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   کارگاه آموزشی آشنایی با صالحیت های شورای نگهبان

ــله  ــزاری سلس ــوق برگ ــجویی حق ــی دانش ــن علم ــای انجم ــالت ه ــی از رس ــه :یک ــی برنام   معرف
جلســاتی بــرای آشــنایی عمیق تــر دانشــجویان با نهــاد ها وســازمان هــا در نظام حقوقــی جمهوری 
اســالمی ایــران اســت ، انجمــن علمــی معــارف اســالمی و حقــوق دانشــگاه 
امــام صــادق علیه الســالم بــا توجه بــه اهمیــت ایــن موضــوع در26 تیرماه 
1400 و در ســالگرد تشــکیل شــورای نگهبــان اقدام بــه برگزاری جلســه ای با 
عنــوان کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا صالحیــت های شــورای نگهبان نمــود ، 
درایــن جلســه که بــا همــکاری پژوهشــکده ی شــورای نگهبان برگزار شــد 
عــالوه بــر ورود مبنایی به موضوع چرایی تشــکیل شــورای نگهبــان و مدل 
هــای بیــن المللــی ، موضوعاتــی ازقبیل نظــارت بــر قانونگــذاری )نظارت 
شــرعی وقانونــی ،کیفیــت نظــارت ، دامنــه ی شــمول نظــارت ، مــدل هــای 
نظارتــی و... (،تفســیرقانون اساســی)  ضــرورت وانــواع تفســیر ، آیین های 
تفســیر ، استفســار و.... ( ، نظــارت بر انتخابــات ) مفهــوم و ارکان نظارتی( و 

ســایر وظایف شــورا بررســی وآمــوزش داده شــد.

-1



3

 
                                                                                  استاد دوره : 

                                                                                          دکتر علی فتاحی زفرقندی 
                                                                                           قائم مقام پژوهشکده ی شواری نگهبان

                                                                                       و مدرس دانشگاه

  نحــوه ی برگــزاری :بــا توجه به رســالت ومســئولیت اجتماعی انجمن علمی دانشــجویی معارف 
اســالمی و حقــوق دانشــگاه امــام صــادق  ع نســبت بــه دانشــجویان حقــوق سراســر کشــور، ثبــت نام 
در ایــن کارگاه بــه صــورت رایــگان بــوده وبــرای دسترســی همگانــی و بــا توجــه بــه محدودیــت هــای 

بیمــاری کرونــا ایــن جلســه در فضــای اســکای روم به صــورت مجــازی برگــزار گردید.

  مخاطبیــن: باتوجه به محدودیت پژوهشــکده ی شــورای نگهبــان در تعداد صــدور گواهی کارگاه 
، از میــان تعــداد زیــادی از عالقــه منــدان فقط 80 نفر از متقاضیان از دانشــجویان دانشــگاه هــای امام 
صــادق ع ، تهــران ، مذاهــب اســالمی ، شــهید بهشــتی، ســمنان  ، اصفهــان ، تربیت مــدرس، مفید قم 
، پردیــس فارابــی دانشــگاه تهــران ، الزهــرا ، شــهید چمــران اهــواز، دانشــگاه آزاد اســالمی کــه زودتــر 

اقــدام بــه ثبــت نــام نمودنــد موفق بــه حضــور در این جلســه شــدند.
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      سلسله جلسات پرونده خوانی و نقد رای

   معرفــی برنامــه : از مهــم ترین دغدغه های دانشــجویان حقوق انطباق دانســته هــا و معلومات 
علمــی بــا فضــای کاربــردی دادگاه هــا و محاکــم قضایــی اســت ، بررســی آرا مهــم و رویه هــای قضایی 
عــالوه بــر افزایش تســلط و رشــد علمی دانشــجویان به آنها قــدرت تفکرنقادانه ، اســتدالل و تحلیل 
عالمانــه نیــز مــی دهــد انجمن علمــی دانشــجویی معــارف اســالمی وحقــوق بــا در نظر گرفتــن این 
دغدغــه ی مهــم در طــول ســال و بــه صــورت هفتگــی اقــدام بــه برگزاری سلســله جلســاتی بــا عنوان 

کارگاه پرونــده خوانــی و نقــد رای نمود.

ــی  ــای کرونای ــت ه ــی در دوران محدودی ــه نوع ــه ب ــه ک ــت خاقان ــن فعالی ای
وآمــوزش مجــازی توانســت بخشــی از نیــاز دانشــجویان بــه فضــای کارآموزی 
یــا بازدیدهــای میدانــی از دادگاه را پرکنــد بــا شــعار " میــز محکمــه از دادگاه تا 

اتــاق مطالعــه" برگــزار شــد
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  مســئولیت اجتماعــی : آشــنایی بــا فضــای کاربــردی حقــوق و پرونــده هــای قضایــی روز عــالوه 
بــر رشــد علمــی، فرصتــی اســت کــه نگاهــی جامــع و دقیــق بــه پژوهشــگران و دانشــجویان جهــت 
حــل پیشــگیرانه معضــالت اجتماعــی مــی بخشــد . انجمــن علمــی دانشــجویی معــارف اســالمی 
وحقــوق دانشــگاه امــام صــادق ع بــا در نظــر گرفتــن رســالت و مســولیت اجتماعــی خــود درجهــت 
عدالــت آموزشــی ایــن سلســله جلســات را بــه صــورت رایــگان  و مجــازی در بســتر اســکای روم بــرای 
دانشــجویان سراســر کشــور برگــزار نمــوده اســت کــه امیدواریــم ضمــن ارتقــای مهــارت هــای علمــی 

گامــی رو بــه جلــو بــرای حــل معضــالت اجتماعــی و کاهــش رفتارهــای مجرمانــه براشــته باشــد.

ــوزان  ــاتید ، کارآم ــوق ، وکال ، اس ــجویان حق ــر دانش ــالوه ب ــله کارگاه ع ــن سلس ــن : در ای  مخاطبی
ــد. ــته ان ــور داش ــی حض ــاوران حقوق ــه و مش ــوزه علمی ــالب ح ــی ، ط قضای

 نظرســنجی : بعــد از برگــزاری هرجلســه در قالــب فــرم هایی از شــرکت کننــدگان به صــورت آنالین 
نظرســنجی بــه عمــل مــی آمــد کــه رضایــت منــدی بــاال از محتــوای جلســات  بــر اســاس بازخوردهــا 
ومشــارکت مخاطبیــن در نظرســنجی هــا نشــان از موفقیــت انجمــن در برگــزاری این جلســات دارد.

جلسه اول
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی 

    تاریخ برگزاری: 10 مرداد 1400
  بخشی از محتوای جلسه : انتشار به شرطی که 

بدون اسم باشد .هر رای شامل چند قسمت است که 
ی کی از آن گردش کار است گردشکار روایت دقیقی از 
مسئله ای که قاضی قصد ورود به آن را دارد . قاضی 

برای ورود باید روایت مستعد صدور رای تنظیم کند . 
آگر مرجع قضایی نتواند روایتی دقیق از مسئله بیان 
نماید حتما در صدور رای دچار مشکل جدی خواهد 

شد . آرا از لحاظ نقد دا رای دو ایراد است :  ...
  استاد : دکتر سید محمد مهدی غمامی 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع

 و رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
برای دریافت صوِت 

جلسه ، پرونده و 
محتوای متنی جلسه 

اسکن کنید.
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جلسه دوم 
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی 

  تاریخ برگزاری :17 مرداد1400
  بخشی از محتوای جلسه : اختالف صالحیت 

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
رادیویی،یکی از آراء دیوان عدالت اداری،این مبحث 
جهت آشنایی با حقوق رقابت در ایران و صالحیت و 
اختیارات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی 

در حوزه حقوق جمهوری اسالمی ایران.اختالف 
نظر بین شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات 

ارتباطات است که منجر به رای از دیوان عدالت اداری 
می شود...

     استاد: دکتر غالمرضا موالبیگی 
عضو حقوقدان شورای نگهبان ، معاون سابق قضایی 

دیوان عدالت اداری

جلسه سوم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق خصوصی

    تاریخ برگزاری:24مرداد1400
  بخشــی از محتــوای جلســه : اولین نکتــه ای که در 
منطــوق رأی به چشــم می خورد و قابل انتقاد هســت 
ایــن هســت کــه دادگاه بــدوی در پی اثبــات کتبی عقد 
صلــح هســت در صورتــی کــه اصــل در عقــود رضایــی 
بــودن هســت و کتبی بــودن موضوعیت نــدارد و گاها 
بــا ایمــا و اشــاره و معاطــات قابــل انعقاد اســت و نکته 
آییــن دادرســی دارد کــه خواســته اثبــات دلیــل نبــوده 
بلکــه وقــوع عقد اســت و صــرف فقــدان فیزیک کتبی 

ســند کفایت می کنــد...
      استاد : دکتر رحیم پیلوار 

ــه  ــل پای ــران ووکی ــگاه ته ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــتری ــک دادگس ی

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه چهارم
پرونده خوانی و نقد رای درحوزه حقوق خصوصی

   تاریخ برگزاری :31مرداد1400
   بخشــی از محتوای جلســه : از چند جهت میتوان 
ایــن دادنامــه را نقــد کــرد، دادنامــه در وهلــه اول ذکــر 
کــرده هیــچ یــک از شــهود تعرفه شــده شــاهد نگارش 
ــهادت  ــت آن را ش ــود و روی ــد و وج ــه نبودن صلحنام
ندادنــد خــب ایــن مســئله بــا نظــام حقوقــی مــا کــه 
ــا  ــت و ب ــود هس ــاد عق ــودن انعق ــی ب ــر رضای ــل ب اص
قانــون مدنــی کــه تصریــح کــرده اســت عقــد واقع می 
شــود بــه هــر لفــظ و فعلی کــه داللــت بــر آن نمایــد در 

تعــارض اســت...
   استاد:  دکتر حسن فدائی

ــه و  ــده hclaاله ــتری ،نماین ــک دادگس ــه ی ــل پای  وکی
ــگاه ــدرس دانش م

جلسه  پنجم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق کیفری

    تاریخ برگزاری :14 شهریور 1400
 بخشــی از محتــوای جلســه : هــدف از این بررســی 
ایــن اســت بدانیــم علــم قاضــی در چــه مــواردی 
میتواند مســتند رای باشــد،قاضی میتواند در جایگاه 
ــا  ــاب نماید؟آی ــردن اجتن ــم ک ــری از مته ــت کیف عدال
ارتــکاب جــرم در حالــت مســتی جــرم اســت؟ میتــوان 
مســت را الیعقــل دانســت؟ممنوعیت تحقیــق در 
ــت؟رای  ــه مواردیس ــامل چ ــت ش ــی عف ــم مناف جرای
نهایــی چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشد؟جلســه 
ــوال  ــه معم ــده ک ــکیل ش ــاده تش ــوق الع ــورت ف بص
تشــکیل  نحــو  همیــن  بــه  دادســرا  جلســات 

میشــوند....
    استاد: دکتر عباس شیری

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه  ششم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق کیفری

    تاریخ برگزاری : 21 شهریور 1400
 بخشــی از محتــوای جلســه : بــا مطالعــه ایــن رأی 
بــه مطالــب پیرامون علــم قاضی می رســیم،  آیــا قاضی 
میتوانــد در جایــگاه مصلحت ســنجی بــا وجــود اثبات 
جرم، تصمیمــی جدای قانــون اتخاذ کند؟ ســوال دیگر 
ــل(  ــتی الیعق ــتی )مس ــت مس ــرم در حال ــکاب ج ــا ارت آی
ــتان  ــا دادس ــم؟ و ی ــازات کنی ــب را مج ــم مرتک میتوانی
بعنــوان مدعــی العمــوم صــرف ارائــٔە دادخواســت مثاًل 
در جــرم تخریــب بــرای رســیدگی کافــی اســت یــا نــه؟ و 
همچنیــن بررســی مــادٔە 102 ق.آ.د.ک از ایــن جهــت کــه 

