بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی :مریم احمدی نژاد
محل کار :پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء(س)
تاریخ تولد2631 :
درجه علمی :استادیار
شماره اتاق9:
شماره تماس59210752330:
رایانامهAhmadinejad.maryam@gmail.com :

 سوابق تحصیلی:
 . 2فارغ التح صیل ر شته حقوق در مقطع کار شنا سی از دان شکده حقوق و علوم سیا سی دان شگاه
تهران در سال .2602
.1اخذ رتبه  2در مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در رشته حقوق عمومی دانشگاه تهران در سال
.2602

.6فارغ التحصیییل رشییته حقوق عمومی در مقطع کارشییناسییی ارشیید از دانشییکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران در سال . 2607
 .2فارغ التح صیل در ر شته حقوق بینالملل عمومی در مقطع دکتری از دان شگاه عالمه طباطبائی
در سال .2691
 .0دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-91
و اخذ لوح تقدیر از دکتر حسین سلیمی ریاست دانشگاه.

 سوابق علمی:
 طرح های پژوهشی:
خاتمه یافته:
طرح موظف مربوط به سال  92-96با عنوان «بردگی سنتی و مدرن در حقوق بینالملل و اندی شه
اسالمی با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان»
در دست اجرا:
ه سته پژوه شی با عنوان «ناپدید سازی اجباری ا شخاص در حقوق بین الملل ،با نگاهی به و ضعیت
قربانیان زن و کودک»
طرح موظف با عنوان «بررسی دیدگاههای حقوقی در خصوص حق حیات جنین»
طرح موظف با عنوان «لزوم توجه مضاعف به حقوق کودکان در حقوق بشر و حقوق اسالمی»

 مقاالت علمی :
 .2انتشییار مقاله با عنوان «موانع اخراج و استتترداد در کنوانوتتیون ارو ایی حقوق بشتتر»
منتشییر شییده در مپله پژوهو حقوق کیدری دانشییگاه عالمه طباطباری با رتبه علمی-
پژوهشی ،سال  ،2692شماره اول.
 .1پذیرش مقاله با عنوان «ستتیر تیوین حق بر صتت صتتیت حقوقی ارراد در حقوق بین
الملل» در مپله جهانی سازی با رتبه علمی -پژوهشی.
 .6پذیرش مقاله با عنوان « جایگاه حق ررد به صنا سایی ص صیت حقوقی در ا سناد بین
المللی ج هانی و منط قه ای و استت ناد ملی» در مپلییه علمی پژوهشیییی حقوق
تطبیقی(دانشگاه تهران).
 .2چاپ مقاله با عنوان «برده داری سنتی و مدرن در حقوق بینالملل و اندی شه ا سالمی
با نگاهی به و ضعیت زنان و کودکان» ،مپله علمی پژوه شی حقوق تطبیقی(دان شگاه
تهران) ،بهار و تابستان  90دوره  ،7صماره .1
 .0انتشییار مقاله با عنوان «نقش دکترین صالحدید در حفظ منارع ملی دولت ها» در مپله
علمی پژوه شی مطالعات راهبردی ،بهار ،2690سال نوزدهم شماره اول 10(.صدحه – از
 96تا )220
 .3انت شار مقاله با عنوان «تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق ررد بر
صنا سایی ص صیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیارتی ا سالمی» در مپله علمی

ترویپی حقوق بشر اسالمی (دانشگاه تهران) بهار و تابستان  ،2696سال سوم  -شماره 3
( 13صدحه  -از  9تا )62
 .7انتشیییار مقاله با عنوان « تعهدات در مقابل کل جامعه جهانی و جایگاه آن در حقوق
موتتلولیت بینالمللی» در مپله سیییاسییت خارجی با رتبه علمی ترویپی و  ،ICSسییال
بیست و ششم.2692 ،
 .0انت شار مقاله با عنوان «حق عبور بی ضرر در کنوان ویون  1891حقوق دریاها در نظریه
و عمل (با تاکید بر حقوق دریایی جمهوری استتالمی ایران » در فصیییلنامه مطالعات
خاورمیانه با رتبه علمی-ترویپی ،تابستان  ،2691شماره .76
 .9انت شار مقاله با عنوان «من شور ملل متحد به مثابه قانون ا سا سی جامعه جهانی» در مپله
سیاست خارجی با رتبه علمی ترویپی و  ، ICSسال بیست و ششم ،2692 ،شماره .251
 .25انت شار مقاله با عنوان «ت ولیح معار ضان سوریه از منظر حقوق بین الملل» در ف صلنامه
علمی پژوه شی مطالعات حقوق عمومی(دان شگاه تهران) ،دورۀ  ، 32شمارۀ  ،3زم ستان
.2690
 .22پذیرش مقاله با عنوان «شروط محدود کننده و نقو آنها در معاهدات بینالمللی» در
نشریه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران.
 .21انتشار مقاله «ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مپاز تدسیر» در فصلنامه علمی ترویپی
سیاست خارجی(وزارت امورخارجه) ،ISCدوره  ،65شماره  ،1تابستان  ،2690صدحه
.269-220

