
 

 

 

  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

   رئیس گروه فقه و حقوقرزومه 

  

  :مشخصات فردي

  سید فضل اهللا موسوي :نام و نام خانوادگی

  دانشگاه تهران خصوصیحقوق  کارشناسی ارشد

     انگلستان لیورپول حقوق بین الملل عمومی دکتري

   افتخارات علمی

  اعطاي لوح  سال تحصیلی  عنوان

  رئیس جمهوري   1389- 1390  استاد نمونه کشوري 

  رئیس دانشگاه تهران   1392  استاد برگزیده در دومین جشنواره آموزشی دانشگاه 

  

  فعالیت هاي اجرایی ، آموزشی 

  محل  نوع فعالیت  ردیف
  مدت فعالیت

  تا تاریخ  از تاریخ

  ادامه دارد  16/6/1371  دانشگاه تهران  سیاسیحقوق و علوم عضو هیات علمی دانشکده   1

  21/4/1374  12/9/1373 دانشگاه تهران  ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی  2



  12/9/1373  10/7/1373 دانشگاه تهران سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی  3

  21/4/1374  14/4/1372 دانشگاه تهران معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  4

سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده حقوق و   5
 علوم سیاسی

 21/4/1374  14/4/1372 دانشگاه تهران

 21/4/1374  22/6/1373 دانشگاه تهران عضو شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران  6

 21/4/1374  28/4/1373 دانشگاه تهران رئیس مرکز مطالعات عالی بین المللی  7

ی اداره کل بورسها و دانشجویان مشاور علم  8
 دکتري خارج از کشور

وزارت علوم ، 
  تحقیقات و فنآوري

7/7/1371  1382  

وزارت علوم ،  عضو کمیته کارشناسی انگلستان  9
  تحقیقات و فنآوري

30/7/1375  1378  

عضو کمیته فقه و حقوق شوراي بررسی کتب و   10
  متون علوم انسانی

وزارت علوم ، 
 ريتحقیقات و فنآو

  ادامه دارد  29/7/1375

وزارت علوم ،   عضو شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی  11
 تحقیقات و فنآوري

 ادامه دارد  21/3/1375

انجمن ایرانی حقوق بین  "عضو هیات موسس   12
  "الملل 

 ادامه دارد  1371  تهران

  1383  1381پاییز تهران  "شوراي انقالب فرهنگی  "عضو کمیته حقوقی   14

شوراي عالی  "عضو کمیسیون حقوق بین الملل   15
  "توسعه قضایی 

 ____ 1381پاییز  قوه قضاییه

عضو هیات موسس و امناء انجمن حمایت از   16
سازمان غیر دولتی ( قربانیان سالحهایی شیمیایی 

 ادامه دارد 1381پاییز  تهران



(  

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده   17
  یاسیحقوق و علوم س

اردي بهشت   دانشگاه تهران
1382  

اردي بهشت 
1386  

عضو اصلی و قائم مقام هیات مرکزي نظارت    18
  استان تهران

  -   1385  شوراي نگهبان

نماینده مردم تهران ، ري ، شمیرانات و   19
  )دوره هفتم(اسالمشهر در مجلس شوراي اسالمی

مجلس شوراي 
  اسالمی

1383  1387  

ومی و بین الملل دانشکده معاون گروه حقوق عم  20
  حقوق و علوم سیاسی

  1/2/1388  1/2/1386  دانشگاه تهران

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده   21
  حقوق و علوم سیاسی

  1/10/88  1/2/1388  دانشگاه تهران

  ادامه دارد  10/6/1388  دانشگاه تهران  )بار دوم (رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی   24

