خالصه سوابق

مهدي خاقانی اصفهانی
دکتراي حقوق جزا و جرمشناسی

 )1پيشينه آموزشی
* اخذ درجه دکتراي حقوق جزا و جرمشناسي از دانشگاه قم.1392 ،
* اخذ درجه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي از دانشگاه شيراز.1387 ،
* اخذ درجه کارشناسي حقوق از دانشگاه اصفهان.1385 ،

 )2پيشينه پژوهشی
* دبير کارگروه پژوهشي «عدالت کيفري» کرسي حقوق بشر ،صلح و دموکراسي یونسکو در دانشگاه شهيد بهشتي.1398 ،
* پژوهشگر معاونت حقوقي نهاد ریاست جمهوري.1394-6 ،
* پژوهشگر و مترجم عربي و انگليسي اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقي قوه قضائيه ،از .1395
* پژوهشگر برتر دانشگاه قم در دو سال پياپي  1388و  1389و دانشجوي استعداد درخشان این دانشگاه.
* دانشآموخته رتبه اول فارغ-التحصيالن کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شيراز ()1387
* پژوهشگر برتر و ناظر علمي طرحهاي دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان 1389 ،تا .1392
* برگزیده جشنواره شهروند نمونه استان اصفهان (شهروند پژوهشگر نمونه).1390 ،

 )2-1مقاالت علمی پژوهشی
" .1تنش میان قرائت ایدئولوژیک از فقه جزایی با مقاصد عدالت کیفری اسالمی؛ مانعی در تدوین الگوی اسالمی -ایرانیِ
سیاست جنایی" ،فصلنامه علميپژوهشي پژوهشهاي فقهي ،دوره  ،12شماره .1395 ،3
" .2سیاست جنایی؛ در کشاکش میان رویکرد تعقلی و تعبدی به فقه جزایی" ،فصلنامه علميپژوهشي دولتپژوهي ،دوره  ،2شماره
.1395 ،8
" .3نقد رویکردهای موجود در حوزه سیاست جنایی اسالمی با تأکید بر اقتضائات توسعه نظریهپردازی علم دینی بومی در
ایران" ،فصلنامه علمي پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي ،دوره  ،46شماره .1392 ،1
" .4ارزیابی انتقادی گفتمان های علم دینی در حوزه سیاست جنایی اسالمی" ،فصلنامه علمي پژوهشي مجله حقوقي دادگستري،
شماره .1392 ،82
" .5نقش سامانه اطالعات جغرافیایی در پیشگیری وضعی از بزهدیدگی گردشگران خارجی در ایران" ،فصلنامه علمي پژوهشي
دانش انتظامي ،دوره  ،15شماره .1392 ،2
" .6گونهشناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطالعات؛ از منظر آزادیگرایی و امنیتگرایی" ،فصلنامه علمي
پژوهشي آموزههاي حقوق کيفري ،شماره .1392 ،5
1

