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  »سمه تعالياب«
  

 
 
  تحصيالت حوزوي-1

  سال  5 اتمام سطح دو؛ درس خارج فقه و اصول به مدت تقريبي تحصيالت:      1378ورود به حوزه علميه قم: 

  دانشگاهي تحصيالت -2

  رشتھ  دانشگاه  مقطع تحصیلی  تحصیلسال 

  حقوق   دانشگاه آزاد اسالمي قم  كارشناسي  1379-1384
  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه آزاد اسالمي قم  كارشناسي ارشد  1384-1387
  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه امام صادق(ع)  دكتري  1387-1395

 

 سوابق تدريسي -3

 از سال... تا سال...  نام درس ها  نام دانشگاه يا مركز آموزش عالي

 جامعه المصطفي العالميه-1

قطع كارشناسي ارشد : دو دوره م1حقوق جزاي عمومي-1
  و يك دوره مقطع كارشناسي

: يك دوره مقطع كارشناسي 1حقوق جزاي اختصاصي -2
  ارشد و يك دوره مقطع كارشناسي

متون فقه كتاب االجاره: يك دوره مقطع كارشناسي  -3
  ارشد

  متون فقه ديات: يك دوره مقطع كارشناسي ارشد-4
 ي : دو دوره مقطع كارشناس2حقوق جزاي اختصاصي -5

1387-1392 

 محمد مهدي عالمي طامه  :ام خانوادگيو ن نام

عضو هيات علمي دانشكده الهيات و معارف اسالمي هدي؛ سمت: مديرگروه حقوق جزا 

                                        m.alemi36@yahoo.com :ايميل
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واحد  اسالمي دانشگاه آزاد-2
  و جاسب نراق

  : دو دوره مقطع كارشناسي2حقوق جزاي عمومي-1
  كيفرشناسي: يك دوره مقطع كارشناسي -2
  : دو دوره مقطع كارشناسي4متون فقه  -3
  : يك دوره مقطع كارشناسي1حقوق جزاي اختصاصي-4
متون حقوقي به زبان انگليسي: دو دوره مقطع -5
  ارشناسيك
  قواعد فقه جزايي: يك دوره مقطع كارشناسي -6

1387-1389  

موسسه آموزشي و  -3
  پژوهشي امام خميني(ره)

  : چهار دوره مقطع كارشناسي1حقوق جزاي اختصاصي-1
  كيفري: دو دوره مقطع كارشناسي 1كار تحقيق -2
  جرم شناسي: دو دوره مقطع كارشناسي-3
  قطع كارشناسي: دو دوره م3حقوق جزاي اختصاصي-4
متون حقوقي به زبان انگليسي: يك دوره در مقطع -5

  كارشناسي ارشد و سه دوره در مقطع كارشناسي
  : يك دوره مقطع كارشناسي2حقوق جزاي عمومي-6
  : يك دوره مقطع كارشناسي3حقوق جزاي عمومي-7

1391-1395  
1397-1399  

موسسه آموزس عالي -4
  طلوع مهر

دوره دوره مقطع  : يك3حقوق جزاي عمومي -1
  كارشناسي

  : يك دوره مقطع كارشناسي1حقوق جزاي عمومي -2
  : يك دوره مقطع كارشناسي2حقوق جزاي اختصاصي-3

  1395و  1393

مدرسه عليمه بنت  -5
الهدي(واحد خواهران جامعه 

  المصطفي العالميه)

  : يك دوره مقطع كارشناسي2حقوق جزاي اختصاصي -1
  دوره مقطع كارشناسي: يك 3حقوق جزاي عمومي -2
  : يك دوره مقطع كارشناسي5متون فقه  -3

1392-1393  

  دانشكده هدي-6

 متون فقه قسمت ديات و قصاص .1
 اصول فقه .2
 1حقوق جزاي اختصاصي  .3
 سمينار .4
 متون فقه قسمت حدود .5

  و... .

  تاكنون 1398

 

  سوابق پژوهشي -4
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  پايان نامه ها، مقاالت و جزوات درسي -الف

تحليل تحوالت سياست جنايي تقنيني جمهوري اسالمي ايران: عرفي «وق جزا و جزم شناسي با عنوان: ي حقرساله دكتر-1
  گرديد.دفاع  1395در سال  50/19نمره  درجه عالي و كه با» شدن يا اسالمي سازي

كه با « بين المللي جرايم عليه حقوق مالكيت هاي فكري در قوانين ايران و مقررات«پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان:  -2
  شد.دفاع  50/19نمره درجه عالي و 

از مجله  29كه در شماره » تاثير رضايت پيشين مجني عليه در سقوط قصاص و ديه« پژوهشي با عنوان: -مقاله علمي -3
  حقوق اسالمي چاپ گرديده است.

