ دوره 

 /نرایا یشناس فصلنامه جامعه/ رانیو باغ ها در ا یزراع یاراض ینظام حاکم بر حفظ کاربر یواکاو .31

 . )مقاله مشترك(.3199، زمستان 31سال سوم، شماره 

/ یو ملاک یخطاب کردیاز منکر، در دو رو یبا امر به معروف و نه« اعراض از جاهلان»نسبت حکم  .33

 )مقاله مشترك(. 3111، پاییز و زمستان 33دو فصلنامه قرآن،  فقه و حقوق اسلامی/ سال هشتم، شماره 
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 منظر از علنی رفتارهای در منکر از نهی و معروف به امر ساختن محدود و خصوصی حریم در تاملی .32

 .3111  زمستان، 312شماره  بیست و ششم، سال /اسلامی حکومت فصلنامه /قانون و فقه

 . 3111، تابستان 19سال هیجدهم، شماره  /اسلامی حقوق فصلنامه /عقیده آزاده حقوقی و فقهی ابعاد .31

فصلنامه  /اسپریگنز سیاسی نظریات فهم چارچوب اساس بر ولایت و دولت نظریه دو بر تاملی .31

 .)مقاله مشترك( 3199، زمستان 11هفدهم، شماره  دوره  /اسلامی انقلاب مطالعات

 یلممجله ع/ کرونا یماریب وعیش طیدولت در شرا تیحق بر سلامت و مسئول یحقوق یفقه یواکاو .33

 )مقاله مشترك(. 3199سال ،12 / دوره دوازدهم، شمارهیفقه پزشک یپژوهش

 سال /انسانی علوم های برنامه و متون انتقادی پژوهشنامه /اساسی حقوق های بایسته کتاب بر نقدی .31

 .3193 اسفند ،12 شماره /نوزدهم

 فصلنامه مطلقه/ ولایت و مطلقه حکومت نظریه دو اساس بر اساسی حقوق کلیدی های مولفه واکاوی .33

 )مقاله مشترك(. 3193 پاییز ،93 شماره چهارم، و بیست سال /اسلامی حکومت

 سال /اسلامی حقوق و فقه قرآن، فصلنامه دو / بشر حقوق و انسان کرامت رابطه به دینی نگرش .33

  .3193، پاییز و زمستان 9، شماره پنجم

معروف و منکر در فقه و قانون/ فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی/ سال  شناخت منابع بازخوانی .39

 . 3193، پاییز و زمستان 2، شماره 33

 علوم های برنامه و متون انتقادی پژوهشنامه /البلاغه نهج در عمومی حقوق کتاب نقد و بررسی .21

 .3193  مرداد پنجم، شماره هیجدهم، سال /انسانی

، 31 شماره / اسلامی حکومت فصلنامه / زنان اجتماعی سیاسی مناصب تصدی اصول و مبانی بررسی .23

 .3191بهار 

اسلامی/  حقوق مبانی و فقه فصلنامه دو /ایران اسلامی جمهوری و اسلام سیاسی نظام در قوا فکیکت .22

 .3193، بهار و تابستان 3 شماره ، 49 دوره

مطالعات  فصلنامه دو /اسلامی فرهنگ در نرم قدرت مهمترین عنوان به معروف به امر بازخوانی .21

 .3191، بهار و تابستان 32شماره  /نرم قدرت

، 31شماره  /اسلامی حکومت فصلنامه / واقعیت تا آرمان از اسلامی کشورهای اتحادیه یا متحد دولت .21

 . 3191پاییز 

 .3192 پاییز ،34 شماره/ اسلامی انقلاب مطالعات فصلنامه / اسلامی نظام در متقابل و همگانی نظارت .23
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 /اسلامی حکومت فصلنامه /منکر از نهی و معروف به امر سازماناصل هشتم و ضرورت تاسیس  .21

 .3193 زمستان ،11 شماره

 .3193 بهار، 63 شماره /اسلامی حکومت فصلنامه /منکر از نهی و معروف به امر به دیگر نگاهی .23

، 27شماره /اسلامی انقلاب مطالعات فصلنامه /منکر از نهی و معروف به امر قانونی و شرعی قلمرو .23