  13/7/1390  13/7/1388  قوه قضائیه  هیات منصفه مطبوعات عضو  25

کارگروه تحول و ارتقاء رشته رئیس عضو   26
  حقوق شوراي تحول و ارتقاء علوم انسانی 

شوراي عالی انقالب 
  فرهنگی 

  ادامه دارد  29/9/89

رئیس کرسی حقوق هیات حمایت از کرسی   27
  هاي نظریه پردازي ،نقد و مناظره

قالب شوراي عالی ان
  فرهنگی 

  ادامه دارد  1389

رئیس گروه فقه و حقوق شوراي بررسی کتب و   28
  متون علوم انسانی

  ادامه دارد  1389  وزارت علوم 

عضو هیات ممیزه  پژوهشگاه علوم انسانی و   29
  مطالعات فرهنگی 

  ادامه دارد  26/11/1389  وزارت علوم 



مشترك مراکز و موسسات  هعضو هیات ممیز  30
لتی پژوهش و آموزش عالی علوم غیر دو

  انسانی،هنر و معارف دینی مستقر در تهران

  ادامه دارد  6/4/1390  وزارت علوم

عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم قضایی و   31
  خدمات اداري 

  ادامه دارد   23/4/1392  وزارت علوم 

عضو و رئیس کمیته حقوق دفتر گسترش   32
   وزارت علوم تحقیقات و فناوري

  ادامه دارد  20/10/1387  علوم وزارت

ه ریزي معضو و رئیس کمیته حقوق دفتر برنا  33
  وزارت علوم تحقیقات و فناوري

  ادامه دارد  2/10/1387  وزارت علوم 

عضو کمیته علمی دومین کنگره ملی علوم   34
  انسانی

وزارت علوم 
پژوهشگاه علوم (

انسانی و مطاللعات 
  )فرهنگی

  ادامه دارد  1390

مجلس شوراي   تی پارلمانی ایران و فلسطین سروه دوعضو گ  35
  اسالمی 

1382  1387  

مجلس شوراي   عضو شوراي اجرایی گروه بین المجالس  36
  اسالمی

1383  1387  

مجلس شوراي   فنالند-تی ایران سعضو گروه دو  37
  اسالمی

1383  1385  

مجلس شوراي   مجلس ینایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوق  38
  اسالمی

1383  1385  

  ادامه دارد  1389وزارت علوم   عضو کمیته تخصصی گسترش علوم انسانی  39



  تحقیقات و فناوري

عضو کارگروه تشخیص صالحیت و طبقه بندي   40
مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاههاي 

  اجرایی

معاونت حقوقی 
  ریاست جمهوري

  ادامه دارد  1389

  1/8/89  1/8/88  قوه قضائیه   عضو هیات منصفه مطبوعات  41

عضو شوراي سیاستگذاري کنگره بین المللی   42
  حقوقدانان کشورهاي اسالمی

سازمان فرهنگ و 
  ارتباطات اسالمی

  ادامه دارد  14/5/1391

  

  و مدیر مسئول سردبیري و عضو هیات تحریریه

  عضو هیات تحریریه مجله حقوقی  1
دفتر خدمات حقوقی بین 

  المللی
 ادامه دارد 1385

  تحریریه مجله فقه و حقوق عضو هیات  2
پژوهشگاه فرهنگ و 

  اندیشه اسالمی
 ادامه دارد 1383

3  
عضو هیات تحریریه فصلنامه ادبیات 

  وعلوم انسانی
  1385  دانشگاه شهرکرد

 ادامه دارد

نامه علوم  "عضو هیات تحریریه فصلنامه   4
  )پژوھشنامھ انتقادی("انسانی 

شوراي بررسی کتب و 
  متون علوم انسانی

1377  
 ادامه دارد

5  
نامه علوم انسانی  "سردبیر فصلنامه 

  )پژوهشنامه انتقادي("
شوراي بررسی کتب و 

  متون علوم انسانی
1375  

 ادامه دارد

  درادامه دا  1387حقوقی مجمع کمیسیون حقوق و "عضو هیات تحریریه فصلنامه   6



  تشخیص مصلحت نظام  "مصلحت

7  
ام عضو هیات تحریریه فصلنامه دانشگاه ام

  صادق
  1387  دانشگاه امام صادق

  درادامه دا

8  
عضو هیات تحریریه مجله فقه و مبانی 

  حقوق
دانشکده الهیات دانشگاه 

  تهران
1388  

  ادامه دارد

  ادامه دارد  1388  دانشگاه تهران   مدیر مسئول فصلنامه سیاست   9

  ادامه دارد  1388  دانشگاه تهران   مدیر مسئول فصلنامه حقوق  10

11  
مسئول فصلنامه تخصصی  مدیر

  عمومیسیاستگذاري 
  1390  دانشگاه تهران

  ادامه دارد

  ادامه دارد  26/8/1392  دانشگاه تهران  مدیر مسئول مجله حقوق انرژي   12

  