ایــن مــاده شــامل چــه جرایمــی میشــود؟...
    استاد: دکتر عباس شیری

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

جلسه  هفتم 
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی 

    تاریخ برگزاری :  28شهریور1400
   بخشــی از محتــوای جلســه : یــک رای شــامل 
شــامل  کــه  گردشــکار  شــرح  هســت:  دوقســمت 
ــی  ــع قضای ــه مرج ــت ک ــئله ای اس ــق مس ــت دقی روای
میخواهــد ورود کنــد  ایــن روایــت اصــل بحــث اســت 
و اگــر نتوانــد بــه خوبی قابــل بیان باشــد از اســتحکام 
خوبــی برخــوردار نیســت .  آرایی کــه در دیــوان عدالت 
اداری اشــکاالتی دارد بــه چنــد صــورت تقســیم بنــدی 
میشــود اولیــن صــورت آرا فرمــی یعنــی آرایــی گــه 
گردشــکار ندارنــد  30 یــا 40 درصــد را شــامل میشــوند 

ــود... ــوب میش ــکل رای محس ــن ش ــه بدتری ک
    استاد:  دکتر حسین عزیزی  

قاضی دادگستری ومدرس دانشگاه

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه  هشتم 
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی 

    تاریخ برگزاری :  11مهر 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه :فدراســیون هــای 
ورزشــی موسســات عمومــی غیــر دولتــی محســوب می 
گردند و اساســنامه فدراســیون های ورزشــی می بایست 
به تصویــب هیات وزیران و تایید شــورای نگهبان برســد 
ــی  ــان ب ــورای نگهب ــر ش ــر نظ ــا ب ــورت بن ــن ص ــر ای در غی
اعتبــار مــی باشــد. طبــق قانــون بیــش از پنجــاه درصــد 
بودجه فدراســیون باید از محل منابع غیردولتی تامین 
گــردد و باتوجه به شــخصیت حقوقی فدراســیون های 
ورزشــی که موسســات عمومی غیردولتی محسوب می 

گردند....
    استاد:   دکتر سیدمحمد هادی راجی

 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ، معاون 
تحقیقات و آموزش معاونت حقوقی ریاست جمهوری

جلسه نهم 
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق خصوصی

    تاریخ برگزاری :  18مهر 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه : ســه رای وحــدت 
رویــه مهــم در ســال 1399علیــه سیســتم بانکــی صــادر 
شــد.که رای وحــدت رویــه مــورد بحــث پرونــده،رای 
وحــدت رویه با شــماره 794 مورخــه 1399/05/21اســت 
کــه بــه موجــب ایــن رای هیــات عمومــی دیــوان عالــی 
کشــور اعــالم کــرده اســت کــه شــرط منــدرج در قــرارداد 
اعطــای تســهیالت بانکــی نســبت بــه ســود مــازاد بــر 
مصوبــات موافــق مــواد 10 و 11 و 14 و 37 قانــون پولــی و 

بانکــی کشــور نادرســت و باطــل اســت
    استاد:   دکتر سهیل طاهری 

وکیل پایه یک دادگستری وعضو هیئت علمی دانشگاه

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه دهم 
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق خصوصی

    تاریخ برگزاری :  25مهر 1400
   بخشــی از محتوای جلســه : در رابطه با رد شــهادت 
شــهود بایــد گفــت در نظــام حقوقــی مــا کــه اصــل بــر 
ــه  ــا ب ــه تنه ــه ن ــی ک ــت وقت ــود اس ــودن عق ــی ب رضاع
ــا  ــی ب ــا حت ــاره و ی ــا و اش ــا ایم ــه ب ــفاهی بلک ــورت ش ص
دســت دادن نیز میتوان انعقاد عقــد انجام داد چگونه 
قــرار دادن زمیــن در اختیــار مر حوم تقوی بــرای احداث 
ســه طبقــه ســاخت نمیتوانــد دلیلــی بــر انعقــاد عقد 

باشــد؟ 
    استاد:   دکتر محمدمهدی الشریف 

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و وکیل پایه یک 
دادگستری

جلسه  یازدهم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق کیفری

    تاریخ برگزاری : 2آبان 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه : مســتی و بــی ارادگــی 
حاصــل از مصــرف اختیــاری مســکرات، مواد مخــدر و 
روانگــردان و نظایــر آنهــا، مانــع مجــازات نیســت مگــر 
اینکــه ثابــت شــود مرتکب حیــن ارتــکاب جرم بــه طور 
کلــی مســلوب االختیــار بــوده اســت. لکــن چنانچــه 
ثابــت شــود مصرف ایــن مواد بــه منظور ارتــکاب جرم 
یــا بــا علــم به تحقــق آن بــوده اســت و جــرم مــورد نظر 
ــی  ــوم م ــرم محک ــر دو ج ــازات ه ــه مج ــود، ب ــع ش واق

شــود
    استاد: دکتر جعفر کوشا 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی و 
رئیــس اتحادیــه سراســری کانــون هــای وکال

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه  دوازدهم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق کیفری

    تاریخ برگزاری :  9آبان 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه :   یکــی از مســائلی کــه 
ــده  ــی دی ــی و گاه سیاس ــی و امنیت ــائل بازجوی درمس
میشــود این اســت که به متهــم میگویند اگــر اقرارکنی 
حتمــا در مجازاتــت تخفیــف داده میشــود و متهــم به 
هــوای تخفیــف نــزد بازپــرس اقرارمیکنــد درحالــی که 
اقــرار نــزد حاکــم شــرع و قاضــی دادگاه مــورد پذیــرش 
اســت طبــق رای دیــوان حتی چنانچــه قاضــی دادگاه 
درمراحــل اولیــه تحقیــق حضــور داشــته باشــد مثال 

در دادســرا و طــرف اقرارکنــد بازهــم کافــی نیســت
    استاد:  دکتر حسن پوربافرانی

 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

جلسه   سیزدهم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی

    تاریخ برگزاری :  16آبان 1400
   بخشی از محتوای جلسه :  شــورای رقابت 15 عضو 
دارد ســه نماینده مجلس بــه عنوان ناظــر ، یک نفر از 
اتــاق بازرگانــی و یک نفر نماینــده اتاق تعــاون ، دونفر 
قاضــی بــه انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه و یــک نفــر 
حقوقــدان اقتصــادی بــه پیشــنهاد وزیــر دادگســتری 
و حکــم رییــس جمهــور ، دونفــر اقتصــاددان بــه 

پیشــنهاد وزیــر اقتصــاد و حکــم رئیــس جمهــور...
    استاد:   دکتر مسلم ملکی 

مدیــرکل امــور مالکیــت فکــری وحقــوق بیــن المــل 
ــیما صداوس

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه چهاردهم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی

    تاریخ برگزاری : 23آبان 1400
   بخشــی از محتوای جلسه : بررســی اختالفات نهاد 
عــام تنظیــم گــری شــورای رقابــت مســتند بــه فصــل 
نهــم سیاســت هــای اجــرای اصــل 44قانــون اساســی 
کشــور بــا نهادتنظیــم گــری جزئــی ، علــی رغــم مــاده 
ــون  ــل 44قان ــی اص ــای اجرای ــت ه ــون سیاس 92 قان
ــم  ــه تنظی ــور هرگون ــون مزب ــاده 58 قان ــی و م اساس

گــری عــام برعهــده شــورای رقابــت اســت...
   اساتید : دکتر حشمت رستمی درونکال   ؛ 

قاضی دادگاه تجدید نظر مازندران
ــی  ــاون حقوق ــر  ؛   مع ــوی ف ــین موس ــر سیدحس دکت

ــگاه ــدرس دانش ــت و م ــط زیس ــازمان محی س

جلسه پانزدهم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق خصوصی

    تاریخ برگزاری :  30آبان 1400
ــراد  ــوص ای ــه :  در خص ــوای جلس ــی از محت    بخش
ســمت وکیــل خوانــده بــا توجــه بــه اینکــه دادگاه بــه 
موجــب تصمیم مقتضي جهــت اقــدام از ســوی مدیر 
دفتــر دادگاه اتخــاذ نمــوده اســت، مواجــه بــا تکلیف 
نمــي باشــد. بــه ایــراد منجــز نبــودن خواســته نیــز بــا 
توجــه بــه اینکــه وکالی خواهــان در جلســه دادرســي 
منجــزا خواســته را مشــخص نمــوده انــد ، ایــراد وکیل 

خوانــده وارد و موجــه نبــوده...
پوستر جلسه 

   استاد :  دکتر سید عباس موسوی
 قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور 

و مدرس دانشگاه

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه شانزدهم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق خصوصی

    تاریخ برگزاری : 14آذر 1400
   بخشی از محتوای جلســه :  پس از فوت مادربزرگ 
چــون وراث ايشــان بدنبــال آن بودنــد كــه ســبب 
مملــک زمیــن را ارث قلمــداد نماينــد و می خواســتند 
موضــوع عقــد صلــح را كنــار بگذارنــد تا بدين وســیله 
حــق وراث برادرشــان كــه اكثــرا صغیر بودنــد را پايمال 
ســازنده پیــرو قــرارداد ديگــری كــه تنظیــم مــی كننــد 
و بــا قیــد همــان مبالــغ مذكــور در قــرارداد تاكیــد بــر 

وراثتــی بــودن زمیــن مــی كننــد...
   استاد : دکتر رضا معبودی 

ــهد و  ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــتری ــک دادگس ــه ی ــل پای وکی

جلسه هفدهم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق کیفری

    تاریخ برگزاری : 21آذر 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه :  در اینجــا بــه واکاوی از 
ــی  ــه در پ ــه ک ــه ای و دادنام ــده ی 700 صفح ــک پرون ی
پدیــداری بزهــی تــازه کــه تاکنــون در ادبیــات کیفــری و 
قضایــی ایــران پیشــینه نداشــته اســت مــی پردازیــم: 
برابــر گــزارش اداره ی اطالعــات گروهــی از فعــاالن 
شــیطان گرایــی کــه در تهــران جلســات ســوفرقه ای و 
دوره ای بــر اســاس وضعیــت مــاه کامــل و مــاه نیمــه 
ــدر  ــواد مخ ــروبات و م ــواع مش ــد و ان ــی کنن ــزار م برگ
ــهر . ..  ــه ش ــت ب ــد عزیم ــد قص ــی نماین ــتفاده م اس

ــد ــجری دارن ــرای مش ــاال کاروانس احتم
    استاد : جناب آقای محمدحسین ساکت

 قاضــی بازنشســته دیــوان عالــی کشــور ، مــدرس 
دانشــگاه و مولــف کتــب حقوقــی

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه هجدهم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق کیفری

    تاریخ برگزاری : 28آذر 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه :  اوراق ومحتویــات 
پرونــده در قرارجلــب بازپرســی مشــاهده می شــود و 
در قراردادرســی کیفــری یــک نیــز هســت وجــود ایــن 
ــه  ــه، ب ــت ک ــتباه اس ــت اش ــات واوراق از آن جه محتوی
صــورت کلی بیــان شــده اســت.بازپرس پرونــده برای 
صــدور جلــب بــه دادرســی اثبــات جــرم اســتتناد بــه 
ــت  ــرده اس ــده ک ــات پرون ــات در مندرج ــن محتوی ای
ودرهیئــت دادگاه کیفــری یــک هم بــرای تبرئه بــه این 
محتویــات ومندرجــات پرونــده اســتناد کــرده انــد...