 .3191زمستان 

 .3139 زمستان ،33 شماره /اسلامی حکومت فصلنامه / منکر و معروف شناخت منابع .29

ْترويجی-هايْعلمی.ْمقالهْب
، پاییز و 21/ اندیشه های حقوق عمومی/ سال یازدهم، شماره اسلام یاسیقوا در نظام س کیتفک .3

 )مقاله مشترك(. 3111زمستان 

استاندارد و  تیریمدی/ فصلنامه ادار یقرادادها تیریبر مد یحقوق خصوص یاستانداردها ریتاث .2

 .. )مقاله مشترك(3191، زمستان 21/ سال هفتم، شماره تیفیک

: کاوش ها و شهروندی حقوقمنتشر شده در مجموعه مقالات  / لوازم و گستره بنیادها، حیات، حق .1

توسعه علوم انسانی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مرکز چالش ها/ سمت، پژوهشکده تحقیق و 

 .3199بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری/ 

 /حکومتی فقه فصلنامه دو /ولائی نظام با ریاستی نیمه و ریاستی پارلمانی، نظامهای انطباق میزان  .1

 .3193 زمستان و پاییز ،6شماره

 ،2شماره، سال اول /اسلامی مردمسالاری اندیشه فصلنامه /دینی مردمسالاری نظام در آزادی حدود .3

 .3191زمستان

قانون  3و  1در مواد  یاز منظر فقه و قانون تامل یخصوص میو حر یرفتار علن یمرزها یبررس .1

پژوهشی -مقالات نخستین همایش ملی علمی مجموعه /از منکر انیاز آمران به معروف و ناه تیحما

، اول جلد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر،مسئله شناسی و پاسخ گویی به مسائل 

 .3191تابستان

بهار و  1شماره  /حکومتی فقه فصلنامه /بشر حقوق اسناد و اسلام در اخلاقی امنیت تطبیقی بررسی .3

 .3191تابستان 

 : )مقاله به زبان انگلیسی(مسائل و چالشها ،تشیریمسجد و مد .3

 Masjid and its management: Issues and challenges  
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 31برابر با  2131اول دسامبر  یمسجد زکات و وقف در مالز یالملل نیکنفرانس ب نیارائه شده در اول

 3191 آذر

1" INTERNATIONAL CONFERENCE ON MASJID, ZAKAT AND WAQF 

2014 (I-MAF2014) 

 هینظر یمل شیهما نیجلد چهارم مجموعه مقالات سوم ی/مردم یسالار نید ای ینید یمردم سالار .9

-99، صص3191چاپ شده است. )قم، دفتر نشر معارف،  یجیترو یمقالات علم ینید یمردم سالار

332.) 

قوق فلسفه ح یالملل نیب شیجلد دوم مجموعه مقالات هما /زن و مرد یاسیحقوق س یتفاوتها یمبان .31

 (.3192محمود،  نیی)قم، نشر آ / زن در اسلام

/  کراز من یبا توجه به اصل امر به معروف و نه میحق نظارت و انتقاد نسبت به حاکمان در قرآن کر .33

 میدر قرآن کر یحقوق عموم یالملل نیب شیمجموعه مقالات هما/ 3193 آبان 33 درارائه شده 

 .233-213صفحات 

 سال 131 -112ص  31جلد  /دانشنامه جهان اسلام یمدخل برا کیعنوان مقاله به  /«یحقوق عموم» .32

3133. 

ات انتشار /ینید یتبیین مردم سالار»جلد دوم مجموعه مقالات  /یدر قانون اساس ینید یمردم سالار .31

 .3132 ،ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش

 تخصصی-.ْمقالهْهايْعلمیج

تابستان  /3شماره  /خرد آفتاب تخصصی علمی فصلنامه/ دینی باورهای و دین از معنوی سازی تصویر .3

 .3191 زییو پا

 آفتاب تخصصی علمی فصلنامه /ساختاری های بایسته کاربردی، تحولات : حکومت و مردم مسجد، .2

 .3191بهار  ، 1شماره  /خرد

 /یفقه حکومت یتخصص -یدو فصلنامه علم/ فقیه ولایت بر مبتنی حکومت در تقنین فقهی مبنای .1

