
  شناسنامه علميشناسنامه علمي

  آموزشي، پژوهشي و اجراييآموزشي، پژوهشي و اجرايي

  تاريخ : تاريخ : 
  صلح میرزاييصلح میرزاييخديجه خديجه نام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي: 

  

 

 

 

 

 مشخصات فرديمشخصات فردي  --11

  صلح میرزاييصلح میرزايي  ::نام خانوادگينام خانوادگي                                      خديجهخديجه::نامنام

                                                                                          45314531    تاريخ تولد:تاريخ تولد:

 Shirn_m@ yahoo.comپست الكترونیكي: پست الكترونیكي: 

 

  

 تحصیالت دانشگاهي تحصیالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

مقطع تحصیلي و مقطع تحصیلي و 

  رتبه علميرتبه علمي
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصیلمحل تحصیل  رشته تحصیليرشته تحصیلي

  45314531  دانشگاه تهراندانشگاه تهران  حقوقحقوق  کارشناسيکارشناسي

  45354535--45314531  دانشگاه شهید بهشتيدانشگاه شهید بهشتي  عموميعموميحقوق حقوق   ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

  45334533  فرانسهفرانسهسوربن سوربن  حقوق بین الملل  وعمومي  دکتراي تخصصيدکتراي تخصصي

  دموکراسي محلي در ايراندموکراسي محلي در ايران::ن پايان نامه دوره کارشناسي ارشدن پايان نامه دوره کارشناسي ارشدعنواعنوا

  قانون اساسي جمهوري اسالميقانون اساسي جمهوري اسالمي: : عنوان پايان نامه دوره دکتريعنوان پايان نامه دوره دکتري

  

  دوران تحصیلدوران تحصیل  رتبه علمي کسب شده دررتبه علمي کسب شده در  

  رتیه اول در دوره کارشناسي و ارشد ورتبه اول کنكور کارشناسي ارشدرتیه اول در دوره کارشناسي و ارشد ورتبه اول کنكور کارشناسي ارشد  

  

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  ها :ها :همکاري آموزشي با دانشگاههمکاري آموزشي با دانشگاه  

 
 نتدريس دروس حقوق عمومي و حقوق بشر وحقوق درياها در دانشگاه تهران وپرديس کیش دانشگاه تهرا 
  تدريس دروس حقوق عمومي و روش تحقیق در دانشگاه تهران وپرديس کیش دانشگاه تهران و دانشگاه ازاد علوم

 4511-تحقیقات شهر قدس و دانشگاه مجازي تهران
 4514-تدريس دروس هوا وفضا ومحیط زيست در دانشگاهاي پیام نور تهران 
 4533-4511 همدان عضو هیات علمي در دانشگاه  بوعلي سینا 
 4511 تدريس دروس حقوق عمومي و حقوق بشر وحقوق درياها در دانشگاه بوعلي سینا همدان و تهران شمال-

4533 
  4531-4533 حقوق عمومي در دانشگاه علوم تحقیقات تهرانتدريس 
 4531-4534 تدريس در مرکز تربیت معلم شهید باهنر تهران 

 

ع

 س ک



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

    تاريخ :تاريخ :
  صلح میرزاييصلح میرزاييخديجه خديجه   نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

 

 

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

   طرح هاي پژوهشي طرح هاي پژوهشي  

  
 ايماهوارههاي  پخش برنامه  هاي حقوقي کشورهاي مختلف دنیا در رويارويي بارژيم 
   حقوق کودکان در تبلیغات تلويزيون 

    ايهاي ماهوارههاي فكري در برنامهحقوق مالكیت  

  

   کتاب کتاب  
 (4514لملل) چاپ انتشارات تجربه نوحقوق فضا در روابط بین ا 

  4531کتاب رابطه ايران و ترکیه مرکز اسناد ملي در سال  

  4513مالكیت فكري در پخش برنامه هاي  ماهوارهاي ،انتشارات خرسندي ؛ 

  تاريخ حقوق عمومي در ايران در حال چاپ 

 
  

  مقاله علميمقاله علمي  
  ايهاي  ماهوارهپخش برنامه  هاي حقوقي کشورهاي مختلف دنیا در رويارويي بارژيم 

    حقوق کودکان در تبلیغات تلويزيون 

  ايهاي فكري در برنامه هاي ماهوارهحقوق مالكیت 
 زادگاندر روزنامه عصر ا 41/41/33و  3/44/33و 44/33/ 3و 1/44/33هاي حزب ايران و رستاخیز در تاريخ 

  4534رابطه ايران و عراق در روزنامه همشهري در شهريور 

 4531مه تاريخ معاصر ايران زمستان ملكم خان و مشروطه در فصلنا 

  و چندين مقاله ديگردر مرکز تحقیقات صدا و سیما جمهوري اسالمي 

  

 اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55
  4533 بخش بین الملل صدا وسیماي جمهوري اسالميمعاونت حقوقي در   

  4511-4511 در چندين سازمانهاي دولتي و شرکتهاي خصوصيمشاور حقوقي   

  
  

 اجرايياجرايي  فعالیتفعالیت  هايهايزمینهزمینه 

 سري سخنراني در ارتباط  با توانمندي زنان در ايران در سازمانها دولتي ايران 

 4514از فضا در کرسي حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتي اذر  دبیر علمي کارگاه اموزشي حقوق استفاده صلح امیز 
 تهران 

  کارگاه اموزشي حقوق استفاده صلح امیز از فضا در کرسي در  ايهاي ماهوارهقوانین تلويزيونسخنراني در زمینه
 تهران  4514حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتي اذر 

  در  4514ه  صلح امیز از فضا در همايش صلح در روابط بین الملل دي ماه در باره امنیت فضايي واستفادسخنراني
 تهران
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 4511 دبیر اجرايي همايش بین المللي حقوق اثار تاريخي در دانشگاه  بوعلي سینا همدان 

 اي به دعوت  شرکت در کارگروه ارتقائ پروفايل حرفه اي خود : کارگاه توسعه مهارتهاي اکادمیک و رهبري  حرفه
 4511-4515 ،. 1145دسامبر  3-3از دانشگاه بیگلي استانبول 

  شرکت در کارگروه:  اموزش تعاملي  در اموزشهاي جديد کارگاه توسعه مهارتهاي اکادمیک و رهبري  حرفه اي به
 .4511-4515.،1141ژانويه | 11-11دعوت از دانشگاه بیگلي استانبول 

 