از مجله فقه و حقوق اسالمي  20ره كه در شما» جرايم عليه نقض مالكيت هاي فكري«پژوهشي با عنوان: -مقاله علمي -4
  چاپ گرديده است.

مجله حكومت » اسالمي سازي سياست تقنيني جمهوري اسالمي ايران: منطق و نگرش ها« پژوهشي با عنوان: -. مقاله علمي5
  .95اسالمي شماره 

6."Analyzing Islamization of Legislative Developments Concerning Substantive Criminal 
Policy of the Islamic Republic of Iran", Canadian Center of Science and Education, Review 
of European Studies , Vol. 9, No. 3. مجله مورد تاييد وزارت علوم و تحقيقات 

  .بررسي جرم موضوع غصب عناوين و مشاغل دولتي در مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه-7

  .بررسي ادعاي شبهه و اسقاط حد (موضوع تحقيق كالسي در دوره دكترا و ناظر به درس فقه استداللي كيفري) -8

  )3جزوه درسي حقوق جزاي اختصاصي( -9

  )2جزوه درسي حقوق جزاي عمومي( -10

  هاداوري تحقيقات پاياني و پايان نامه وراهنمايي، مشاوره  -الف

  داشت در حقوق كيفري ايران و افغانستان با رويكرد به حقوق اسالم( راهنما).بررسي و نقد مقررات حبس و باز1

  .بررسي تاثير جنون،عته و سفه بر مسئوليت كيفري در قانون جزاي ايران و افغانستان(راهنما)2

  .بررسي جنون به عنوان عامل رافع مسئوليت كيفري در قوانين كيفري ايران و افغانستان(مشاور) 3

  فري شاهد در  فقه جزايي وحقوق كيفري ايران و افغانستان(مشاور).مسئوليت كي4
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  .نقش زمان و مكان در اجراي مجازات ها در حقوق كيفري ايران و افغانستان(مشاور)5

  .بررسي قاعده فقهي التعزير دون الحّد(مشاور)6

  .بررسي تطبيقي جرايم عليه امنيت ملي در قوانين كيفري ايران و افغانستان(داور)7

  .دفاع مشروع در حقوق كيفري ايران و افغانستان(داور)8

  .علل رافع مسئوليت كيفري در فقه و قانون مجازات اسالمي(داور)9

  .عوامل موجهه جرم با توجه به قانون جزاي افغانستان و ايران(داور)10

  .عقد المكره في الفقه المقارن(داور)11

  وق كيفري ايران و افغانستان(مشاور).نقش زمان و مكان در اجراي مجازات ها در حق12

  . بررسي جرايم عليه عدالت قضايي در حقوق افغانستان(مشاور)13

  .سببيت در قتل در فقه اماميه و حقوق افغانستان(مشاور)14

  .مباني جرم انگاري سرقت ادبي از منظر فقه و حقوق كيفري ايران(مشاور)15

  مي و حقوق ايران(مشاور). اشتباه در قضاوت كيفري از منظر فقه اسال16

  .مجازات اعدام در نظام حقوقي افغانستان(مشاور)17

  . مطالعه تطبيقي جرم تبليغ عليه نظام در فقه و حقوق ايران(مشاور)18

  خانه هاي افغانستان از منظر اسالم و حقوق معاصر(راهنما) قيف. بررسي و نقد قانون محابس و تو19

  شهادت شهود در قوانين كيفري ايران(داور). راهكارهاي ناظر به چالش هاي 20

  .عفو خصوصي در فقه و حقوق افغانستان(راهنما)21

  . شهادت زنان و شرايط آن از منظر فقه اماميه و حقوق افغانستان(راهنما)22

  .جرايم مانع ارث در فقه اماميه و حقوق افغانستان(راهنما)23

  ين(داور).احتكار و وظايف حكومت اسالمي در برابر محتكر24

  . حقوق متهم در قوانين ايران و افغانستان(داور)25
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  دفاع مشروع در قانون جزاي ايران و افغانستان(داور).26

  . نقد و بررسي درسنامه آيات االحكام جزايي تاليف حجه االسالم محمد مهدي كريمي نيا در خبرگزاري رسا در تاريخ27

16/4/1390.  

 ي اجرايي.  فعاليت ها5

  1391تا سال  1387ت در گروه حقوق جامعه المصطفي العالميه از سال . عضوي1

  تاكنون. 1392. عضويت در انجمن فقه و حقوق حوزه علميه قم از سال 2

  به مدت سه ترم. 1393تا  1391از سال  به زبان انگليسيبين الملل تبليغ  . دوره3

  .اصول) دانشگاه امام صادق(ع) . كسب رتبه سوم در چهارمين آزمون جامع معارف اسالمي(فقه و4

   .1387رتبه سوم پذيرفته شدگان دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي در سال  .5

 .1399. مدير گروه حقوق جزا و جرم شناسي و فقه و مباني حقوق اسالمي در دانشكده الهيات و معارف اسالمي هدي سال 6

  

  