 مقاالت

    سال  )ناشر( محل   نام نشریه  عنوان مقاله  ردیف

1  

اهداف ، مشکالت و راه 
حل هاي پیشنهادي در 

ع راستاي بهبود مقط
  تحصیالت تکمیلی

دانشگاه شهید 
  بهشتی

دانشگاه شهید 
  بهشتی

1373  

  

2  
چهل وسومین اجالس 
کمیسیون حقوق بین 

  )ترجمه ( الملل 

مجله دانشکده 
حقوق و علوم 

  سیاسی
  1373  دانشگاه تهران

  پژوهشی- علمی



3  
آیا حقوق بین الملل عام 
تنها حقوق عرفی است ؟ 

  )ترجمه ( 
  مجله حقوقی

دفتر خدمات 
  قوقی بین المللیح

1375 

  ترویجی - علمی

4  
مبانی اساسی منشور ملل 

در خصوص ایجاد و 
  )ترجمه ( حفظ صلح 

دیدگاههاي 
  حقوقی

دانشکده علوم 
  قضایی

1375 

  

5  
مشکالت حقوقی جاري 

( کارگران زن ژاپنی 
  )ترجمه 

 1375  تهران  کانون وکال

  

  نامه علوم انسانی  ان الناقد بصیر بصیر  6
وم پژوهشگاه عل

  انسانی
1375 

  

7  
جایگاه دانشگاه از 

  "ره"دیدگاه امام خمینی 
  نامه علوم انسانی

پژوهشگاه علوم 
  انسانی

1375 
  

8  

نگاهی به جنبه هاي 
عمومی حقوق کار با 
تکیه بر قانون کار 

  جمهوري اسالمی ایران

مجله دانشکده 
حقوق و علوم 

  سیاسی
  1379  دانشگاه تهران

  پژوهشی  - علمی

9  
شخصی افراد  حق امنیت

ترجمه ( از دیدگاه اسالم 
  )و تحقیق 

  نامه علوم انسانی
پژوهشگاه علوم 

  انسانی

1379   

10  
چارچوب اجرایی 

موافقتنامه مربوط به 
  1982اجراي کنوانسیون 

  مجله حقوقی
دفتر خدمات 

  حقوقی بین المللی

  ترویجی -علمی  1379



سازمان ملل درباره حقوق 
  )ترجمه ( دریاها 

11  
ام الخمینی و اهمیه االم

  الجامعات
آفاق الحضاره 

  االسالمیه
پژوهشگاه علوم 

  انسانی
1379   

12  
آواي عظمت ، احیا گر 
  حقوق و تکالیف انسانها

 نامه علوم انسانی
پژوهشگاه علوم 

 انسانی

1380 -
1379  

  

13  

گزارش جلسه کاري 
کمیته حقوق اسالمی و 
حقوق بین الملل انجمن 

حقوق بین الملل ، شصت 
لندن (نهمین کنفرانس  و

  )2000، سال 

مجله دانشکده 
حقوق و علوم 

  سیاسی
  1380 دانشگاه تهران

  پژوهشی -علمی 

14  
مسئولیت و حقوق بین 

  الملل محیط زیست

بولتن مرکز 
مطالعات عالی 

  بین المللی
  1380 دانشگاه تهران

  

15  
بررسی تحلیلی انواع 
روشهاي تعیین حدود 
  رودخانه هاي مرزي

نشکده مجله دا
حقوق و علوم 

  سیاسی
  1381  دانشگاه تهران

  پژوهشی - علمی

16  
ایرادات مصوبه مجلس 

درباره منع شکنجه 
  )بخش نخست(

 1381  موسسه کیهان  روزنامه کیهان

  