    استاد :  دکتر جعفر صادق منش
قاضی بازنشسته و عضو هیئت علمی دانشگاه

جلسه نوزدهم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق کیفری

    تاریخ برگزاری : 5 دی 1400
ــث  ــه مباح ــه :  در ادام ــوای جلس ــی از محت    بخش
جلســه قبــل و بــا توجــه بــه مفــاد رای یکــی از جرایــم 
متهــم جریحــه دار کــردن عفــت عمومــی بــود ســوالی 
ــا ورود  ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای ــی ش ــرح م ــا مط ــه اینج ک
بازپــرس در جرایــم منافــی عفــت در ایــن دادنامــه 
درســت بــوده یــا خیر بــا توجه بــه اینکه جرایــم منافی 
عفــت مطابــق مــاده 314 آ.د.ک بــه صــورت مســتقیم 

ــود ؟... ــی ش ــیدگی نم ــرح و رس در دادگاه مط
    استاد :   دکتر جعفر صادق منش 

قاضی بازنشسته و عضو هیئت علمی دانشگاه
برای دریافت صوِت 

جلسه ، پرونده و 
محتوای متنی جلسه 

اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه  بیستم
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی 

    تاریخ برگزاری : 13دی 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه :  درابتــدا بــه مبحــث 
گــردش کار و اهمیــت آن پرداختــه شــد؛واینکه قاضی 
نبایــد طرفــداری کند.گردشــکار بادادنامــه نباید یکی 
بشود. دررسیدگی،مرجع قضایی. نمی تواندحکمی 
ــد.  ــادر کن ــامل آن،ص ــن ش ــئله و قوانی ــارج از مس خ
درادامــه پرونــده ی آقــای بهارونــد بررســی شــد کــه آیــا 
مشــمول قانــون بــه کارگیری بازنشســتگان می شــود 
یاخیر؟!اینکــه رئیــس و نایــب رئیــس فوتبــال نبایــد 
بازنشســته باشــد.به قانــون ممنوعیــت بــه کارگیــری 

بازنشســتگان اســتناد کردنــد...
    استاد :  دکتر سید محمد مهدی غمامی 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع

جلسه بیست ویکم 
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی 

    تاریخ برگزاری : 20دی 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه :  در ســال 1387 بــا 
توجــه بــه سیاســت هــای کلــی اصــل 44 قانــون 
اساســی و تصویــب قانــون اصالح مــواد قانــون برنامه 
ــخیص  ــع تش ــوی مجم ــد از س ــپس تایی ــارم و س چه
مصلحــت نظــام یکــی از مهمتریــن چیزهایــی کــه 
ــت  ــی بایس ــه  م ــود ک ــت ب ــورای رقاب ــد ش ــیس ش تاس
ــا  ــی ی ــم از حقیق ــخصی اع ــر ش ــکایت ه ــاس ش ــر اس ب
حقوقی مانند دادســتان یا دیوان محاســبات کشــور و 
نهادهای وابســته بــه دولت و غیــره در خصــوص رویه 
هــای ضــد رقابتــی و در چارچــوب مــاده 61 ایــن قانــون 

تصمیــم بگیــرد.
    استاد :  دکتر ولی رستمی 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه بیست و دوم 
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی 

    تاریخ برگزاری :3اسفند 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه : ایــن پرونــده  درمــورد 
شــکایت تیــم وکالی  آقــای مرحوم شــجریان علیه صدا 
و ســیما اســت که طــی آن وکالی آقای شــجریان ابتدا بر 
مبنــای شــکایت مــورخ 88/4/21 و در پــی آن با شــکایت 
مــورخ 89/6/2 تعقیب کیفری مســئوالن ســازمان صدا 
و ســیما را بــه اتهــام پخــش بــدون مجــوز آثار موســیقی 
اقــای شــجریان بــر خالف قانــون حمایــت از مولفــان  از 
دادســرای عمومی و انقالب تهران را خواســته بودند...

    اساتید :  دکتر طاهر حبیب زاده
 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع

دکتر جعفر صادق منش قاضی 
بازنشسته و عضو هیئت علمی دانشگاه

جلسه بیست و سوم 
پرونده خوانی و نقد رای در حوزه حقوق عمومی 

    تاریخ برگزاری : 10اسفند 1400
   بخشــی از محتــوای جلســه :  حــق صاحــب اثــر که 
نســبت بــه تغییــر هــر کــدام می خواهــد اقــدام نمایــد 
ایــن یــک حــق قانونــی اســت طــرح دعــوا ترغیــب یــا 
حقــی اســت کــه مــورد تقدیــر واقــع شــده اســت مثــاًل 
در ایــن مســاله راجــع بــه صــدا و ســیما نکتــه ســوم آیــا 
صــداو ســیما ناقــص اســت؟ چــرا چــون اولین بــار که 
می خواســت ایــن آثــار را پخــش کنــد اجــازه از صاحــب 
ــانه  ــجریان نش ــای ش ــکوت آق ــت و س ــه اس ــر نگرفت اث

رضایــت نیســت
ــت  ــو هیئ ــب زاده عض ــر حبی ــر طاه ــاتید : دکت     اس

ــادق ع ــام ص ــگاه ام ــی دانش علم
 دکتــر جعفــر صــادق منــش قاضــی بازنشســته و 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت صوِت 
جلسه ، پرونده و 

محتوای متنی جلسه 
اسکن کنید.
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    حلقه متن خوانی اندیشه های حقوقی ) مبتنی بر کتاب تنبیه االمه(

   معرفــی: در بررســی های فقــه سیاســی و فقــه حقــوق عمومــی در موضــوع نهضــت مشــروطه، دو 
دیــدگاه معــارض از جانــب میــرزای نائینــی و شــیخ فضــل هللا نــوری وجــود دارد. ایــن متــن خوانــی 
در پــی ایــن اســت کــه بــا پررنــگ کــردن نقــاط چالشــی بیــن دو دیــدگاه مختلــف شــیخ فضــل هللا  به 
نوعــی منتقــد مشــروطه و میــرزا کــه موافــق مشــروطه بودنــد، و تطبیــق این نقــاط بــر دیــدگاه ها بر 
مبانــی سیاســی و حاکمیتــی اســالم، بــه تحلیــل و بررســی جایگاه هــر یــک از این اندیشــه ها بپــردازد.

   نحــوه برگــزاری و مخاطبیــن : بــا توجــه بــه شــرایط همــه گیــری بیمــاری کرونــا ، انجمــن علمــی 
دانشــجویی معــارف اســالمی و حقــوق دانشــگاه امــام صــادق  ع ایــن تهدیــد کرونایــی را بــه فرصــت 
تبدیــل کــرده و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع اقــدام بــه برگــزاری ایــن حلقــه متــن خوانــی بــه صورت 
مجــازی در بســتر اســکای روم نمــوده اســت . ایــن جلســات به مــدت 6 هفتــه و مجموعا 12 ســاعت در 
شــهریور و مهــر مــاه 1400 برگــزار شــده و  مخاطبین این برنامه هم عمدتا دانشــجویان حقــوق و فقه 
وحقــوق از دانشــگاه هــای سراســر کشــور بودند.   به شــرکت کننــدگان در ایــن برنامه گواهــی معتبر از 

ســوی دانشــکده حقــوق دانشــگاه امــام صادق علیــه الســالم اعطــا گردید.

   استاد : آقای رضا احسانی
پژوهشگر دوره ی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السالم

 وقاضی دادگستری

   محتوای این دوره به زودی در 

فروشگاه مجازی انجمن عرضه خواهد شد.

-3
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    درسگفتار فلسفه حقوق مدرن

   معرفــی برنامه:بی توجهــی بــه دروس بنیادیــن و فلســفی دانشــکده های حقــوق و تــرم بنــدی 
ایــن رشــته همــواره مــورد انتقــاد اهــل فــن بوده اســت و ایضــا کــه اغلــب کالس هــای فلســفه حقــوق 
بــه بیــان کلیــات مکاتــب میگــذرد و هیــچ گاه مواجهــه جــدی و اصلــی بــا متــون فیلســوفان صــورت 
نمی گیــرد. انجمــن علمــی دانشــجویی معــارف اســالمی و حقــوق دانشــگاه امــام صادق با تشــکیل 
کارگروهــی تحــت عنــوان مدرســه علــوم انســانی حــاق اقــدام بــه برگــزاری جلســاتی از ایــن دســت 
نمــوده کــه یکــی از آن هــا درســگفتار فلســفه حقــوق مدرن مــی باشــد، این درســگفتار در پــی مواجهه 
بــدون واســطه بــا یکــی از مهمترین متون کانت اســت تا از ســطح معمول دروس فلســفه حقــوق در 
دانشــگاه فراتــر رویــم و تجربــه بدیعــی در ایــن مــورد بــه دانشــجویان رشــته حقــوق به دســت دهیم.

  موضــوع: تاملــی بر متن روشــنگری چیســت اثر امانوئل کانت فیلســوف بلنــد آوازه مدرنیســم در 
آلمــان و مشــاهده  ریشــه های شــکل گیری فلســفه حقــوق مدرن

  استاد: دکتر عطاهللا بیگدلی
 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم

  شــرکت کننــده: 50نفــر که عمدتــا از دانشــجویان دانشــگاه های امــام صــادق ع ، تهران ، بهشــتی، 
جامــع  امــام حســین ، علــوم قضایــی ، الزهــرا ، عالمــه طباطبایــی ، شــاهد، مفیــد، قــم و.... در ایــن 

درس گفتــار حضــور داشــته انــد.

  میزان زمان دوره: 400 دقیقه )6 ساعت و نیم(
   محتوای این دوره به زودی در 

فروشگاه مجازی انجمن عرضه خواهد شد.
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         دوره تقویت زبان تخصصی حقوق

   معرفــی برنامه:باتوجــه بــه  اهمیت متون حقوقــی در پژوهش های تطبیقی و همچنین آموزش 
حقــوق موضوعــه انجمــن علمی دانشــجویی معــارف اســالمی و حقوق با هــدف تقویــت مهارتهای 
زبــان آمــوزی در حــوزه ی تخصصی حقــوق و روش شناســی یادگیری زبــان اقدام به برگــزاری کارگاهی 

بــا عنــوان ردوره آمــوزش زبان تخصصــی نمود. 
جهــت افزایــش کیفیــت و اســتفاده از تجربیــات برگــزاری دوره هــای زبــان ایــن دوره بــا هــم افزایــی 
و همــکاری فعاالنــه ی انجمــن علمــی دانشــجویی زبــان هــای خارجــی دانشــگاه امــام صــادق علیــه 

الســالم برگــزار شــد.
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    توضیح دوره:
در ایــن کارگاه کــه در پنــج جلســه ) مجموعــا  10ســاعت ( به طــول انجامید ابتدا به مقدمــات یادگیری 
زبــان انگلیســی و شــیوه هــای نویــن یادگیــری زبــان پرداختــه شــد.در جلســات دوم و ســوم، شــرکت 
کننــدگان بــا انــواع کانالهــای آمــوزش زبــان تخصصــی حقــوق آشــنا شــدند. در ایــن جلســات نمونــه 
فیلــم و کلیــپ آموزشــی از هــر کــدام از کانــال هــا پخش شد.جلســات چهارم و پنجــم به معرفــی انواع 
فیلــم و ســریال حقوقــی و پخــش مختصر قســمت هایــی از بعضــی از فیلم هــا و چگونگــی یادگیری 
از طریــق فیلــم پرداختــه شــد. از ویژگــی هــای مهــم ایــن دوره ی آموزشــی گــروه پشــتیبانی علمــی بــا 
حضــور اســتاد بــود کــه در آن ضمــن رفــع اشــکال تمارینی جهت تســلط بیشــتر شــرکت کننــدگان به 

آنهــا ارائــه مــی شــد دیگــر ویژگــی 
کــه ایــن دوره را بــا ســایر دوره 
هــای آمــوزش متمایــز میکــرد 
تعیین ســطح شــرکت کنندگان 
تماریــن  و  برنامــه  وارائــه 
شــخصی بــرای هــر ســطح زبانی 

ــود. ــدا ب ــورت ج ــه ص ب

ــر از  ــد 65  نف ــزار ش ــکای روم برگ ــق اس ــازی و از طری ــورت مج ــه ص ــه ب ــن کارگاه ک ــن:در ای    مخاطبی
دانشــجویان حقــوق وفقــه و حقوق سراســر کشــور حضــور داشــته اند کــه از همه ی شــرکت کنندگان 

در بــدو ثبــت نــام آزمــون تعییــن ســطح بــه عمــل آمــد.

