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 مشخصات فردي                                                                                          

  

 نام :  عبدالنعیم 

 نام خانوادگي :  شهریاری

 52/6/4661 : تاریخ تولد

 مدرک تحصیلي: دکتری حقوق

 مرتبه علمي: استادیار دانشگاه

     shahriari137@gmail.com:  پست الکترونیک

    
  

 ( سوابق تحصیلی :1
 

 دانشگاه  مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سال رديف
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 شهید چمران اهواز
 

 شهید بهشتي

 

  تحقیقات و علوم

 

 

 

 

  

mailto:shahriari137@gmail.com


 رزوهم علمی

2 

 

 

  اشتغالو  تدريس( سوابق 2

 تدريس؛ (الف

 دانشگاه آزاد واحد بین المللی قشم)مقطع دکتری و ارشد( -1

 دانشگاه علوم و تحقیات هرمزگان)مقطع ارشد( -2

 بندرعباس)مقاطع کارشناسی و ارشد( واحد دانشگاه آزاد اسالمی -3

 ارشد( دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دامغان)مقطع -4

 (کارشناسیشهرکرد)مقطع  واحد دانشگاه آزاد اسالمی -5

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم)مطع کارشناسی ارشد( -6

 ( اشتغال؛ب

 می دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباسلعضو هیأت ع -1

 مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس -2

 (رت دفاعاوز تحت نظارت)عدالتتأمین  یموسسه حقوق ر حقوقیومشا -3

 آمریکا در الهه هلند)موسسه حقوقی تامین عدالت(-پرونده ایران در دیوان داوری ایران مشاور حقوقی -4

 «دکتر شمسائی و همکاران»المللی در دفتر های بینمشاور حقوقی پرونده -5

 (وزارت کشور)تحت نظارت موسسه حقوق نصر مشارو حقوقی -6
 

 

 پژوهشی  -هاي علمی ( فعالیت3

 :)تألیف و ترجمه(کتابالف( 

 ()انتشارات دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظامتألیف، « المللی کیفریدیوان بین» -1

 ()انتشارات خرسندی ، تألیف،«اصالح ساختار شورای امنیت» -2

 ، تألیف، ) انتشارات آثار فکر(«گانهدالیل حقوقی حاکمیت جمهوری اسالمی ایران بر جزائر سه» -3

 .1331انشگاه شهید بهشتی، تابستان د در کرسی صلح ، ترجمه، نوشته دیوید باراش،«رویکردهایی نسبت به صلح» -4

 المللیاسناد مهم بین و ترجمه تدوین -5
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« (در خصوص ترکیب یک نشان مشخصه دیگر )پروتکل سوم 1141اوت  12های ژنو شرح پروتکل الحاقی به کنوانسیون» -6

 المللی صلیب سرخ، کمیته بینصلیب سرخالمللی مجله بینمجموعه مقاالت در ترجمه، 

 :)تألیف(مقالهب( 

 

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات چاپ در « مسئولیت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه وشرکت» -1

 پژوهشی(.-)علمی سیاسی بین المللی

، مجله دانشکده حقوق و علوم دولت پژوهی فصلنامه ، چاپ در«هاگذاری خارجی دولتسرمایهدیپلماسی های چالش» -2

 پژوهشی(-سیاسی)عملی

در  پذیرش« رابطه سیاست خارجی و حقوق سیاسی با بررسی موردی داوری پذیری اختالفات قراردادهای حوزه نفت و گاز» -3

 سیاسی معاصر)علمی ترویجی( پژوهشی جستارهای-نشریه علمی

-)علمی علوم سیاسی دادنشگاه آزاد. چاپ در فصنامه« المللی کیفری در پرتو قضیه لیبیقابلیت پذیرش دعوا در دیوان بین» -4

 پژوهشی(

الملل و چاپ در سالنامه ایرانی حقوق بین« تحول مفهوم صلح و امنیت بین الملل در رویه شورای امنیت با تاکید بر تروریسم -5

 ترویجی(-)علمیتطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره پنچم.

پروتکل اصالحیه کنوانسیون جرائم و برخی اعمال دیگر ارتکابی در نیازسنجی پیوستن دولت جمهوری اسالمی ایران به  » -6

 .فصلنامه مطالعات تروریسم و افراط گرایی، «2114 ، مونترالهواپیما

 نشگاه آزاد واحد تبریز.چاپ در فصلنامه محک دا« حقوق بشرحق بر آزادی شخصی در رویه دادگاه اروپایی » -7

 ، چاپ در موسسه حقوقی نصر«حقوق شهروندی» -8

 :)ترجمه(مقاله ج( 

الملل و تطبیقی، دانشگاه شهید در سالنامه ایرانی حقوق بین« مسئولیت حمایت»مقاله تحت عنوان  چاپ( ترجمه و 1

 بهشتی، شماره چهارم.

الملل و تطبیقی، در سالنامه ایرانی حقوق بین« المللقوام نیافتگی در حقوق بین»مقاله تحت عنوان  چاپ( ترجمه و 2

 دانشگاه شهید بهشتی، شماره ششم

 

 ه:پروژد( 

های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص بایدها و نبایدهای عضویت در نویس سیاستتدوین پیش»پروژه ملی  (1

 برای مجمع تشخیص مصلحت نظام« المللی کیفریدیوان بین

 برای دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان« سازی جنگخصوصی» (2

 برای موسسه حقوقی نصر« حقوق شهروند» (3
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   کشورسازمان حقوقی مجازی  در« المللی حقوق بشری و مسأله حجابهای بینکنوانسیون»  (1

 : هاو انجمن ها( عضويت در سازمان4

  حقوقی کشور مجازی ( عضو سازمان2      

 ها :مهارت ( 5
 انجام پژوهش و تحقیق (1

 ترجمه متون حقوقی (2

 مسلط به زبان انگلیسی، آشنایی به زبان فرانسه (3

 ICDLکامپیوتر در حد  (4

 