 شماره، فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پزشکي،"HET  "کمینهای شدنِ مسئولیت کیفری بیماران قربانی نقص در اجرای فناوری.7
.1391 ،17
 ویژهنامه بهار، فصلنامه علمي پژوهشي اخالق و تاریخ پزشکي،" "حق مرگ؛ کانون چالش اتانازی با فلسفه اخالق و حقوق بشر.8
.1390
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، اثر اوالئولوا اولوسانيا،" برای فهم پویایی خشونت جمعی،خردِ یکپارچه- ترجمه و تحقيق مقاله "کاربرد مدل نظریِ کالن.6
 نشر، تهران، ترجمه و تحقيق جمعي از پژوهشگران،» کتاب «رویکردهاي جرمشناختي به حقوق بينالمللي کيفري:منتشره در
.1398 ،ميزان
 "نقش سازمان «سمت» در گسترش متون درسی دانشگاهی با رویکرد اسالمی؛ با تأکید بر گسترش دانش «سیاست.7
.1398  فروردینماه، قم، جامعه المصطفي العالميه، همایش ملي بازخواني آثار علمي و فرهنگي انقالب اسالمي،"»جنایی
 سازمان اوقاف و امور خيریه،» دومين همایش ملي «خير ماندگار،" "نارساییهای قوانین در پیشگیری از جرایم علیه موقوفات.8
.1397  ديماه، تهران،با همکاري بنياد خيریه آالء
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" .9چالشهای سیاست جنایی کشورهای اسالمی در مدیریت اقتدارگراییِ فقهی" ،همایش بينالمللي تحوالت حقوق کيفري
کشورهاي اسالمي در پرتو تعامل شرع و حقوق ،دانشگاه تهران ،اسفندماه .1397
" .10دو نقد بر سیاست جنایی عراق و مصر در حوزه نظام انتخابات سیاسی" ،همایش بينالمللي تحوالت حقوق کيفري
کشورهاي اسالمي در پرتو تعامل شرع و حقوق ،دانشگاه تهران ،اسفندماه .1397
" .11ضرورت بومیسازی برنامههای عدالت ترمیمی؛ بخشی از راهبرد کالن بومیسازی سیاست جنایی ایران" ،دومين
همایش دوساالنه بينالمللي عدالت ترميمي ،دانشگاه تربيت مدرّس ،اردیبهشتماه .1397
" .12مشترکات مالکهای غربی ،شرعی و عرفی در معانابخشیِ عینی به دادرسی عادالنه در نظام عدالت کیفری ایران"،
پنجمين کنفرانس بينالمللي الگوي اسالمي -ایرانيِ پيشرفت ،مرکز الگوي اسالمي -ایرانيِ پيشرفت.1395 ،
" .13کاستیهای سیاست کیفری تقنینی ،قضایی و اجرایی إعمال مجازات نوینِ «اقدام درمانی»" ،چهارمين کنگره ساالنه
اخالق پزشکي ،مرکز تحقيقات اخالق و تاریخ پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران.1394 ،
" .14چالشهای بومیسازی سیاست کیفری ایران در اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان" ،اولين کنگره بينالمللي عدالت،
مطالعات حقوقي و قضایي ،دانشگاه شهيد بهشتي.1394 ،
" .15کاربرد  GISدر جرمیابی در فضاهای بیدفاع بزهخیزِ اماکن توریستی" ،سومين کنگره بينالمللي عمران ،معماري و توسعه
شهري ،دانشگاه شهيد بهشتي ،ديماه .1394
" .16راهبرد افتراقی نظام پیشدادرسی در قبال متهمان و شاکیان بحرانزده روحی" ،دومين همایش ملي عدالت ،اخالق ،فقه و
حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمي ميبد ،آذرماه .1394
" .17بررسی حقوقی مسئولیت کیفری دندانپزشک در عدم تشخیص نقص در اجرای فناوری  HETبرای افزایش عمر
دندان" ،چهارمين کنگره ساليانه بينالمللي پزشکي قانوني ایران ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،اسفند .1392
" .18اقتضائات عدالت کیفری پیرامون اطفال بزهدیده از جرائم خشونت بار و مبتال به اختالل  ،"PTSDکنفرانس ملي سياست
کيفري ایران در قبال بزهکاري و بزهدیدگي کودکان و نوجوانان ،دانشگاه تحصيالت تکميلي کرمان ،بهمن .1392
" .19پیشگیری از سقوط سنجههای سالمت روانی در زنان قربانی جرایم خشونتبار؛ تناظر دورههای این پیشگیری با
دادرسی کیفری و مسئولیت پرسنل انتظامی -قضایی" ،همایش ملي آسيبشناسي قتل ،نظم و امنيت ،دانشگاه شهيد چمران
اهواز ،آبان .1392

" .20ضرورت تحول روش معاینات پزشکی قانونی نسبت به متهمان ارتکاب جرم حین مستی" ،چهارمين کنگره ساليانه بين-
المللي پزشکي قانوني ایران ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،اسفند .1392
" .21استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بینالملل؛ با تأکید بر جهتگیری کنوانسیون پالرمو" ،فصلنامه علمي ترویجي
مطالعات بينالمللي پليس ،شماره .1391 ،12
.22
.23
.24
.25