    استاد:دکتر علی ربیع زاده
 مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی

   زمان برگزاری:  آذر و دی ماه 1400

   محتوای این دوره به زودی در 

فروشگاه مجازی انجمن عرضه خواهد شد.
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     حلقه ی متن خوانی شهریار ماکیاولی

   معرفــی برنامــه: یکــی دیگــر از برنامــه هــای کارگــروه مبانــی حقــوق  انجمــن علمــی دانشــجویی 
ــاق (  ــانی ح ــوم انس ــه عل ــالم ) مدرس ــه الس ــادق علی ــام ص ــگاه ام ــوق دانش ــالمی وحق ــارف اس مع
حلقــه هــای متــن خوانــی بــوده کــه بــا ســرحلقه ای یکــی از پژوهشــگران برتــر آن حــوزه برگــزار شــده 
اســت،همواره نــگاه برخــی از حقــوق دانــان مــا متاســفانه خــام و فاقــد محتــوای سیاســی اســت حال 
آنکــه نظــرات کارل اشــمیت، الگلیــن و ســایر فالســفه حقوقی پســت مــدرن، بــا انتقــاد از ایــن دیدگاه 
نــه چنــدان خردمندانــه، بیــان میدارنــد کــه چگونــه امــر سیاســی و امــر حقوقی نســبت وثیقــی باهم 
دارنــد و جدایــی ناپذیــر هســتند. در ایــن دوره در پــی فهــم نســبت امــر سیاســی در مهمتریــن کتــاب 

علــوم سیاســی و امــر حقوقــی و مســاله قانــون بودیــم. 

    موضوع:مطالعه کتاب شهریار ماکیاولی با نگاهی به مساله قانون 
این دوره در آبان وآذر 1400 برگزار شد

    ســر حلقه:محمدرضا محمدی ؛ دانشــجوی کارشناســی ارشد 
حقــوق عمومی 

ــازی واز  ــورت مج ــه ص ــه ب ــات ک ــن جلس ــده:در ای ــرکت کنن     ش
ــوق ،  ــجویان  حق ــر از دانش ــد 30 نف ــزار ش ــکای روم برگ ــتر اس بس
فلســفه ، علــوم اجتماعــی و علــوم سیاســی سراســر کشــور ثبــت 

ــد.  ــام کردن ن

    طول دوره: 330 دقیقه )پنج ساعت و نیم(
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       درسگفتار نسبت اندیشه ایرانی و انقالب مشروطه 

   معرفــی کارگاه: اغلــب مواجهه هــای مــا بــا دوران مشــروطه، مواجهــه از دیــدگاه فقهــی اســت و 
بــا موضوعاتــی چــون نظــرات شــیخ فضــل هللا و مرحــوم نائینــی و... میگــذرد امــا دکتــر چاوشــی بــا 
تاملــی کــه بــر فلســفه ایرانی-اســالمی داشــته اند، مشــروطه را در نســبتی با فلســفه بومــی ما تبیین 
میکننــد و آن را امتــداد اجتماعــی فســلفه صــدرا میداننــد. در ایــن درســگفتار کــه بــه همــت کارگــروه 
مبانــی حقــوق انجمــن علمی دانشــجویی معــارف اســالمی وحقــوق دانشــگاه امــام صــادق ع برگزار 

گردیــد در پــی ایــن بودیــم کــه بــا نظــرات بدیــع ایشــان در بــاب مشــروطه بیشــتر آشــنا شــویم.
   موضوع:بررسی فلسفی شکل گیری نهضت مشروطه در ذیل فهم متافیزیکی مالصدرا

    اساتید: 

دکتر سید محمدتقی چاوشی ؛  
دکتری فلسفه، عضو هیات علمی پژوهشگاه

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر امیر آقاجانلو ؛
دکتری فلسفه دین، مدرس حوزه علمیه قم

   مخاطبیــن و نحــوه برگــزاری: در ایــن جلســات کــه به صــورت مجــازی واز بســتر اســکای روم برگزار 
شــد 40 نفر از دانشــجویان سراســر کشــور ثبتنام کردند.

    طول دوره: 512 دقیقه )هشت ساعت و نیم(                                                              زمان برگزاری: آذر و دی ماه1400

   محتوای این دوره به زودی در فروشگاه مجازی انجمن عرضه خواهد شد.
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       آموزش متون تخصصی حقوقی به زبان عربی

بــرای  مهــم  دروس  از  دوره:یکــی  معرفــی     
دانشــجویان حقــوق بحــث متــون حقوقــی اســت کــه 
در دانشــگاه بــر اســاس متــون انگلیســی یــا فرانســه 
ارائــه مــی گــردد . اما بــا توجه به موقعیــت جغرافیایی 
و فرهنگــی ایــران در ارتبــاط بــا کشــورهای عربــی 
پرداختــن بــه موضــوع حقــوق در کشــور هــای عربــی 
ــی  ــن علم ــن رو انجم ــد ، از ای ــی رس ــر م ــه نظ ــم ب مه
دانشــجویی معــارف اســالمی وحقــوق بــا هــدف 
آشــنایی دانشــجویان بــا نظامــات و متــون حقوقــی 
ــی  ــزاری کارگاه ــه برگ ــه ب ــدام ب ــی اق ــورهای عرب کش
کــرده اســت کــه میتواند مهــارت هــای یادگیــری متون 
تخصصــی عربــی را بــه دانشــجویان ارائــه دهد باشــد 
ــرای  ــه ای ب ــدگان زمین ــرکت کنن ــی ش ــارت افزای ــا مه ب
همــکاری هــای حقوقــی و توســعه ارتباطــات حقوقی 

ــردد. ــورها  ایجادگ ــن کش ــا ای ب

     استاد: جناب آقای پوریا کاظمی زاده
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حوزه و دانشگاه

ــرایط  ــود ش ــا بهب ــزاری: ب ــوه برگ ــن و نح    مخاطبی
کرونایــی در کشــور و از طرفــی ظرفیــت بســتر مجــازی 
بــرای اســتفاده گســتره ی وســیع تــری از دانشــجویان 
ــی  ــون تخصص ــوای کارگاه مت ــور از محت ــر کش سراس
حقــوق بــه زبــان عربــی ، ایــن کارگاه بــه صــورت 

حضــوری ومجــازی با  مشــارکت 50 نفر از دانشــجویان 
ــد. ــزار گردی ــدان برگ ــه من و عالق

    طول دوره:  30 ساعت
   زمان برگزاری:  بهمن 1400 الی اردیبهشت1401

   محتوای این دوره به زودی در 

فروشگاه مجازی انجمن عرضه خواهد شد.

برای دریافت فیلم 
توضیحات استاد

 اسکن کنید

برای دریافت فیلم 
جلسه اول کارگاه

 اسکن کنید
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       دوره آموزشی قراردادهای تجاری بین المللی

   معرفــی دوره: درکنــار توجــه بــه مســائل 
ــورد  ــه م ــی ک ــی از نکات ــی یک ــای داخل قرارداده
توجــه انجمــن علمــی دانشــجویی معــارف 
اســالمی وحقــوق دانشــگاه امــام صــادق علیــه 
الســالم بــوده بعــد بیــن الملــی در حــوزه ی 
قراردادهاســت کــه میتوانــد درکنــار آمــوزش 
مهــارت هــای قــرارداد نویســی زبــان تخصصــی 
دانشــجویان  در  را  بخــش  ایــن  در  حقــوق 
قراردادهــای  آموزشــی  دوره  در   ، دهــد  ارتقــا 
ــی از  ــوزش مقدمات ــه  آم ــی ب ــن الملل ــاری بی تج
قراردادهــای تجــاری بیــن المللــی پرداخته شــد 
ــواع  ــا ان ــنایی ب ــن آش ــدگان  ضم ــرکت کنن ــا ش ت
ونمونــه قراردادهــای بیــن المللی مهــارت های 
پایــه ای آن را نیــز بیاموزنــد از ویژگــی هــای مهــم 

ایــن کارگاه اســتفاده از ظرفیــت اســتاد فعــال در ایــن حــوزه بــوده کــه از تورنتــو کانــادا بــه تدریس می 
پرداختنــد و ایــن خــود ســبب شــد که  دانشــجویان ایــن کارگاه در  قالــب پرونده هــای واقعی  و بــه روز 

ــوند. ــنا ش ــی آش ــن الملل ــای بی ــوزه قرارداده ــم ح ــائل مه ــا مس ــا ب دنی

     استاد: جناب آقای محمد شربتیان
 وکیل شرکت حقوقی ناندا تورنتو کانادا و دانش آموخته کارشناسی ارشد 

تجارت بین الملل دانشگاه مونترال کانادا و عضو کمیته داوران اتاق 
بازرگانی بین المللی کانادا

   مخاطبیــن و نحــوه برگــزاری:  بــا توجــه بــه ســکونت مــدرس دوره در 
کشــور کانــادا و همچنیــن باهــدف اســتفاده ی جمعیت بیشــتری از دانشــجویان عالقه مند سراســر 
کشــور در ایــن دوره ی آموزشــی ، ایــن دوره به صورت مجازی و در بســتر اســکای روم برگــزار گردید و58 
نفــر از عالقــه منــدان بــه ایــن حــوزه از دانشــجویان دانشــگاه هــای برتــر سراســر کشــور در آن ثبــت نام 
کــرده انــد کــه بــا توجــه بــه نظــر ســنجی هــا و بازخــورد مخاطبــان دوره ی موفقــی ارزیابــی می گــردد.
    طول دوره: 8 ساعت                                                                                                                                زمان برگزاری:  بهمن و اسفند 1400 
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       کارگاه بررسی اختالفات آبی مرزی دولت ایران با همسایگان 
در پرتو حقوق بین الملل

   معرفــی کارگاه: کارگــروه بین الملل انجمن علمی دانشــجویی معارف اســالمی وحقوق )عرصه( 
بــا دغدغه مســائل بیــن المللــی حقوقــی ایران 
تصمیــم بــه برگــزاری سلســله کارگاه دربــاره 
ــکیل  ــن تش ــوق بی ــه حق ــورد مناقش ــائل م مس
شــد یکــی از سلســله نشســت هــای مســئله 
ــات  ــی اختالف ــروه ، کارگاه بررس ــن کارگ ــور ای مح
آبــی مــرزی دولــت ایــران بــا همســایگان در پرتــو 

حقــوق بیــن الملــل بــوده اســت.
در این کارگاه  با دغدغه بررســی مســائل مربوط 
ــات  ــران و اختالف ــرزی ای ــای م ــوق رود ه ــه حق ب
مربــوط بــا همســایگان و قــرار داد هــای مرتبــط 
بــا رودخانــه هــای ایــران طــی چنــد جلســه بــه 
تاریخچــه و جغرافیــای رود هــای مــرزی و حــوزه 
هــای آبریــز آن و برخــی مســائل حقوقــی آن 
ــن  ــای بی ــراه ه ــرداری از آب ــره ب ــوص به ــه خص ب
المللــی، بررســی قراردادهــای آب مــرزی ایــران با 

همســایگان بــا تاکید بیشــتر بر حــوزه غربی ایــران ، حــل وفصــل اختالفــات در قراردادهــای آب مرزی 
ایــران بــا همســایگان پرداختــه شــد. 