 .26پذیرش مقاله « جنایت ناپدید سازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل ،به عنوان
ناقض ماده  3اعالمیه جهانی حقوق بشر» در دو فصلنامه علمی پژوهشی مپلۀ حقوقی
بین المللی(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری)
 .22پذیرش مقاله «در جستپوی دکترین حاشیه انعطاف تدسیر در معاهدات غیر حقوق بشری
با تاکید بر معاهدات تپاری و سرمایهگذاری» در دو فصلنامه علمی پژوهشی مپلۀ
حقوقی بین المللی(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری)

 داوری مقاالت:
داوری مقاالت در مپالت علمی پژوهشی دانشگاه تهران با عنوان های:
 .2بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانه اسالمی با کنوانسیون های چهارگانه 2929ژنو؛ با تاکید بر
رفتار با اسرای جنگی
 .1بررسی تطبیقی جاسوسی در اسناد بین المللی و حقوق اسالم
 .6سلیب تابیعیت از نگاه اسیالم و نظیام بین المیللی حقیوق بشیر
داوری مقاالت در مپله علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده با عنوان های:
 .2رویه قضایی دیوان کیدری بین المللی در مصاف با جرایم جنسیتی
 .0نصیف اموال زوج بعد از طالق در نظام ایران
 .3بارداری و چگونگی آن در اجرای قصاص
 .7موارد تخدیف مپازات زنان بزه کار و علل آن
 .0حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل :در پرتو مدهوم نظم اجتماعی و بین المللی
 .9سیاست جنایی اسالم در مپازات قصاص مرد در قتل زن

 .25خألهای قانونی شرط عدالت در ازدواج مپدد
 .22بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر
 .21بررسی فقهی-حقوقی طرح «افزایو نرخ باروری و پیشگیری از کاهو نرخ جمعیت»
 .26پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در افقهای شهروندی زنان
داوری مقاله در مپله علمی پژوهشی فقه و حقوق اسالمی با عنوان:
 .22معاهدات ممنوعه از منظر حقوق بین الملل اسالم

 مقاالت ارائه صده در سمینارهای بین المللی داخلی:
 .2مقاله «برر سی تطبیقی حق حیات فرهنگی زنان در حقوق بین الملل و ا سالم با تاکید بر
حق آموزش و تحصیل» در اولین همایو بین المللی و دومین همایو ملی اسالم و ارزش
های متعالی با تأکید بر فرهنگ ،اردیبهشت  ،90دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 .1مقاله « نقو دکترین صییالحدید دولتها در پیوند بین جهانشییمولی حقوق بشییر و تنوع
فرهنگی» در اولین همایو بین المللی و دومین همایو ملی اسالم و ارزش های متعالی با
تأکید بر فرهنگ ،اردیبهشت  ،90دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 .6مقاله «نقو زنان مسییلمان در توسییعه فرهنگی جوامع اسییالمی» در همایو بین المللی
جایگاه زنان اندی شمند ایران و عرب در گ سترش تعامل و گدتگوهای فرهنگی ،بهمن ،90
دانشگاه الزهرا (س).
 .2انت شار مقاله با عنوان « تحول مفهومی گفتمان ژئو لیتییی تروری وم در سیا ست های
ایاالت متحده آمرییا» در دومین همایو بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.

« .0چالشهای ژئو لیتیك کشت و قاچاق مواد م در در ارغانوتان بر امنیت ملی ایران» در
دومین همایو بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.
 .3مقاله« وظیده زن در برابر جامعه در گدتمان اسالمی» در همایو بین المللی جایگاه زنان
اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گدتگوهای فرهنگی ،بهمن  ،90دانشگاه
الزهرا (س).

 کارگاه ها:
الف) شرکت در کارگاه های علمی:
 .2شرکت در کارگاه دانو افزایی «روش ارزیابی فعالیت های آموزشی» در تاریخ 92/6/0
 .1شییرکت در کارگاه دانو افزایی « رویکردهای یاد دهی یادگیری و ارزیابی آموخته ها» در
تاریخ 92/1/12
 .6شرکت در دوره آموز شی «طراحی نظام مدیریت نوآوری در سازمان» در تاریخ  92/1/20به
مدت یک روز در دانشگاه الزهراء(س)
 تدریس:
مقطع کارشناسی :رشته مطالعات خانواده درس حقوق جزای اختصاصی

 سوابق اجرایی:
 .2وکیل ایه یك کانون وکالی دادگستری مرکز با ده سال سابقه.
 .1کارشناس حقوقی دانشگاه مپازی نور طوبی در سال .2603

 .6عضو هیأت تحریریه نشریه علمی فرهنگی تحلیلی « رایحه سبز» در سال .2601

