
 رزومه
 

 مشخصات فردی

 نبوی نام خانوادگی شهریار نام

 3860538871 کدملی حسن نام پدر

 3/12/1371 تاریخ تولد همدان محل تولد

 Shahryar.nabavi@gmail.com ایمیل 09031434002 شماره تلفن
 

 سوابق تحصیلی

 معدل سال موسسه با دانشگاه رشته رتبه مقطع

دیپلم علوم و 

 اسالمیمعارف 
 

علوم 

 انسانی

دوره مقدماتی مدرسه 

 عالی شهید مطهری
1389  

 71/17 1390 دانشگاه شهید بهشتی حقوق 30 کارشناسی

 کارشناسی ارشد
دانشجوی 

 استعداد درخشان

حقوق 

 بشر
 69/18 1394 دانشگاه شهید بهشتی

 20 دکتری
حقوق 

 عمومی

دانشگاه تهران )پردیس 

 فارابی(
1398  

 

 پژوهشی سوابق علمی و

 استاد راهنما عنوان پایان نامه ارشد
نمره و 

 درجه

نقش و جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام حقوقی 

 افغانستان

دکتر محمد 

 جاللی

 درجه عالی

25/19 



 

 های آموزشی دوره

 تاریخ موسسه عنوان
مدت 

 دوره

های مختلف و  شرکت در دوره

 المللی های علمی و بین همایش

ها، وزارت امور خارجه و دفتر  دانشگاه

 سازمان ملل متحد در تهران
  

تنوع فرهنگی در دبیرخانه جنبش 

 عدم تعهد
   وزارت امور خارجه

 

 و پژوهشی سوابق اجرایی

 زمان عنوان فعالیت

 کتابداری کتابخانه دانشکده حقوق شهید بهشتی
ـ  1394

1395 

تحصیالت تکمیلی دانشکده حقوق همکار امور اجرایی معاونت آموزشی و 

 دانمشگاه شهید بهشتی
1395 

 مشاور حقوقی شرکت دانش بنیان بیتا نگار افزار
ـ  1395

1397 

 کارشناس مسئول دبیرخانه انجمن حقوق اقتصادی ایران
ـ  1396

1398 

 1396 همکار کتابخانه تخصصی کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران

 1397 دانشکده حقوقهمکار پژوهشی معاونت پژوهشی 

 عضو انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ـ  1392

1396 

دبیر کارگروه حقوق عمومی انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید 

 بهشتی
1393 

الملل و بشر انجمن علمی برگزیده کشوری در جشنواره  دبیر کارگروه حقوق بین

 ملی حرکت؛

 علوم،تحقیقات و فناوریتقدیرشده از سوی وزیر وقت 

شهریور 

1395 



دبیر اجرایی همایش منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با 

 حضور رئیس وقت دیوان
1394 

المللی بر حقوق  اندیشی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین عضو کمیته اجرایی هم

 المللی بشر و بشردوستانه؛ فصلنامه مطالعات بین

اسفند 

1394 

 عضو کمیته اجرایی هفتمین کنگره ملی خانواده
اردیبهشت 

1395 

دانشگاه شهید بهشتی؛  داورعضو هیئت تحریریه مجله علمی ـ دانشجویی 

 )زیرنظر معاونت پژوهشی دانشکده حقوق(

1395 

 تاکنون

دانشگاه شهید بهشتی؛  چارچوبعضو هیئت تحریریه مجله علمی ـ دانشجویی 

 )زیرنظر معاونت پژوهشی دانشکده حقوق(

1395 

 تاکنون

های  ها و افق چهل سال اجرای قانون اساسی؛ چالش»دبیر اجرایی همایش 

 دانشگاه شهید بهشتی« رو پیش

زمستان 

1397 

همکاری با کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو مستقر در دانشگاه 

استقالل قاضی و »سخنرانی در جلسه نقد کتاب با موضوع شهید بهشتی؛ ارائه 

 «دادرسی منصفانه

فروردین  

1398 

شناسی حقوقی ـ اقتصادی نظام پولی  آسیب»عضو کمیته اجرایی همایش ملی 

 ؛ انجمن حقوق اقتصادی ایران و دانشگاه شهید بهشتی« بانکی ایران

اردیبهشت 

1398 

 جمهوریمعاونت حقوقی ریاست  هماهنگی کارشناس امور
 1398از 

 تاکنون

 مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو هیات انطباق حقوقی کمیسیون نظارت
 1398از 

 تاکنون

الملل عمومی، حقوق بشر در اسالم و  مدرس دروس حقوق اساسی، حقوق بین

در  ، حقوق عمومی در اسالم، حقوق اساسی تطبیقیمبانی حقوق عمومی

 کارشناسی و کارشناسی ارشدمقاطع  – دانشگاه دانش البرز

1397 

 تاکنون

 1398بهار  ق بشر یونسکو با موضوع استقالل قضاییارائه نقد کتاب در کرسی حقو

ارائه سخنرانی با موضوع موانع توسعه حقوق بشر در افغانستان در کرسی حقوق 

 بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
 1398پاییز 

عضو کمیته اجرایی همایش ملی حقوق سالمت روان، شهر و شهروند در 

 دانشگاه شهید بهشتی

زمستان 

1398 



 عضو دبیرخانه اجرایی انجمن حقوق اساسی ایران
 1397از 

 تاکنون

 عضو انجمن ایرانی حقوق اداری
 1398از 

 تاکنون

 

 ها و مقاله کتاب

 وضعیت نشریه / کتاب عنوان مقاله

نهاد ملی حقوق بشر؛ مطالعه موردی 

 کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان

دائمی  انتشارات دبیرخانه

 حقوق شهروندی

چاپ شده 1398

 است.

کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ 

مطابقت با اصول پاریس و شناسایی موانع 

 کارکردی

دانشگاه تحقیقات حقوقی 

 شهید بهشتی

دارای گواهی 

 پذیرش

جستاری در عدم تکوین دولت مدرن در 

 افغانستان و تأثیر آن بر مسئله حقوق بشر
 در حال داوری های حقوق قضایی دیدگاه

شکنجه؛ مبانی اندیشگی منع در اسناد 

 المللی و موضع جمهوری اسالمی ایران بین
 فصلنامه حقوق شهروندی

گواهی دارای 

 9انتشار در شماره 

دولت و حکومت در آرای میرزای نائینی و 

 جائری یزدی

 پژوهی همایش ملی دولت

 دانشگاه فردوسی مشهد
 1395اسفند 

 موانع اجرایی و تقنینی حفاظت از گیاهان
 همایش ملی اکولوژی

 دانشگاه شهید بهشتی
 1395بهمن 

نگاهی به نهاد حفظ قانون اساسی ایران و 

های حقوق  ی با سایر نظاممقایسه تطبیق

 اساسی جهان

 منتشر شده مجله داور 11شماره 

نگاهی به حقوق بشر عربی؛ نهادها و 

سازکارهای اتحادیه عرب و کنفرانس 

 اسالمی

 منتشر شده مجله داور 13شماره 

 حکم حکومتی؛ وفق قانون
همایش چهل سالگی قانون 

 شورای نگهبان-اساسی
 پذیرش



جایگاه آزادی در منظومه فکری ابوالفضل 

 قاضی؛ مقیم ملک نهادگرایی

همایش بازخوانی میراث 

دانشگاه  -ابوالفضل قاضی

 تهران

 پذیرش

 

 

 

 

 