طرح منع شکنجه از   17
ضعف نگارش و محتواي 

 1381 موسسه کیهان روزنامه کیهان
  



حقوقی رنج می برد 
  )بخش پایانی(

18  
اي نگهبان مذاکرات شور

، پیامدهاي علنی شدن 
  )بخش نخست(آن 

 1381  صدا و سیما  روزنامه جام جم

  

19  
مجلس درباره این طرح 

بخش (بیشتر بیندیشد 
  )دوم

 1381  صدا و سیما  روزنامه جام جم

  

20  

شوراي نگهبان ، 
مستندات قانونی و فقهی 

خود را منتشر کند 
  )بخش پایانی(

 1381  صدا و سیما  روزنامه جام جم

  

21  
طرحها و لوایح قانونی را 

فداي مصالح سیاسی 
  )قسمت اول(نکنیم 

 1381  صدا و سیما  روزنامه جام جم

  

22  

در نگرش جناحی
قانونگذاري مصالح 
عمومی را نادیده 

  )قسمت پایانی(میگیرد

 1381  صدا و سیما  روزنامه جام جم

  

23  
هفتادمین نشست انجمن 

دهلی (حقوق بین الملل 
  )2002آوریل  - نو 

مجله دانشکده 
حقوق و علوم 

 سیاسی

  1381 دانشگاه تهران
پژوهشی           –علمی 



24  

آیا حاکمیت مشترك 
شیوه ي مناسب براي 
تعیین حدود رودخانه 

  هاي مرزي است ؟

  مجله حقوقی
دفتر خدمات 

  حقوقی بین المللی
1382  

  ترویجی -علمی 

 نامه علوم انسانی  سخنی نو در باره نقد  25
شگاه علوم پژوه

 انسانی

1382 -
1381  

  

