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 اداري -آموزشي -کارنامه علمي

 

 . اطالعات شخصى  1

 سید علی موسوی بایگی  :خانوادگىنامو   نام

 استادیار مرتبه علمى :              فقه و حقوق    :گروه آموزشى  

 موسسه آموزش عالی تابران  -بلوار شریعتی  -مشهد: آدرس محل كار

  تحصيالت. 2

 سال کشور  دانشگاه رشته/گرايش  تحصيالت 

وسی مشهد فرد حقوق كارشناسی 8613 ایران    

وسی مشهد فرد حقوق جزا و جرم شناسی  كارشناسی ارشد   1389 ایران  

 1397 ایران  كاشان حقوق جزا و جرم شناسی  دكتری

 فرصت مطالعاتي 1.2

 سال کشور  دانشگاه رشته/گرايش  نوع فعالیت 

---- ---- ---- ---- ---- 

 . انتشارات3

 داخلىات  مقاالت علمى در نشري 1.3

 نوع مقاله همكار  سال انتشار  شماره جلد/سال نام مجله   عنوان مقاله

اجرای علنی حدود از دیدگاه حقوق جزای 

 اسالم
تخصصی-علمی --- 1383 1 5 حقوقدان  

ادهای مالی نهادهای نظارتی حاکم بر قرارد

آن دولتی و چالش های   
 1390 1 1 اقتصاد پولی و مالی

دكتر سید  

 حسین حسینی 
پژوهشی  –علمی  

دیل و تعدیل مجازات و چالش های آن در تب

 نظام حقوقی ایران
ترویجی   –علمی  --- 1391 1 4 تعالی حقوق  

طراحی محیطی پیشگیری از جرم از طریق 

 در فضای پارکینگ ها

ی از مطالعات پیش گیر

 جرم
ترویجی   –علمی  --- 1392 27 8  

نحوه انعکاس  آورده های بزه دیده شناسی 

 در مجازات قصاص 
الهیات -فقه و حقوق  1 5 1393 

دكتر سید  

 حسین حسینی 
پژوهشی  –علمی  

سازی قرارهای مبانی و معیارهای فردی 

ی قواعد معیار تامین کیفری در سنجه 

سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب 

(1990آزادی )قواعد توکیو   

حقوقی دادگستری مجله   83 107 1399 
دكتر عباس  

 زراعت 
پژوهشی  –علمی  

 

 خارجي  اتمقاالت علمى در نشري 2.3

Type Country Year No Journal Title 

--- ---- ---- ---  ---- ----- 

 همايشهاي داخلي و بين المللي )با مقاله(  3.3

 



 2 

 

 کتابهاى تاليفى  3.4

 )همكار)ان سال چاپ  چاپ  نوبت محل انتشار  ناشر نام کتاب 

---- ---- ---- --- ---- ---- 

 ي . مسئوليتهاى اجرايى و مديريت4

 محل  شرح
 تاريخ

 تا از

 تاكنون  1397 مشهد موسسه حقوقی امید عدالت خواهان شرق مدیر عامل 

 بین المللی ملی و  عضویت در مجامع علمى. 5

 کشور نام انجمن 
 تاريخ

 تا از

---- ---- ---- ---- 

 

 تاريخ کشور عنوان مقاله همايش نام  

قانونی  تضمینات توپر  در موقوفات از استفاده سوء از پیشگیری ( عالي آموزش بر تأکيد با)وقف  ملـــي همـــايش  1391 ایران  

سياست کيفري ايران در قبال بزهكاري   همايش ملي

 ديدگي کودکان و نوجوانان و بزه 

بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرایم اطفال و 

 1392 ایران  نوجوانان