 )مقاله مشترك(. 3191و زمستان  زییپا

 /یرهنگف یمهندس یتخصص یفصلنامه علم /از منکر یبه مثابه امر به معروف و نه یفرهنگ تیفعال .1

 .3191 زیی/ پا 33 شماره .3

 /اسلامی علوم در پویشی تخصصی علمی فصلنامه / ازمنکر نهی و معروف به امر دلالتی حوزه و مفهوم .1

 .3191بهار و تابستان  3شماره 
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 /اسلامی حکومت فصلنامه  /ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون در رهبر شرایط و صفات بررسی .3

 .3133بهار ، 13شماره 

 .3131بهار  ،11شماره  / اسلامی حکومت فصلنامه / نبوی حکومت در مسجد کارکرد .3

 .3133بهار  ،19شماره  / اسلامی حکومت فصلنامه/ اساسی قانون در اسلامیت و جمهوریت .9

 .3131بهمن  333شماره  / زن پیام ماهنامه / اساسی قانون در زن .31

 .3131/ زمستان  11شماره  /اسلامی حکومت فصلنامه / اساسی قانون در پاسخگویی .33

 .3131/ 2/ 32سرمقاله / اسلامی جمهوری روزنامه/  جامع شناس اسلام  .32

 .3132 /32/31/یاسلام یروزنامه جمهور یتا منع حجاب فرانسو یاز کشف حجاب رضاخان .31

 تابستان ،28 شماره /اسلامی حکومت فصلنامه /گذاری قانون در دینی حاکمیت مبانی و اساسی قانون .31

1382. 

 .3132/1/2سرمقاله/  / اسلامی جمهوری آیت الله جوادی آملی /روزنامه نامه ویژه /طیبه حیات .33

، 22 شماره  /اسلامی حکومت فصلنامه /اساسی قانون در قدرت توزیع و حکومت امامت، بازخوانی  .31

 .3131زمستان 

 .3131 زیپائ 23شماره  / اسلامی حکومتفصلنامه  / اساسی قانون در حاکمیت مبانی .33

 3139زمستان  ،33/ شماره اسلامی حکومتفصلنامه  (/ع( المؤمنین امیر نگاه در مردم حقوق  .33

 .3139زمستان  33شماره  /راهبرد فصلنامه /ساخته خود فقهی نظریات و شیعه فقه در دولت .39

 .39/31/3139 اسلامی جمهوری روزنامه نامه ویژه /شلتوت محمود شیخ نگاه از البیان مجمع تفسیر .21

 .3139آذر  21و  32،39/ اسلامی جمهوری روزنامه / قرآنی علوم و خمینی امام .23

 .3139 /33/3 /یاسلام یروزنامه جمهور / البلاغه نهج در علوی حکومت وظایف .22

 .3139تابستان  ،31شماره  / اسلامی حکومت / دوباره نگاهی ملت، و امت .21

 شمسی.3133 -ق3121محرم  ویژه  /نور راهیان توشه ره کتاب /حقوق و فقه منظر از فقیه ولایت .21

 .3131 /21/9 3133 شماره /اسلامی جمهوری روزنامه / رهبری و ولایت شرایط .23
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 علمیْوْنشستْهايْها یکرس

 کننده ارائه .الف

سلسله نشستهای / 3113آذر  23جهاد تبیین و دستاوردهای علمی و پژوهشی حوزه های علمیه/  .3

  / وزارت علوم و ...اسلامی، پژوهش و فناوری  -سومین همایش علوم انسانی

 پژوهشگاه/ 3113تیر 31/ علمی ترویجی/ یمرتبط با حوزه رهبر یقانون اساس یبازخوان یها ستهیبا .2

 . دانشگاه و حوزه

 علمی مطهری/ مرتضی شهید استاد دیدگاه از حکومت انتخابی یا انتصابی مشروعیت بر تاملی .1

  . دانشگاه و حوزه / پژوهشگاه3113اردیبهشت  31ترویجی/ 

 .دانشگاه و/ پژوهشگاه حوزه 33/32/3111/ علمی ترویجی/ اسلامی شهروندی حقوق سنجی امکان .1

 . دانشگاه و حوزه پژوهشگاه/ 33/3111/ 33رابطه حقوق شهروندی و حقوق بشر/ علمی ترویجی/  .3

 پژوهشگاه/ 3199اسفند  21ترویجی/  علمی / اثبات یا ثبوت مقام در انسان اقتضائی یا ذاتی کرامت .1

 .دانشگاه و حوزه

نگهبان و موسسه / پژوهشکده شورای 3199آذر  31تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/  .3

 مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران.