26  

بررسی تطبیقی شرایط 
کار زنان و نوجوانان در 
کشورهاي ژاپن، کره 
جنوبی، هند، مصر، 

  انگلستان وایران

مجله دانشکده 
حقوق و علوم 

 سیاسی

  1383 دانشگاه تهران

پژوهشی           –علمی 

27  
نقد بر نقد، پاسخ به مقاله 

  دکتر سیدکاظم اکرمی
 م انسانینامه علو

پژوهشگاه علوم 
 انسانی

1383  
  

28  
بررسی حقوقی قطعنامه 

شوراي امنیت  1701
  سازمان ملل

  8/6/1385 موسسه کیهان روزنامه کیهان
  

29  
تامین اجتماعی از دیدگاه 

  اسالم

دفتر قوانین و 
مقررات سازمان 
  تامین اجتماعی

سازمان تامین 
  اجتماعی

پاییز 
1384  

  مجموعه مقاالت 

30  
مشروع پیش دستانه دفاع 

  در حقوق بین الملل

مجله دانشکده 
حقوق و علوم 

 سیاسی

 دانشگاه تهران
تابستان 

85  

پژوهشی           –علمی 



31  
مداخله بشردوستانه ، 
نقض قاعده یا استثناء 

  سوم

مجله دانشکده 
حقوق و علوم 

  سیاسی
  1386بهار  دانشگاه تهران

پژوهشی           –علمی 

32  
المللی حقوق اسناد بین 

 بشراز دیدگاه اسالم
  )ترجمه(

  مجله حقوقی

  مرکز امور  حقوقی 

بین المللی ریاست 
  جمهوري

  1386زمستان

  ترویجی _علمی

33  
دیه "نقد و بررسی حکم 

زن در قانون  "نفس
  مجازات اسالمی

  فصلنامه حقوق
دانشکده حقوق و 

 علوم سیاسی
  دانشگاه تهران 

  1386زمستان

پژوهشی       –علمی 

34  
چرایی تصویب یک 

  قانون و زمان مناسب آن
  مجموعه مقاالت

مرکز پژوهشهاي 
مجلس شوراي 

  اسالمی
1386  

  مجموعه مقاالت 

35  

  نقد و بررسی مقاله 

تحول تدریجی حقوق "
محیط زیست بین الملل و 

  "مسئولیت دولتها

  فصلنامه حقوق
دانشکده حقوق و 

  علوم سیاسی
1387  

پژوهشی         –علمی 

36  
حقوق، تکالیف و امور 
نظامیان از دیدگاه امام 

  )ع(علی 

مجموعه 
  مقاالت

  1387  دانشگاه مالک اشتر

  مجموعه مقاالت 

37  

بررسی الحاق جمهوري 
اسالمی ایران به 

کنوانسیون ملل متحد 
مبارزه با فساد از نگاه 

مجمع حقوق و 
  مصلحت 

کمیته حقوق 
مجمع تشخیص 

  مصلحت نظام
1387  

  



  مصلحت

38  
نقض حقوق بشر در غزه 

در سالروز تصویب 
  اعالمیه حقوق بشر

نشریه مرکز 
حقوق بشر 

  دانشگاه تهران
  1387  مرکز حقوق بشر

  

39  
 دادرسی  و بررسی نقد

  فوري در حقوق انگلستان
  فصلنامه حقوق

دانشکده حقوق و 
 علوم سیاسی

  دانشگاه تهران 

1388  

  بهار   

پژوهشی           –علمی 

دادرسی فوري در آثار   40
  حقوق ایران و انگلیس

  فصلنامه حقوق
دانشکده حقوق و 

 علوم سیاسی
  دانشگاه تهران 

1388  

  پائیز

پژوهشی           –علمی 

41  
قواعد حل تعارض مربوط 
به اموال در حقوق ایران 

  و انگلیس

مجله تحقیقات 
  حقوقی

دانشکده حقوق 
دانشگاه شهید 

  بهشتی
  نوبت چاپ

پژوهشی   –علمی 

42  
قواعد حل تعارض مربوط 

به حقوق کودکان در 
  انگلیس

مجله تحقیقات 
  حقوقی

دانشکده حقوق دانشگاه 
  شهید بهشتی

1388  

  

پژوهشی           –علمی 

43  The Right to Environment 
from Islamic Perspective 

  مجموعه مقاالت 

کنفرانس بین الملل 
حقوق بشر و محیط 

  زیست 

سی حقوق بشر مرکز کر
  دانشگاه شهید بهشتی

  اردیبهشت

1388  

  

  مجموعه مقاالت

مرجع دادرسی فوري در حقوق   44
 نگلیساایران و 

  نامه مفید 

  )نامه حقوقی(
  پژوهشی - علمی  1388شهریور  دانشگاه مفید 

45  
انرژي  زبررسی استفاده صلح آ میز ا

هسته اي  در پرتو حقوق بین 
  الملل

  فصلنامه حقوق 
حقوق و علوم  دانشکده

  سیاسی  دانشگاه تهران 
  1389پائیز 

  پژوهشی - علمی



بررسی جنایت تعقیب و آزار در   46
  پرتو وقایع اخیر بحرین

مجله حقوقی بین 
  المللی 

مراکز امور حقوقی بین 
  المللی ریاست جمهوري

1389    

جبران خسارات زیست محیطی در   47
  حقوق بین الملل

  فصلنامه حقوق 
و علوم دانشکده حقوق 

  سیاسی دانشگاه تهران 
  پژوهشی - علمی  1390بهار 

48  
چالش هاي کنونی  حقوق بین 
الملل در مورد اعمال صالحیت 

  نسبت به دزدي دریایی
  پژوهش حقوق 

دانشکده حقوق و علوم 
دانشگاه عالمه سیاسی 

  طباطبایی
  1390بهار 

  پژوهشی - علمی

49  
بررسی حقوقی الحاق جمهوري 

کنوانسیون  رفع اسالمی ایران به 
   علیه زنا ن کلیه اشکال تبعیض

   تحقوق و مصلح
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  دانشگاه تهران
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  اتریش - وین
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  همایش مالک اشتر

اه مالک دانشگ
نوشته + اشتر
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