"ابهامزدایی از حدود حق آزادی بیان با معیارهای نظریه جرمشناختی برچسبزنی" ،فصلنامه علمي تخصصي فقه و حقوق
ارتباطات ،شماره .1391 ،3
"کاربستِ « :HETفناوری ارتقاء توانمندی های بشری» برای پیشگیری وضعی از خانواده آزاریِ مجرمانه" ،سومين
کنگره ساليانه بين المللي پزشکي قانوني ایران ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،اسفند .1389
"عدالت کیفری اثباتی در پرتو الگوی افتراقی کالبدشکافی اجساد انسان های تراریخته ی سایبرنتیک" ،دومين کنگره
ساليانه بين المللي پزشکي قانوني ایران ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،اسفند .1389
"نقش «نظریه بوم شناسی مجرمانه» در راهبردسازی افتراقی گشت پلیس در مناطق مهاجرپذیر جرمخیز" ،همایش ملي
نقش مهاجرت  -نظم و امنيت ،دفتر تحقيقات کاربردي ستاد فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي ،اسفند .1389
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" .26دانشجو ،پیشگیری از بزه دیدگی اخالقی و ضرورت دفاع غیر نظامی در جنگ نامتقارن سایبری" ،همایش ملي دانشجو،
نظم و امنيت ،دفتر تحقيقات کاربردي ستاد فرماندهي انتظامي استان مرکزي ،بهمن .1389
" .27چالش های نسل چهارم حقوق بشر در کاربست فناوری  HETبر جنین آزمایشگاهی تراریخته" ،سمينار جنين
آزمایشگاهي از منظر فقه و حقوق و اخالق ،پژوهشگاه رویان ،دي ماه .1389
" .28میانکنش جرم شناسی و روان شناسی در درمان  PTSDبزه دیدگان جرائم خشونت بار" ،همایش ملي ژنتيک ،حقوق،
اخالق و روانشناسي ،پژوهشگاه فناوري هاي نوین زیستي دانشگاه شهيد بهشتي ،آبان .1389
" .29هژمونی جرم شناسی مارکسیستی بر نظام حقوقی کشورهای آسیای میانه؛ چالش همگرایی با ایران در طراحی

سیاست جنایی منطقهای" ،دومين همایش ملي بازنگري روابط ایران و کشورهاي آسياي مرکزي پس از فروپاشي شوروري و
چشم انداز آینده ،دانشگاه فردوسي مشهد ،آبان .1389
" .30امکانسنجی همگرایی مجازات مراقبت الکترونیکی با سیاست جنایی پیشگیرانه اسالمی" .اولين همایش ملي علمي
کاربردي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ،دادگستري کل استان خراسان رضوي ،اسفندماه .1388
" .31نقش حاکمیت طب کلنگر در کارآمدی تیمهای مداخله در بحران اعزامی به صحنه جرم" ،اولين کنگره بين المللي
بررسي صحنه جرم ،سازمان پزشکي قانوني کشور ،تير .1388
" .32اثر بسامد مفهوم حق در پیچیدگی موضع جرم شناسی هرمنوتیک نسبت به اتانازی" ،اولين کنگره بين المللي پزشکي
قانوني ،سازمان پزشکي قانوني کشور ،خرداد .1388
" .33ضرورت رویکرد بین المللی به حقوق تجارت الکترونیکی با تأکید بر کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیک در
قراردادهای بینالمللی" ،سومين همایش ملي نقش توسعه دانایي محور در تجارت الکترونيکي منطقه خليج فارس ،سازمان
بازرگاني استان بوشهر ،اردیبهشت .1388

" .34نقش نظریه های فلسفه پزشکی در چینش الیه های رویکرد چندنهادی به جرم شناسی جامعه مدار" ،دهمين کنگره
آسيایي اخالق زیستي و چهارمين نشست آسيا -اقيانوسيه ي یونسکو در حوزه اخالق ،مرکز تحقيقات اخالق و تاریخ پزشکي دانشگاه
علوم پزشکي تهران ،اردیبهشت .1388

" .35درمان «اختالل فشار روانی پس آسیبیِ» بزه دیدگان جرائم در پرتو رویکرد جرم شناختی عدالت ترمیمی" ،همایش
ملي علوم انساني سالمت ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،آذر .1387
" .36میانکنش حقوق کیفری و حقوق تجارت الکترونیک در طراحی الگوریتم های رمزنگاری و نهان نگاری" ،سومين
کنفرانس بين المللي تجارت الکترونيک و کشورهاي در حال توسعه ،دانشگاه اصفهان ،آبان .1387
" .37مطالعه تطبیقی مدل استرالیایی و نیوزیلندی فرایندهای ترمیمی جایگزین حبس" ،همایش ملي راهکارهاي حبس زدایي
و کاهش رفتارهاي پرخطر و آسيب زاي زندانيان ،مرکز مطالعات پيشگيري از جرم سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي
استان خوزستان ،مهر .1387
" .38نقد یک دادنامه محکومیت به اتهام آدم ربایی" ،ماهنامه بين المللي حقوق ،شماره یازدهم ،خرداد .1387
" .39رویکرد اجتماع محور به استراتژی های پلیس؛ تجربه کشور آمریکا" ،ماهنامه بين المللي حقوق ،شماره دهم ،اردیبهشت
.1387