   مخاطبیــن و نحــوه برگــزاری: ایــن کارگاه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و درجهــت مســئولیت 
اجتماعــی انجمــن علمی دانشــجویی معارف اســالمی وحقوق بــه صورت رایــگان و مجــازی از طریق 
بســتر اســکای روم برگــزار شــد کــه در آن حدود 30 نفــر از دانشــجویان داخلــی وخارجی) اتبــاع افغان( 

حضــور فعــال داشــته اند.

   استاد:  جناب آقای علی رودباری 
پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی و مدرس دانشگاه

    طول دوره:  6 ساعت
   زمان برگزاری:   اسفند 1400 الی فروردین1401

برای دریافت
 محتوای جلسه اسکن کنید.
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       سلسله جلسات حقوق وتکالیف انسان در قرآن

   معرفــی: قــرآن کریــم بــه عنــوان کالم حــق تعالــی و یکــی از منابــع چهارگانه اجتهــاد در فقــه امامیه 
، بــه تبــع نقشــی بــی بدیــل در نظامــک تقنیــن جمهــوری اســالمی یــران دارد . انــس بــا قــرآن کریــم و 
تتبــع در آیــات نورانــی آن دریچه  ای جدید به روی پژوهشــگران حقوق اســالمی خواهد گشــود ویقینا 
حــل المســائل بســیاری ازمعضالت و چالشــی های حقوقــی کشــور در ال بــه الی  آیات شــریف ی قران 
کریــم خواهــد بــود ازایــن رو انجمن علمی دانشــجویی معارف اســالمی وحقوق سلســله جلســاتی 

را بــا محوریــت قــران بــا موضــوع حقــوق و تکالیف انســان برگــزار نموده اســت.

    اهداف :
اشــنایی بیشــتر دانشــجویان و پژوهشــگران 

ــالمی ــوق اس ــی حق ــوزه معارف ــا ح ــوق ب حق
تقویت مطالعات میان رشته ای در حقوق

بازتعریــف نقــش و جایــگاه قــران کریــم بــه 
عنــوان منبعــی مهــم در پژوهــش هــای حقوقی
درک فهــم روابــط میــان قوانین بــا منابع اصیل 

فقه اســالمی
عنایــت بــه ظرفیــت هــای قــران کریــم در حــوزه 

هــای قانــون گــذاری و حــل معضــالت کشــور
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   نحوه برگزاری و مخاطبین:
  ایــن جلســات بــه مــدت ده شــب در مــاه مبــارک رمضــان از ســاعت 22 از طریــق صفحــه ی انجمن در 
اینســتاگرام بــه صــورت الیــو برگــزار شــد . شــرکت در این سلســله جلســات برای عمــوم عالقــه مندان 
ازاد و رایــگان بــوده و اســتقبال کــم نظیــر دانشــجویان ، حوزویــان ، فعاالن حــوزه ی خانــواده و حقوق 

بشــرگواهی بــر موفقیــت وکیفیت محتوایــی این مجموعه نشســت ها اســت.

   مسابقه:
 طــرح ســوال متناســب بــا محتوای هر جلســه و اهــدای جایزه نقــدی به دونفــر در هرشــب ، مجموعا 
20برنــده از دانشــجویان دانشــگاه هــای امــام صــادق ع ، تهــران ، بهشــتی ، علــوم قضایــی ، عالمــه 

طباطبایــی ، فردوســی ، اصفهــان و...

  استاد:  حجت االسالم دکتر حسین جوان آراسته 
ــوق  ــگر حق ــگاه و پژوهش ــوزه و دانش ــگاه ح ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض

بشــر اســالمی

   موضوعات:
 مبانــی حقــوق در اســالم  ، حــق هدایــت ، حــق حیات ، تکلیــف دینــداری ، حق و تکلیف نظــارت ، حق 

وتکلیــف امنیــت مادی و معنــوی ، برابــری ، حق مالکیت

برای دریافت
 محتوای جلسه اسکن کنید.

برای دریافت
 محتوای جلسه اسکن کنید.
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       سلســله نشســت هایــی پیرامــون اندیشــه هــای حقوقــی وسیاســی 
آیــت هللا مهــدوی کنــی ره

   معرفی  رویداد:
 یکــی از زمینه هــای مغفــول پژوهشــی در دانشــگاه امــام صــادق )ع( پرداختــن بــه اندیشــه های آیــت 
هللا مهــدوی کنــی )ره( در ابعــاد مختلــف در قامــت یــک فقیــه و اســالم شــناس مجــرب در مناصــب 
حکمرانــی اســت. اهمیــت آن از ایــن جهــت اســت کــه پرداختــن بــه ایــن موضــوع بدیــع میتوانــد در 

بــه مســائل حکمرانــی در  نــگاه فقهــی 
جمهــوری اســالمی ایران منشــا اثر باشــد.  از 
ایــن رو انجمــن علمی دانشــجویی معارف 
اســالمی و حقــوق  دانشــگاه امــام صــادق ع 
بــا همــکاری دفتــر حفــظ و نشــر آثــار آیــت 
هللا مهــدوی کنــی )ره( در راســتای پوشــش 
یرامــون  جلســاتی  سلســله  خــأ  ایــن 
ــم  ــن عال ــی ای ــه های حقوق ــی اندیش بررس
بزرگــوار برگــزار نمودنــد کــه در آن بــه ابعــاد 
ــان  ــی ایش ــای حقوق ــه ه ــف اندیش مختل

پرداختــه شــد.

   نحوه برگزاری و مخاطبین:
  بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و شــرایط خــاص همــه گیــری بیمــاری کرونا این سلســله جلســات به 
صــورت مجــازی و از طریــق بســتر اســکای روم برگــزار گردیــد و شــرکت در آن بــرای عموم عالقــه مندان 
آزاد و رایگان بوده اســت . مخاطبین این دوره عمدتا دانشــجویان حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه 
امــام صــادق ع و طــالب و پژوهشــگران حــوزه ی فقــه حکومتــی بوده انــد که در هــر جلســه  آن بالغ بر 

50 نفــر مشــارکت داشــته اند.

   فرصت همکاری:
  از ویژگــی هــای مهــم ایــن رویــداد همــکاری موثــر بــا دفتــر حفــظ ونشــر آثــار آیــت هللا مهــدوی کنــی 
در برگــزاری نشســت هــا و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی واندیشــکده حقــوق بشــر وشــهروندی در 

برگــزاری کرســی علمــی بــوده اســت.

   زمان برگزاری: شهریور و مهر ماه 1400 هم زمان با ایام سالگرد رحلت آیت هللا مهدوی کنی
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نشست اول
موضوع بررســی نظریــه ی تحزب وتشــکل از نگاه 

آیــت هللا مهدوی کنــی ره
    استاد:دکتر سیدجواد حسینی

   زمان برگزاری:8 شهریور 1400

نشست دوم
موضــوع بررســی رابطه حقــوق واخــاق از دیدگاه 

آیــت هللا مهدوی کنــی ره
    استاد:جناب آقای وحید حیدری

   زمان برگزاری:  10 شهریور 1400

نشست سوم
موضــوع بررســی نظریــه ی سیاســی،اخاقی آیت 

هللا مهــدوی کنــی ره
    استاد:دکتراصغر افتخاری

   زمان برگزاری: 13شهریور 1400

برای دریافت
 محتوای جلسه 

اسکن کنید.

برای دریافت
 محتوای جلسه 

اسکن کنید.

برای دریافت
 محتوای جلسه 

اسکن کنید.
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نشست چهارم
موضــوع حقــوق بانــوان از دیــدگاه آیــت هللا 

مهــدوی کنــی ره
   استاد: دکتر مریم مهدوی کنی
   زمان برگزاری:15 شهریور 1400

نشست  پنجم
موضــوع بررســی نظریــه ی والیت فقیــه از دیدگاه 

آیــت هللا مهدوی کنــی ره
   استاد:حجت االسالم دکتر حسینی

   زمان برگزاری: 16 شهریور 1400

نشست  ششم
موضــوع بررســی ماهیــت نمایندگــی مجلــس از 

ــی ره ــدوی کن ــت هللا مه ــگاه آی ن
   استاد: دکتر محمدرضا اصغری شورستانی

   زمان برگزاری: 17شهریور 1400

برای دریافت
 محتوای جلسه 

اسکن کنید.

برای دریافت
 محتوای جلسه 

اسکن کنید.

برای دریافت
 محتوای جلسه 

اسکن کنید.
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جلسه   هفتم
ــت از  ــازوکارهای صیان ــوم س ــی : مفه ــی علم کرس
حقــوق عامــه در اندیشــه آیت هللا مهــدوی کنی ره

   استاد ارائه دهنده:
دکتر سیدمحمد مهدی غمامی

   اساتید ناقد:
دکتر محسن ردادی

حجت االسالم دکتر حسین هوشمند
  زمان برگزاری: 29 مهر1400

       گفت وگویی انتقادی درباب فضای آکادمیک حقوقی

ــیب  ــدف آس ــا ه ــو  ب ــن گفتگ ــت: ای ــی نشس    معرف
شناســی حقوق آکادمیــک در ایران توســط کارگروه مبانی 
ــالمی  ــارف اس ــجویی مع ــی دانش ــن علم ــوق انجم حق
وحقــوق دانشــگاه امــام صادق ع ) مدرســه علوم انســانی 
حــاق ( برگــزار شــد. از موضوعاتی کــه در این جلســه بدان 
ــوق  ــه از حق ــرا آنچ ــه چ ــود ک ــوال ب ــن س ــد ای ــه ش پرداخت
جنبــه ی آکادمیک دارد در دانشــگاه ها تدریس نمی شــود 
و عمــده حقــوق دانــان و دانشــجویان مــا تــا پایــان عمر با 
آن مســائل بیگانــه می ماننــد درحالــی کــه بعــد خدماتی 
و ســرویس دهــی حقوقــی کــه اصــوال شــانیت آکادمیــک 

ــو از  ــن گفتگ ــی در ای ــر بیگدل ــوند. دکت ــس می ش ــگاه تدری ــادی در دانش ــی زی ــای آموزش ــت واحده ــدارد، تح ن
تجربیــات خــود در دوران تحصیــل و تدریس حقوق شــواهدی مطرح کردند که چگونه مطالعات شــخصی در 
پژوهش هــا و کارهای علمــی موثرتــر از دروســی واقــع شــدند کــه بــه طور مرســوم در دانشــگاه ها مــورد مطالعه 

قــرار میگیرنــد.  انتقــاد از عــدم توجــه بــه بنیادهــای نظــری حقــوق، مهمتریــن هــدف این گفتگوســت.

برای دریافت
 محتوای جلسه 

اسکن کنید.
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    میهمان:دکتر عطاءهللا بیگدلی
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم

    مخاطبیــن و نحــوه برگزاری:بــا توجــه بــه محدودیــت هــای 
ناشــی از همــه گیــری کرونــا و امــکان بهره مندی گســتره ای وســیع 
ــن  و  ــه ی انجم ــق صفح ــت از طری ــن نشس ــن ،ای ــر ازمخاطبی ت
کارگــروه حــاق در اینســتاگرام بــه صــورت الیــو برگــزار شــد . شــرکت 
ــوده  ــگان ب ــدان ازاد و رای ــه من ــوم عالق ــرای عم ــت ب ــن نشس در ای
ــوزه ی  ــدان ح ــه من ــجویان ، و دغدغ ــر دانش ــم نظی ــتقبال ک و اس
مطالعــات مبنایــی در حقــوق از آن انگیــزه ای مضاعــف بــرای 
ــاق  ــانی ح ــوم انس ــه عل ــروه مدرس ــش کارگ ــش از پی ــت بی فعالی

ایجــاد کــرد.

