
  اطالعات شخصی. الف

  سعید قماشی
   3411:متولد

  :سوابق تحصیلی:ب
  :حوزوي:1ب

  سال درس خارج5سال سطح و 1375،10تا1360سال تحصیل درحوزه ي علمیه قم ازسال15سابقه ي

  :دانشگاهی:2ب

  کارشناسی حقوق دانشگاه مفید-1
  .جرم شناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته ي حقوق جزا -2

  .تطبیقی رابطه علیت ازدیدگاه فقه وحقوقمطالعه  "عنوان پایان نامه
  .ي تهرانرمدرسه ي عالی شهیدمطه دکتراي فقه وحقوق جزا، -3

  .درپرتوکرامت انسان جرم انگاري،: عنوان پایان نامه

  :پژوهشی سوابق.ج
  :بکتا.1ج

  .جایگاه عقل درانبساط احکامتألیف یک عنوان کتاب به سفارش پژوهشکده فقه وحقوق قم به نام 
  :مقاله.2ج

 .8اوت،مجله فقه اهل بیت شمارهضقاضی تحکیم یاسیاست خصوصی سازي ق .1

 .10ات،مجله فقه اهل بیت شمارهرقانون تعزی 91تاملی درماده  .2

 .13مجله فقه اهل بیت شمارهمطالعه جرم دزدي درفقه وحقوق،  .3

 .3بازشناسی جایگاه عقل درفقه شیعه، مجله رواق اندیشه، سال اول،شماره .4

 .4زمینه هاي بهره گیري ازعقل درفقه شیعه،مجله رواق اندیشه سال اول شماره .5

 .48قانون مجازات اسالمی، مجله دادرسی شماره تاملی درمقررات دفاع مشروع در .6

 .58افشاي اسرار حرفه اي، مجله دادرسی شمارهبررسی جرم   .7

 .4شماره 6 ناباروري دوره اسقاط عمدي جنین درفقه اهل سنت، فصلنامه باروري و .8



 .مطالعه ي شرکت درجرم، فصلنامه دانشکده علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد .9

دانشگاه علوم اسالمی کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی، مجله آموزه هاي حقوق کیفري،  .10
 .1391تابستان 1رضوي مشهد شماره

مقتضی گسترش جرم انگاري، مجله ي تحقیقات حقوق ،دانشگاه شهیدبهشتی، یادنامه کرامت انسانی  .11
 .1390شادروان دکتر رضانوبهار،زمستان

عالمه  کرامت انسانی مانع جرم انگاري تخلف ازرفتارهاي اخالقی، مجله پژوهش حقوق، دانشگاه .12
 .1391طباطبایی

  : سوابق تدریس
  :گروه معارف :1د

  .اخالق تربیت اسالمی و 2و1دروس معارف اسالمی
  :گروه حقوق:2د

  .جرم شناسی دروس حقوق جزاي عمومی واختصاصی و

  . 1382تا1380مدیرفرهنگی دانشگاه کاشان طی سال هاي  -1

  .تاکنون1384مدیرگروه حقوق دانشگاه کاشان ازسال -2

   .1381کمیته انضباطی دانشگاه کاشان سال عضو-3

  .تاکنون 1385 نشریات دانشجویی دانشگاه کاشان سال بر ناظر عضو -4

  .تاکنون 1385شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده ي علوم انسانی ازسال  عضو -5

  

  

  

 