" .40تعامل پارادایم بایوسایکوسوشیال در فلسفه پزشکی با پارادایم عدالت ترمیمی در فلسفه جرم شناسی" ،دومين کنگره
بين المللي اخالق پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران و مرکز تحقيقات تاریخ و اخالق پزشکي ،فروردین .1387
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" .41حبسزدایی در افق عدالت ترمیمی؛ مطالعه تطبیقی کشورهای قارّه اقیانوسیه" ،همایش بين المللي راهکارهاي کاهش
استفاده از مجازات زندان ،مرکز مطالعات پيشگيري از جرم قوّه قضائيه و معاونت پژوهشي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و
تربيتي ،خرداد .1386

 )2-4طرح پژوهشی
" .1اصالح و بازنگری بخش پنجم (اجرای احکام) قانون آیین دادرسی کیفری  ،"1392مجري طرح پژوهشي مصوّب در معاونت
حقوقي قوه قضائيه.1396 ،
" .2نظام حقوقی و سیاسی عربستان" ،داوري طرح پژوهشي مصوّب در معاونت حقوقي قوه قضائيه.1396-7 ،
" .3نقش پیروی از سیاست جنایی ترمیمی پلیسمحور در ارتقاء نظم و امنیت گردشگران خارجی در ایران" ،پروژه کسر
خدمت وظيفه عمومي ( 300صفحه) ،سازمان نخبگان نيروهاي مسلح.1391 ،

 )2-5همکاري با مجالت و کنفرانسها
.1
.2
.3
.4
.5
.6

داور فصلنامه علميپژوهشي «پژوهش تطبيقي حقوق اسالم و غرب» دانشگاه قم ،از .1396
عضو هيأت تحریریه فصلنامه «رویه قضایي کيفري» دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري.1394 ،
عضو هيأت تحریریه فصلنامه «دانش انتظامي» فرماندهي انتظامي استان لرستان.1394 ،
داور طرحهاي پژوهشي دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان،
داور فصلنامه تخصصي «شهر قانون»،
عضو کميته علمي و داور چند کنفرانس ملي و بينالمللي حقوقي داخلي،

 )3پيشينه تدريس (در مقاطع دکتري ،کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه ،و سطوح  3و  4حوزه
علميه)
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مدرّس دانشگاه خوارزمي ،از .1396
مدرّس مرکز تخصصي قضاء و حقوق اسالمي ،حوزه علميه تهران ،از .1395
مدرّس دانشگاه حضرت معصومه (س) ،از .1395
مدرّس جامعه المصطفي (در  3مرکز:موسسه علوم و معارف اسالمي ،مدرسه علميه قرآن و حدیث ،مؤسسه توسعه علوم انساني) ،از .1394
مدرّس دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد دماوند ،تهران ،از .1397
مدرّس دانشکده اصول الدین ،مرکز قم.1398 ،
مدرّس دانشگاه علوم قضایي ،از  1392تا .1394
مدرّس دانشگاه آزاد سمنان.1393 ،
مدرّس مرکز تخصصي قضاء ،حوزه علميه قم ،از .1392
مدرّس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).1395 ،
مدرّس دانشگاه قم ،از .1393
مدرّس دانشگاه آزاد قزوین ،از  1393تا .1394
مدرّس دانشگاه مفيد قم ،از .1393
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مدرّس دانشگاه کاشان ،از  1392تا .1393
مدرّس دانشگاه اصفهان.1391 ،
مدرّس دانشگاه شيراز.1386 ،
مدرّس واحد الکترونيکي دانشگاه آزاد اسالمي ،از  1393تا .1395
مدرّس دانشگاه آزاد بروجرد ،از  1392تا .1394
مدرّس دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان ،از  1390تا .1392
مدرّس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد.1390 ،
مدرّس دانشگاه آزاد واحد ميمه ،از  1390تا .1391
مدرّس دانشگاه علميکاربردي ،از  1387تا .1390
مدرّس واحدهاي متعدد دانشگاه علمي -کاربردي (مراکز انصارالمهدي (عج) ستاد فرماندهي انتظامي استان اصفهان ،فرهنگ و هنر شماره
یک اصفهان ،صنعتي انتخاب اصفهان ،خانه کارگر اصفهان ،مرکز علویجه اصفهان) ،از  1388تا .1392
مدرّس دانشگاه پيام نور (مراکز اصفهان ،علویجه و فسا) ،از  1386تا .1392
مدرّس موسسات آموزش عالي آزاد وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري «فاضل»« ،رهروان دانش نوین»« ،ماد» و «نيایش» (استان
فارس) ،و «دانش پژوهان»« ،صدر»« ،کاویان عمادي»« ،برهان» (در استان اصفهان) در دوره دانش پذیري دو مقطع کارشناسي حقوق و
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،از  1386تا .1392