/ وبینار تخصصی 3199شهریور  1انسجام یا شکاف سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/  .3

 مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبری.

 33/ یامروز جامعه بشر یحل چالشها یبرا ینینهضت حس یفکر راثیاز م یبهره مند یچگونگ .9

 نشست تخصصی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی دفتر قم./ 3193مهر 

اسفند  31/ ترویجی علمی / جمهوری اساسی حقوق در آن آثار و امت امامت و امر ولایت جایگاه  .31

 .تهران دانشگاه فارابی پردیس/ 3191

ْناقد .ب
الاسلام سید فتوای معیار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران/ علمی ترویجی/ ارائه کننده حجه  .3

 / پژوهشکده شورای نگهبان.3113آبان  33فرید حاج سید جوادی/ 
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 آقای ترویجی/ ارائه کننده علمی / اساسی قانون در رسمی غیر تغییر عنوان به اساسی قانون 44 اصل .2

 .تهران دانشگاه فارابی / پردیس1/9/3193سلطانی/  دکتر سیدناصر

ترویجی/ ارائه کننده حجه الاسلام دکتر  /علمی اسلامی جمهوری در نظام پارلمانتاریسم سنجی امکان .1

  .نظام فقه / پژوهشگاه1/3/3193ایزدهی/ 

 کننده ترویجی/ ارائه علمی / ایران در گاز و نفت حقوق با آن مبانی و شهروندی حقوق ترابط نظریه .1

 تهران. دانشگاه فارابی پردیس /21/2/3193/یثربی دکتر حجه الاسلام

ترویجی/ ارائه کننده  علمی /جمهوری اساسی حقوق بنای زیر سیاسی جامعه بازشناسی ایران، امت .3

 قم. / دانشگاه21/3/3191نیکونهاد/  دکتر

ْمدير . ج

حسینی/   محمود طیب سید ترویجی/ ارائه کننده دکتر علمی / روایات و قرآن در نصیحت معناشناسی .3

 / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.3111دیماه  9

اسفند  3چیستی فقه اجتماعی/ نشست علمی/ ارائه کنندگان دکتر حسین بستان و دکتر مجید کافی/  .2

 /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.3199

/ 21/9 /ورعی جواد سید ترویجی/ ارائه کننده حجه الاسلام علمی / زمامداری یا زمامدار شرط عدالت .1

 / انجمن های علمی حوزه علمیه قم. 3193

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْ

ْ

ْمصاحبهْوْگفتگوْها

جلسه گفتگو در رادیو معارف برنامه فقه پویا/ برای پخش  3نقش مردم در حکومت/  .3

 . 3113در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی/ بهمن 

 .3191، مرداد 233بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تنفیذ/ حریم امام/ سال ششم، شماره  .2

 

ْتقدير هاي لوح و جوايز
 

حقوق بشر در اسلام )رتبه »به خاطر کتاب  3193کتاب سال حوزه در سال  شیاز هما ریلوح تقد .3

 (نیتحس ستهیشا

 3193گاه حوزه و دانشگاه در سال به عنوان پژوهشگر برتر پژوهش ریو لوح تقد زهیجا افتیدر .2

 یاسلام یمجلس شورا یاسلام قاتیبه عنوان پژوهشگر منتخب مرکز تحق ریو لوح تقد زهیجا افتیدر .1

3192. 

 .3191شگاه حوزه و دانشگاه در سال به عنوان پژوهشگر برتر پژوه ریو لوح تقد زهیجا افتیدر .1

حکومت  یمبان»به خاطر کتاب  3131کتاب سال حوزه در سال  شیاز هما ریو لوح تقد زهیجا افتیدر .3

 .(یقی)رتبه تشو «یاسلام

 علوم به خاطر کتاب درسنامه 3133کتاب سال حوزه در سال  شیاز هما ریو لوح تقد زهیجا افتیدر .1

 .(دهی)کتاب برگز، (2)سطح یقرآن

 

 