    زمان برگزاری:23 مهر1400

برای دریافت
 محتوای جلسه 

اسکن کنید.
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       ظرفیت های بین المللی در دنیای حقوق

   معرفی برنامه: 
جهانــی اندیشــیدن وجهانــی عمــل نمــودن فرآینــدی اســت دائرمــدار فهــم صحیــح از مناســبات سیاســی ، 
اقتصــادی ، فرهنگــی وصدالبتــه روابــط حقوقــی اســت. انجمــن علمی دانشــجویی معــارف اســالمی و حقوق 
دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســالم بر اســاس رســالتی کــه ذیل شــعار مرجعیت دانشــگاه بــرای خــود تعریف 
کــرده اقــدام بــه تاســیس کارگــروه بیــن الملــل تحــت عنــوان عرصــه نموده اســت کــه محفلی اســت بــرای فهم 
عمیــق، وتحلیــل دقیــق ســاختار هــا ، روابــط و قوانیــن و فعالیتــی موثــر در حــوزه بیــن المللــی حقــوق . یکــی 
از مقدمــات بــرای ورود بــه ایــن حــوزه فهــم صحیــح از ظرفیــت هــا و فضــای بیــن المللــی بــرای فعالیــت در این 
زمینــه اســت کــه بــرای شــناخت  بیشــتر آن نشســتی بــا موضــوع ظرفیــت هــای بیــن المللــی دردنیــای حقــوق 

برگــزار شــد.
   نحوه برگزاری و مخاطبین:  

 همــه گیــری کرونــا و محدودیــت های ناشــی از آن باعث شــد این نشســت بــه صورت مجازی و در بســتر اســکای 
روم و بــه صــورت رایــگان برگــزار گــردد کــه در آن بالــغ بــر 50 نفــر از دانشــجویان وعالقــع منــدان بــه حــوزه بیــن 

الملــل از سراســر کشــور حضــور داشــته اند .

  زمان برگزاری: 23دی ماه  1400

   استاد: دکتر مقصود ایمانی
ــن  ــاوی بی ــا ودع ــر قرارداده ــل راهب ــا ، وکی ــی کالیفرنی ــگاه برکل ــه دانش ــش آموخت دان

ــگاه ــدرس دانش ــی وم الملل
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       عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات

   معرفی برنامه: 
یکــی از اهــداف تعریف شــده انجمن علمی دانشــجویی 
ــالم  ــه الس ــادق علی ــام ص ــگاه ام ــالمی دانش ــارف اس مع
در زمینــه ی کنشــگری اجتماعــی شــناخت مســائل روز و 
اقــدام بــه موقــع و موثــر در آنهاســت. بــا نزدیــک شــدن به 
انتخابــات یکــی از چالــش هــای کــه در بیــن عمــوم مــردم 
مــورد بحــث جــدی موضــوع مشــارکت انهــا در انتخابــات 
ر یاســت جمهــوری بــود کــه دالیــل مختلفــی خبــر از 
کاهــش مشــارکت در انتخابــات مــی داد انجمــن علمــی 
دانشــجویی معــارف اســالمی وحقــوق بــا در نظــر گرفتن 
رســالت خــود واهمیــت موضــوع میــزان ورود نهادهــای 
حقوقــی کشــور در ایــن امــر اقــدام بــه برگــزاری نشســتی 
بــا موضــوع فــوق نمــود در ایــن جلســه کــه بــا تمرکــز بــه 
نقــش شــورای نگهبــان درایــن مســئله برگــزار شــد عــالوه 
بر بررســی شــرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شــوندگان، 

بــه بررســی عملــی راهکارهــای حقوقــی موثــر بــر افزایــش مشــارکت مــردم در انتخابــات پرداختــه شــد.

   نحــوه برگــزاری و مخاطبیــن:   بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی حاکــم بــر کشــور، ایــن جلســه بــه صــورت 
مجــازی در فضــای اســکای روم برگزار شــد و حدود 50 نفر از دانشــجویان و پژوهشــگران حقوق عمومی شــرکت 

فعــال در این جلســه داشــتند.

  زمان برگزاری: یکشنبه 23 خرداد ماه 1400-ساعت 19

   اساتید میهمان: 

دکتر مصطفی منصوریان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر محمدامین ابریشمی راد
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

برای دریافت
 محتوای جلسه 

اسکن کنید.
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      سلسله جلسات شب نشینی حقوقی ها

   معرفی برنامه:
  از دغدغــه هــای اولیــه هــر دانشــجوی حقوقــی در بــدو ورود بــه رشــته حقــوق، همــاره ایــن بــوده اســت کــه 
حقــوق را چگونــه بایــد خوانــد و راه موفقیــت در حقــوق از گــذرگاه کــدام معبــر مــی گــذرد؟ نحــوه مواجهــه بــا 
دروس حقوقــی چگونــه بایــد باشــد و چطــور مــی تــوان بــه فهــم عمیــق دروس حقوقــی دســت یافــت؟ چطور 
مــی تــوان در ایــن رشــته موفــق بــود و اصــال شــاخص هــای موفقیــت در رشــته 
حقــوق چــه مــواردی هســتند؟ ایــن ســواالت و ســواالتی از ایــن قبیــل ذهــن هــر 
ــغول  ــود مش ــه خ ــوق ب ــته حق ــه رش ــدو ورود ب ــم را در ب ــای عل ــجوی جوی دانش
مــی کنــد. انجمــن علمــی دانشــجویی معــارف اســالمی وحقــوق دانشــگاه امام 
صــادق علیــه الســالم در جهــت پاســخ دادن بــه ایــن نیــاز دانشــجویان، اقــدام 
به برگزاری سلســله جلســات »شــب نشــینی حقوقی هــا« نمــود. برنامــه ای که 
در آن گفتگویــی صمیمانــه پیرامــون راه و رســم حقــوق خوانی با حضور اســاتید 

بنــام، قضــات عالــی رتبــه و وکالی دادگســتری انجــام گرفــت.
   اهداف برنامه :  مســلما اســتفاده از تجربه های ارزشــمند اســاتید، در بســیاری از موارد راهگشــای 
دانشــجویان حقــوق خواهــد بــود. هــدف ایــن برنامــه بیــش از هرچیــز معطــوف به رفــع ابهــام های 
ذهنــی دانشــجویان پیرامــون راه و رســم دانشــجویی در رشــته ی حقــوق بــود. همچنین ایجــاد امید 
و انگیــزه و شــوق مطالعــه و مجاهــده در ایــن رشــته در بیــن دانشــجویان حقوقــی، از دیگــر ثمــرات و 

اهــداف مبــارک ایــن برنامــه محســوب می شــود.
    مخاطبیــن و نحــوه برگــزاری:   بــه طــور کلــی برنامــه »شــب نشــینی حقوقی هــا« از برنامــه هــای 
پرطرفــدار و پرمخاطــب انجمــن علمی برشــمرده می-شــود. تعــداد بــاالی مخاطبــان در ایــن برنامه، 
گواهی روشــن بر این امر اســت. دراین سلســله نشســت که در صفحه ی انجمن علمی در اینســتاگرام 
بــه صــورت الیو برگزار میشــد بــه طور متوســط 100 نفــر از دانشــجویان وعالقه منــدان حضور داشــتند.
  بازتــاب خبــری : محتــوای برخــی از ایــن گفتگوهــا ی صمیمــی مــورد توجه رســانه هــا قرارگرفت و درســایت 

هــای خبــری مــن جملــه فــارس ، دانشــجو ، اختبــار ، میــزان و... منتشــر گردید.
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جلسه اول :
    زمان: پنجشنبه22مهر 1400

    میهمان: دکتر سیداحمد حبیب نژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدیرعامل موسسه توسعه حقوق فقرزدایی
وکیل پایه یک دادگستری

جلسه دوم
    زمان: پنجشنبه 29مهر1400

    میهمان:دکتر علیرضا عالی پناه
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

وکیل پایه یک دادگستری

جلسه سوم
    زمان: چهارشنبه 5 آبان1400

    میهمان:دکتر محمود حکمت نیا
عضو هیئت علمی وهیئت امنای پژوهشگاه

 فرهنگ واندیشه اسالمی
معاو ن مالکیت فکری وزارت دادگستری

سردبیر مجله دین وقانون

جلسه چهارم
    زمان: چهارشنبه12آبان 1400

    میهمان:دکتر محمدرضا رهبرپور
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 

عضو کمیسیون ملی اخالق

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه پنجم
    زمان: چهارشنبه19    آبان1400
    میهمان:دکتر محمد روشن

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
رئیس پژوهشکده خانواده

معاون اسبق حقوقی وامور مجلس وزارت 
علوم

جلسه ششم
    زمان: چهارشنبه26آبان 1400

    میهمان:دکتر توکل حبیب زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه 

السالم
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت 

حقوقی ریاست جمهوری

جلسه هفتم
    زمان: چهارشنبه 10 آذر ماه 1400

    میهمان:دکتر اسدهللا مسعودی مقام
دادیار دیوان علی کشور

رئیس شعبه 68دادگاه تجدید نظر
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به 

جرایم اخاللگران ومفسدان اقتصادی
مدرس دانشگاه

جلسه هشتم
    زمان: چهارشنبه 17آذر ماه1400 

    میهمان:دکتر غالمرضا موالبیگی
عضو حقوقدان شواری نگهبان

معاون سابق قضایی دیوان عدالت اداری
مدرس دانشگاه

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه نهم
    زمان: چهارشنبه24اذرماه 1400

     میهمان:دکتر غالمحسین الهام
استاد دانشگاه وعضو هیئت علمی دانشگاه 

های تهران وامام صادق علیه السالم
عضو اسبق حقوقدان شورای نگهبان

وزیر اسبق دادگستری

جلسه دهم
    زمان: 1 دی 1400

      میهمان:دکتر حسین میرمحمدصادقی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

رئیس اسبق دانشگاه علوم قضایی 
وخدمات اداری

معاون سابق قوانین مجلس شورای اسالمی

جلسه یازدهم
    زمان: چهارشنبه 8دی ماه 1400

      میهمان:دکتر عبدالحسین شیروی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

سردبیر مجله علمی پژوهشی حقوق 
خصوصی

جلسه دوازدهم
    زمان: جمعه 17دی  1400

    میهمان:دکتر علی صابری توالیی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه 

السالم

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.
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جلسه سیزدهم
    زمان: چهارشنبه 22 دی 1400

    میهمان:دکتر خیرهللا پروین
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مدیر گروه حقوق عمومی مجمع 

بین المللی اساتید مسلمان
سردبیر فصلنامه مطالعات حقوق 

بشر اسالمی

       بایسته های المپیاد حقوق

   معرفــی :  از موضوعــات جــذاب کــه همــواره 
مــورد ســوال دانشــجویان حقوق بــوده و تبیین 
ایــن فضا مــی توانــد نقــش موثــری در موفقیت 
ــته  ــوزه داش ــن ح ــجویان در ای ــی دانش ــای آت ه
ــت  ــت. عنای ــوق اس ــاد حق ــث المپی ــد، بح باش
ویــژه وزارت علــوم بــه ایــن المپیــاد و درنظــر 
ــن  ــدال آوران ای ــرای م ــدد ب ــای متع ــن مزای گرفت
رویــداد علمــی از مــواردی اســت کــه بــر اهمیــت 
ایــن مهــم افــزوده اســت. انجمــن علمــی بــا در 
نظــر گرفتــن ایــن نیــاز دانشــجویان، اقــدام بــه 
برگــزاری برنامــه بایســته هــای المپیــاد حقــوق 
نمــود. در ایــن برنامــه ســعی شــد بــه طــور کامل 
بــه شــرح و بررســی مســیر نیــل بــه موفقیــت در 
المپیاد حقــوق، مهندســی منابع، تکنیــک های 

مطالعاتــی و تســت زنــی و هرآنچــه کــه بــرای موفقیــت در ایــن رویــداد علمــی الزم اســت پرداختــه شــود.
    مهمان جلسه:  آقای هادی رضوان

رتبه        1 المپیاد حقوق سال 1400-دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السالم
   مخاطبیــن و نحــوه برگــزاری:  ایــن برنامــه کــه بــه صــورت مجــازی در صفحــه اینســتاگرام انجمــن برگــزار 
گردیــد بــا اســتقبال حدود100نفر از دانشــجویان مواجه شــد. بســیاری از دانشــجویان پــس از این اتمام جلســه 

بــا ابــراز رضایــت از محتــوای ارائــه شــده، بــا ابعاد مختلــف موفقیــت در المپیاد حقوق آشــنا شــدند. 