 )4تجارب اجرايی
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رئيس اداره امور حقوقي و قراردادهاي سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها «سمت» ،از .1397
عضو هيأت علمي گروه حقوق سازمان سمت (مطالعه و تدوین کتب علوم انساني) ،از .1398
پژوهشگر معاونت حقوقي نهاد ریاست جمهوري و معاونت حقوقي قوه قضائيه ،از .1395
دبير پژوهشي گروه حقوق موسسه علوم و معارف اسالمي جامعة المصطفي العالمية ،قم.1395 ،
عضو هيأت علمي پژوهشي دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري 1393 ،تا .1394
عضو کارگروه «پيشنویس الیحه اصالح قانون آیين دادرسي کيفري» و عضو کارگروه «پيشنویس الیحه تعزیرات قانون مجازات اسالمي»
در معاونت حقوقي قوه قضائيه ،1395 ،و پژوهشگر ثابت در معاونت حقوقي قوه قضائيه.
راهنمایي و مشاوره و داوري بيش از  60پایاننامههاي کارشناسي ارشد و دکتري در جامعهالمصطفي ،دانشگاه قم ،دانشگاه آزاد واحد
الکترونيکي ،واحد قم ،واحد بروجرد ،واحد خرمآباد ،واحد سمنان ،واحد قزوین و ...از .1391
کارشناس خبره حقوقي «پروژه ملّي تدوین ضوابط و مقرات فني رمزنگاري و نهان نگاري اطالعات توسط کاربران شبکه هاي ارتباطي
عمومي کشور» ،مرکز تحقيقات مخابرات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،بهمن .1387
دارنده گواهي «ترجمه حرفه اي زبان عربي» (مهارات اللغه العربيه) از «مؤسسة جائزه عبدالعزیز سعود البابطين لإلبداع الشّعري» پس از
گذراندن دوره آموزشي ترجمه .برگزار شده در دانشگاه اصفهان و دانشگاه کویت ،دي .1387
سخنراني با عنوان «روش تحقيق در پژوهش هاي کيفري و جرم شناختي» در ستاد فرماندهي نيروي انتظامي استان اصفهان براي پرسنل
حفاظت اطالعات ناجا.1389 ،
مجري «همایش پانل حقوقي پيشگيري از جرم» با سخنراني حقوقدانان کيفري ایران از دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه اصفهان ،دانشگاه
اصفهان ،آذر .1387
نماینده حقوقي موسسه فرهنگي ورزشي خانه شناگران ،تحت نظارت اداره کل تربيت بدني استان اصفهان.1387 ،
مترجم همزمان عربي -فارسي «همایش بين المللي نقش زنان در توسعه فرهنگ» ،علوم و تمدّن اسالمي» ،دانشگاه اصفهان ،آذر .1385
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 .14مترجم عربي -فارسي اسناد و سفرنامه هاي تاریخي جهانگردان خارجي از ایران در عصر صفوي و ارائه در «موزه مصوّر تکوین معماري
اصفهان؛ شهر مصور» ،برگزار شده توسط سازمان فرهنگي رفاهي شهرداري اصفهان به مناسبت نکوداشت پایتخت فرهنگي جهان اسالم،
اردیبهشت .1385
 .15مترجم همزمان عربي -فارسي در کميسيون حقوقي و سياسي «همایش بين المللي تعامل سازنده ادیان الهي» ،برگزار شده توسط سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمي در هتل عباسي اصفهان ،اسفندماه .1384
 .16برگزیده بخش طنز «جشنواره دوساالنه ادبي دانشجویان سراسر کشور» ،باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ،اردیبهشت ماه .1385
 .17تسلط حرفهاي به زبان عربي به دليل  5سال اقامت در کشور لبنان به جهت مأموریت علمي پدرم دکتر محمد خاقاني اصفهاني (استاد
زبان عربي دانشگاه اصفهان) مبني بر تأسيس دانشگاه از طرف ایران در لبنان.)1373-8( ،

اطالعات تماس:
آدرس محل کار :تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،غرب پل یادگار امام (ره) ،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انساني دانشگاهها «سمت»،
اداره امور حقوقي و قراردادها ،صندوق پستي ، 14155/6381 :تلفن محل کار ،021-44247630 :تلفن همراه09135731050 :
Email: khaghani1984@gmail.com
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