برای 
دریافت

 محتوای جلسه 
اسکن کنید.

برای دریافت 
محتوای جلسه اسکن کنید.
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      جایگاه شهریار ماکیاولی در اندیشه  حقوقی و  سیاسی

   معرفی : 
ترســیم صحنه زنده سیاســت برای دانشــجویان 
ــوم  ــه عل ــه چگون ــن ک ــم ای ــانی و فه ــوم انس عل
انســانی اعم از جامعه شناســی، حقــوق، اقتصاد 
و  خورده انــد  گــره  سیاســت  صحنــه  بــا  و... 
ــه  ــه چ ــوق ب ــش حق ــت در دان ــدم گسس ــن ع ای
ــش  ــه نق ــن چ ــن بی ــی در ای ــت و ماکیاول معناس
و جایگاهــی داراســت موضــوع مهمــی اســت کــه 
دانســتن آن بــرای دانشــجویانی کــه قرار اســت در 
رشــته ی حقــوق تحصیــل کننــد خالــی از لطــف 
نیســت از ایــن رو کارگــروه مبانــی حقــوق انجمــن 
ــوق  ــالمی و حق ــارف اس ــجویی مع ــی دانش علم
ــدف  ــا ه ــالم ب ــه الس ــادق علی ــام ص ــگاه ام دانش
فــوق وآشــنایی دانشــجویان با این امر نشســتی 
برگــزار نمــود که محتوای آن فتــح بابی بــرای ورود  

بــه ایــن بحــث مهــم مــی باشــد.

    استاد:  دکتر اباصالح تقی زاده 
دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 دبیر شورای علم سیاست موسسه اشراق و مدرس دانشگاه

   مخاطبیــن و نحــوه برگــزاری:  ایــن نشســت کــه بــه مــدت 90دقیقــه در صفحــه ی اســکای روم انجمــن 
علمــی دانشــجویی معــارف اســالمی وحقــوق برگــزار شــد حــدود 50 نفــر از عالقــه منــدان حضــور داشــتند
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      مطالعات تحریم ، ضرورت یا انتخاب؟

   معرفی : 
 کشــور مــا سالهاســت بــا مســاله ی 
مهــم تحریــم روبروســت امــا متاســفانه 
مطالعــات تحریــم در فضــای آکادمیــک 
ــی  ــچ جایگاه ــور هی ــل کش ــوق داخ حق
تاکنــون نداشــته موضوعی که بــه راحتی 
بــا اطــالع و بــه کارگیــری از دانــش  آن 
میتوان بســیاری از موانع تحریمی پیش 
روی ایــران را کنــار زد . انجمــن علمــی 
ــوق  ــالمی وحق ــارف اس ــجویی مع دانش
دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســالم بــا 
ــن  ــبت ای ــی نس ــاتید وآگاه ــورت اس مش
موضــوع نشســتی بــا عنــوان مطالعــات 
برگــزار  انتخــاب  یــا  ضــرورت  تحریــم 
نمــود تــا از ضــرورت ایــن نــوع از پژوهش 
ــه  ــد ک ــد باش ــخن بگوی ــات س ومطالع
ورود  و  موضــوع  ایــن  بــه  عنایــت  بــا 

ــود. ــته ش ــا آن برداش ــه ب ــی در مواجه ــر ومثبت ــث گام موث ــن مبح ــه ای ــوق ب ــای حق ــکده ه دانش

  مخاطبیــن ونحــوه ی برگــزاری : در ایــن برنامــه کــه بــه علــت شــرایط همــه گیــری بیمــاری کرونــا 
وحضــور میهمــان برنامــه در کشــور آمریــکا بــه صــورت الیــو از صفحــه اینســتاگرام انجمــن برگــزار شــد 
حــدود 80 نفــر از پژوهشــگران و دانشــجویان حقــوق حضــور داشــته اندکه با توجــه بــه بازخوردها این 
گفتگــو تاثیــر جــدی بر تغییــر نــگاه مخاطبان نســبت بــه مســئله تحریــم و ضــرورت پرداختن بــه این 

موضــوع در آنهــا داشــته اســت. 

  استاد میهمان : 
دکتر سید محسن روحانی

دکتری حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه     yeshiva  آمریکا

 تاریخ برگزاری:  یکشنبه 21 آذر 1400

برای دریافت 
محتوای جلسه اسکن کنید.
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        مباحثه ورودی های جدید

   معرفی : 
مباحثــه دروس حقوقــی یکــی از ابــزاری هــای فهــم مطالب درســی اســت که کــه مورد تاکید اســاتید برجســته در 
ایــن رشــته قــرار گرفتــه اســت. انجمن علمی دانشــجویی معــارف اســالمی وحقوق بــا فهم ایــن مهــم و از طرفی 
بــرای مقابلــه بــا خمودگی علمی در دوران شــیوع بیمــاری کرونا اقــدام به هماهنگی و برگزاری جلســات مجازی 
مباحثــه نمــود. از اهــداف مهــم ایــن طــرح مــی تــوان به جبــران عقــب ماندگــی هــای آموزشــی و جبــران نواقص 

آمــوزش مجــازی از طریق مباحثــه اشــاره کرد.

   مخاطبین و نحوه برگزاری: 
در ایــن طــرح کــه عمــده مخاطبیــن آن 
دانشــجویان ورود جدیــد بودنــد در چهــار 
ــزا ،  ــوق ج ــی حق ــه یعن ــی پای درس حقوق
حقــوق مدنــی ، حقــوق اساســی ومقدمــه 
ــد و  ــام ش ــدی انج ــرری بن ــوق مق ــم حق عل
ــه از  ــرم ک ــای محت ــرگروه ه ــوت از س ــا دع ب
دانشــجویان برتــر کدهــای 97،96، 95 و 
دکتــری بودنــد هماهنگــی هــای الزم انجام 
شــد و گــروه بنــدی انجــام گرفــت . ایــن 
ــدی  ــاس زمانبن ــر اس ــه ب ــات مباحث جلس
مباحثــه  هــای  اتــاق  در  گرفتــه  صــورت 
دانشــکده در سامانه اســکای روم به صورت 

مجــازی برگــزار مــی شــد
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      رویداد ملی ُمدّبر

   معرفی : 
دانشــگاه امــام صــادق )علیه الســالم( باتوجــه  به  ظرفیت  
ــه   ــبت  ب ــی  نس ــرد کالن حاکمیت ــتن  رویک ــی  و داش نخبگان
مســائل ، اقــدام بــه  برگــزاری  رویــدادی  در ســطح  ملــی  
ــوق،  ــجویی  حق ــی  دانش ــار انجمن علم ــکاری  چه ــا هم ب
مدیریــت ، فرهنــگ  و ارتباطــات و اقتصــاد کــرده اســت . در 
ایــن  رویــداد ملــی  کــه  بــا نــام مدّبــر )محکمــه  دانشــجویی  
برنامه هــای  رئیس جمهــو ر( شــکل  گرفــت هــدف اصلــی  
بــه  چالش  کشــیدن، نقد وبررســی  برنامه  هــای  انتخاباتی 
نامزدهــای ریاســت جمهوری  ســال ١٤٠٠ بود منظــور از این  
هدفگــذاری ، متمرکــز کــردن قشــر دانشــجویی  بــر رویکرد 
علمــی  برنامه هــا و ایجــاد یــک  گفتمــان دانشــجویی  

ــر . مطالبه گ
در زمــان پررنــگ  شــدن احساســات عمومــی  در مقابل  حس  انتقــادی  جامعه  اســت . بدین  منظــور، در ایــن  رویداد 
از دانشــجویان خواســته  شــده برنامــه  نامزدهــا را در پانــزده محــور به  چالش  کشــیده، آنهــا را نقد کــرده و به  میزان 
قیــاس کشــیده و بــا بررســی  هرکــدام بــه  آن اشــکال گرفتــه  و آن را ترمیــم ، تکمیــل  و یــا بــا برنامــه  دیگــر کاندیداهــا 
تطبیــق  داده و از بیــن  آنــان بهتریــن  برنامــه  را انتخــاب کرده و ســپس  نقد خــود را نیز به  آن بیــان کند. ایــن  کار، دید 
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دانشــجویان را از فضــای  احساســاتی  انتخابــات کــه  غالبــًا حاکــم  بــر جــو روانــی  جامعــه  اســت  خــارج کــرده و قشــر 
نخبــگان را بــه  جهــت  هدایــت  افــکار عمومــی  مردم به  ســمت  مســائل  اصلی  نظیــر کارنامــه  و برنامــه  عملیاتی  هر 

نامــزد بســیج  کند..
   بازتــاب خبــری :  در برگــزاری  رویــداد ملــی  مدّبــر کــه  بــا اقبــال خوبــی  در بیــن  فضای  نخبگانی  کشــور روبرو شــد 

6خبرگــزاری  رســمی  کشــور نظیــر فارس، مهــر و دانشــجو این رویــداد را مــورد پوشــش خبــری قراردادند .

    شرکت کنندگان و زمان برگزاری :  
بیــش  از ١٢٠ نفــر در بخــش  انفــرادی  و بیــش  از ٣٠ تیــم  در بخــش  تیمــی  
ــد.  ــام کردن ــت  ن ــداد ثب ــن  روی ــور در ای ــرح کش ــگاه مط ــن  ١٢ دانش از بی
ــر  ــرد و بناب ــر ک ــع آوری  اث ــام و جم ــه  ثبت ن ــروع ب ــرداد ش ــداد از ١٦ خ روی
اتمــام جمــع آوری  هــا در تاریــخ  ٢٢ خردادمــاه داشــت  کــه  بــا اســتقبال 
دانشــجویان و درخواســت  تمدیــد، دوبــار تاریــخ  ایــن  رویــداد تمدیــد 
شــد و نهایتــًا در روز ٢٧ خردادمــاه ایــن  فرصــت  بــه  اتمام رســید و بعــد از 

پایــش  اولیــه  آثــار و تعییــن  ارزش آثــار با شــیوهنامه  رویــداد، نهایت  امــر ٣٠ اثــر از مرحله  انفــرادی  به  مرحلــه  داوری  
نهایــی  راه پیــدا کردنــد.

   حامیان وهمکاران برگزاری رویداد  : 
عــالوه بــر همکاری چهار انجمن در برگزاری این رویداد ، پژوهشــکده شــورای  نگهبان، اندیشــکده شــفافیت  ایران، 
انجمــن  علــوم مدیریــت  ایــران، مرکــز نــوآوری  دانشــگاه امــام صــادق )علیه الســالم(، برنامــه  تلویزیونــی  میــدون، 
هســته  بازاریابــی  سیاســی  دانشــگاه امــام صــادق )علیه الســالم(، انجمن علمــی  مدیریــت  دولتــی  ایــران، خانــه  
اندیشــه  ورزان، اندیشــکده حقــوق بشــر و شــهروندی  دانشــگاه امام صــادق )علیه الســالم( و انجمن  آینــده نگری  

ایــران از حامیــان وهمــکاران برگــزاری ایــن رویــداد مهــم بــوده اند.
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       نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

   معرفــی :  از طــرح هــای پرچالــش مجلس 
شــورای اســالمی در ســال گذشــته، طــرح 
ــازی  ــای مج ــران فض ــوق کارب ــت از حق صیان
بــود کــه هــم در ســطح رســانه هــای داخلــی 
و خارجــی و هــم در بیــن عمــوم مــردم جامعه 
گفتگوهــا و انتقــادات زیــادی پیرامــون آن 
ــاد  ــح ابع ــن صحی ــدم تبیی ــت. ع ــکل گرف ش
مختلــف طــرح، گمانــه زنــی هــای گوناگــون 
رســانه هــا در مــورد اثــرات اجرایــی شــدن این 
طــرح و نیــز نبــودن تحلیــل دقیــق علمــی از 
محتــوای فنــی طــرح صیانــت از مــواردی بــود 
کــه فضــای ملتهــب افــکار عمومــی را بیــش از 
ــا درک  ــی ب ــن علم ــی داد. انجم ــش آزاد م پی
فضــای بــه وجــود آمــده پیرامــون ایــن طــرح، 
ــق و  ــم دقی ــرای فه ــتری ب ــردن بس ــم ک فراه
تحلیلــی عالمانــه را ضــروری و الزم دانســت. 

ایــن انگیــزه ای بــود بــرای برگــزاری جلســه نقــد و بررســی طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران فضــای مجــازی.

  همــکاری: از انتقاداتــی کــه برخی به فضای علمی دانشــگاه امام صادق دارند، عدم تعامل علمی دانشــجویان 
ایــن دانشــگاه بــا دانشــجویان ســایر دانشــگاه هــای کشــور اســت. انجمــن علمــی ضمــن رد ایــن ادعــا، بــه طــور 
مصمــم تــالش بــر این داشــت کــه ارتباط علمــی موثــر و ســازنده ای را با ســایر فضاهای علمی دانشــجویی کشــور 
فراهــم کنــد. ایــن جلســه بــا همــکاری انجمــن علمی حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد و از لحــاظ هم 

افزایــی فضــای علمــی و ارتباطی مناســبی را بیــن انجمن های علمــی دو دانشــگاه فراهــم آورد.

    استادمیهمان : دکتر باقر انصاری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

   مخاطبیــن و نحــوه برگــزاری : ایــن برنامــه در فضــای اســکای روم انجمــن علمــی برگــزار گردیــد و حــدود 50 
نفــر از دانشــجویان و پژوهشــگران حقــوق عمومــی و فضــای مجــازی مخاطــب ایــن جلســه بودند.

برای دریافت 
محتوای جلسه اسکن کنید.
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      تاملی در باب مفاهیم پایه ای حقوق عمومی

   معرفی برنامه :
ــه  ــی، ب ــر سیاس ــوم ام ــتن مفه ــا نوش ــمیت ب   اش
و  سیاســی  اندیشــه  متــن  مهمتریــن  نحــوی 
حقوقــی قــرن را بــه جهــان عرضــه کــرد. خوانــش 
ــر  ــا ام ــرای احی ــالش او ب ــت و ت ــمیت از سیاس اش
سیاســی در علــم حقــوق و مشــخصا حقــوق 
عمومــی بســیار تاثیــر گــذار اســت و بــه ویــژه 
ــا  ــت. ب ــوده اس ــوق دان ب ــود حق ــمیت خ ــه اش ک
ــوم  ــون مفه ــم چ ــمیت ه ــار کارل اش ــه آث ــوع ب رج
امرسیاســی، الهیــات سیاســی و رماتیسیســم 
سیاســی می تــوان نظــرات حقوقــی و مبانــی او را 
فهــم کــرد و نظام هــای حقوقــی را بــر ایــن مبانــی 

ــرد. ــی ک بازخوان

   همــکاری :  ایــن متن گفتــار بــا همکاری هســته 
پژوهشــی فلســفه حقوق دانشــکده حقــوق برگزار شــد که نشــان دهنده اهمیــت مباحث بنیادیــن حقوقی در  

تفکــرات انجمــن علمــی حقــوق و همراهی با هســته فلســفه حقوق می باشــد.

   استاد : ابراهیم دهنوی 
دانشجو دکتری دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

   مخاطبین و نحوه برگزاری :
در ایــن کارگاه کــه فضــای اســکای روم و بــه صــورت مجــازی برگــزار گردیــد 45 نفــر از دانشــجویان و پژوهشــگران 

حقــوق عمومــی ثبتنــام کردند .

   محتوای این دوره 

به زودی در فروشگاه مجازی انجمن عرضه خواهد شد.
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       حقوق شهروندی به سبک شهید سلیمانی

   معرفــی : شــهید ســلیمانی چهــره بیــن المللی 
عرصــه  در  چندبعــدی  شــخصیتی  و  مقاومــت 
سیاســت داخلــی و خارجــی کشــور بودنــد. بررســی 
ابعــاد وجــودی مختلــف ایــن شــهید بزرگــوار، 
خصوصــا نــوع نــگاه و اقدامــات عملــی ایشــان 
ــواردی  ــر، از م ــهروندی و بش ــوق ش ــای حق در فض
بــود کــه نیــاز بــه تحلیــل و تبییــن داشــت. انجمــن 
ــه  ــدام ب ــم اق ــن مه ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــی ب علم
برگــزاری جلســه حقــوق شــهروندی بــه ســبک 
شــهید ســلیمانی نمــود. در ایــن جلســه پیرامــون 
ــخصیت  ــه ش ــی ک ــر عمیق ــل و اث ــی بدی ــش ب نق
شــهید ســلیمانی بــر محــور مقاومــت و تقویــت و 
صیانت حقوق بشــر و شــهروندی داشــتند، گفتگو 
شــد. دفــع فتنــه ی داعــش و اضمحــالل ایــن غــده 
ســرطانی، حضــور به موقــع در مناطق ســیل زده و 
زلزلــه زده و دلگرمــی دادن بــه مــردم آســیب دیــده، 
مردمی بــودن و از دل مــردم برآمدن و رفتار مردمی 
این شــهید بزرگــوار با عمــوم مردم جامعــه ،برخورد 

مناســب و پدرانــه بــا نیروهــای تحــت فرماندهــی از مــواردی بــود کــه در تحلیــل شــخصیت شــهید ســلیمانی در 
ایــن جلســه عنــوان شــد.

   همــکاری : از آنجایــی کــه نــگاه انجمــن از ابتــدا همــکاری و تقویــت علمــی بــا ســایر مراکــز پژوهشــی بــود، ایــن 
جلســه نیــز با همکاری اندیشــکده حقوق بشــر و شــهروندی دانشــگاه امام صــادق علیه الســالم برگــزار گردید. 
رســالت ایــن اندیشــکده در حــوزه پژوهــش در حقــوق بشــر و شــهروندی و وظیفــه تعریــف شــده انجمــن در 

همــکاری علمــی بــا ســایر مراکز، زمینــه ایــن همــکاری علمــی را فراهــم آورد.
    میهمانان: 

دکتر علی فهیم دانش  ؛  دکتر سیدمهدی غمامی
   مخاطبیــن و نحــوه برگــزاری : ایــن جلســه بــه صــورت آنالین در صفحه اســکای روم اندیشــکده حقوق بشــر 
و شــهروندی دانشــگاه امــام صــادق برگــزار گردید و حــدود 30 نفر از دانشــجویان و پژوهشــگران حقوق عمومی 

و حقوق بشــر و شــهروندی مخاطــب این جلســه بودند.

برای دریافت 
محتوای جلسه اسکن کنید.
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       نشست های دوگانه بحران در خوزستان

   معرفــی  برنامــه: یکــی از اهــداف تعریــف شــده انجمــن علمــی دانشــجویی معــارف اســالمی دانشــگاه امــام 
صــادق علیــه الســالم در زمینــه ی کنشــگری اجتماعی شــناخت مســائل روز و اقدام بــه موقع و موثر در آنهاســت 
بــا اوج گیــری مشــکالت و تنــش هــای آبــی در اســتان خوزســتان انجمــن علمــی دانشــجویی معــارف اســالمی 
وحقــوق دانشــگاه امــام صــادق ع بــر آن شــد تــا تــوان و امکانــات خــود را درجهــت حــل مشــکالت ایــن چنینــی در 
عرصــه ی عمــل آورد  بلکــه تــا حــدی بتــوان قدمــی مثبــت در حــل ایــن معضــالت برداشــت از ایــن رو بــا رایزنــی 
کــه بــا مجلــس شــورای اســالمی و دادســتانی کل کشــور انجــام گرفــت دو نشســت در ایــن موضــوع برگــزار شــد 
کــه در نشســت اول از بعــد علمــی و در نشســت دوم از بعــد عملیاتــی موضــوع بحــران آب در خوزســتان مــورد 
بررســی قــرار گرفــت که بحمدللــه ثمــره ی آن حضور معــاون دادســتان کل کشــور در اســتان خوزســتان و اعمال 

دســتورات قضایــی الزم جهــت رفــع موانــع حقوقــی آب رســانی بــه اســتان خوزســتان بــود.
همــکاری: بــا توجــه بــه نــگاه انجمن بــه موضــوع همــکاری علمــی و وگســترش آن در ســطح سراســر کشــور، این 
دو نشســت نیــز بــا همــکاری انجمــن علمــی حقــوق دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز بعنــوان مرکــز علمــی آگاه 
از مســئله ومســتقر در اســتان خوزســتان برگــزار گردیــد. انجمــن علمــی دانشــجویی معــارف اســالمی وحقــوق 
دانشــگاه امــام صــادق ع در ایــن برنامــه عــالوه بــر همــکاری بــا انجمــن حقــوق دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز و 
اندیشــکده حقوق بشــر وشــهروندی توانســت دو نهاد مهم و اثرگذار کشــور یعنی دادســتانی کل کشــور و ستاد 
حقــوق بشــر مجلــس شــورای اســالمی را هــم پــای کار آورده و از ظرفیــت علمــی دانشــگاه واثــر بخشــی ایــن دو 

نهــاد حاکمیتــی جهــت رفــع ایــن مشــکل اســتفاده نماید.

   مخاطبیــن و نحــوه برگــزاری : در ایــن برنامــه کــه در دو جلســه مجــزا و درصفحــه اســکای روم انجمــن علمی 
حقــوق برگــزار شــد حــدود 30 نفــر هــر برنامــه حضور داشــتند.

-5



52

نشست اول
مسائل قانونی تنش های آبی وساز وکارهای احیای حقوق عامه

   میهمانان :
دکتر مهدی عرفانیان

عضو هسته فقه محیط زیست
 دانشگاه امام صادق ع و مدرس دانشگاه

_____________________
دکتر سیدمحمدحسین مالئکه پور 

رئیــس دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید 
چمــران اهــواز

نشست دوم
 قانونگذاری نظارت مجلس برای صیانت از حقوق عامه

  میهمانان :
دکتر رضا خشنودی

معاون احیای حقوق عامه
 دادستان کل کشور

_____________________
دکتر زهره الهیان 

ــس  ــر مجل ــوق بش ــه حق ــس کمیت ــس  و رئی ــده مجل نماین
ــالمی ــورای اس ش

_____________________
دکتر سیدمحمدحسین مالئکه پور 

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 دانشگاه شهید چمران اهواز

برای دریافت 
محتوای جلسه اسکن کنید.

برای دریافت 
محتوای جلسه اسکن کنید.
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ݐ ݣݣݣݣݣ� اںݧ اݣݣىݬݬݔ ݭݭݭݭݕ ݬݓه ݣݣݣىݫ ٮ

ݭݔسݡٮݦݦݑ ݫ ݫ ݫ ىݫ
ݩݑ ݧ ݧ
اݣݣݣݣٯ ݬݬݓ ݤ ىݫ اںن

ںݦݩݩݩݐ م�ݕ
ݠه

ݬݬݬݔݡٮݦݦݩݩݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ حݠکاى


