
 

 

1 

 

                                                                            تعالي هسماب                                                                                                     

                                                لعليم الحكيمسبحانك العلم لنا اال ما علمتنا انك انت ا

 : و تخصص مشخصات 

 د، مركز مطالعات حقوق تطبيقيدانشگاه مفي : قم،محل اشتغال قم  محل تولد: محمد مهدي نام

 : دانشگاه تهران )دكتري(محل اخذ مدرك        366 ش.شناسنامه: مقدادي نام خانوادگي

 معامالت، فقه ورزش و فقه فقه خانوادهتخصص حوزوي:  محل صدور:  قم نغالم حس نام پدر

 0385127405كد ملي:          1351 سال تولد
اموال وقراردادها،  اشخاص، تخصص دانشگاهي:حقوق

 ، حقوق كودك، آموزش حقوق بشر مسئوليت مدني

 كلينيك حقوقي، ميدان مفيد، دانشگاه مفيد،  قم          :پستي درسآ

  mmeghdadim@gmail.comو             mm_meghdadi@yahoo.com و      meghdadi@mofidu.ac.ir    پست الكترونيكي:  

  09122524623همراه:     2903552 و2903553        شماره تماس:

 

 سوابق تحصيلي: 

 معدل كل محل اخذ سال اخذ رشته مقطع تحصيلي

 18 قم 1374 علوم تجربي ديپلم

 21/19 دانشگاه مفيد 1378 حقوق كارشناسي
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 41/19 دانشگاه مفيد 1380 حقوق خصوصي كارشناسي ارشد
سال  8 بيش از _دروس حوزوي

 فقه واصول دروس خارج
 5/18 حوزه علميه قم 1365از سال  ادبيات و فقه واصول 

 00/18 دانشگاه تهران 1390 خصوصي حقوق دكتري

 :ايان نامه پ

 نام دانشگاه سال عنوان مقطع

 دانشگاه مفيد 1380 )با درجه عالي(             مباني وقلمرو رياست مرد برخانواده كارشناسي ارشد 

 دانشگاه تهران 1390 )با درجه عالي(     ي تطبيقي مباني مسئوليت مدني ورزشكاران در عمليات ورزشيبررس       دكتري

 

 سوابق تدريس:

 محل تدريس از سال عنوان درس رديف

 دانشگاه مفيد 1382 2و1قواعد فقه  1

 و دانشگاه كاشان دانشگاه مفيد 1382 4و3و2و1حقوق مدني  2

 ه مفيددانشگا 1383 2و1 اصول فقه 3

 و دانشگاه كاشان دانشگاه مفيد 1384 5حقوق مدني  4

 دانشگاه مفيد 1389 كار آموزي و رويه قضايي       6

 جامعة المصطفي _مقطع دكتري  1388 2و 1مدني پيشرفتهحقوق  7
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 معاونت آموزش قضاييه 1389 دعاوي خانواده_حقوق خانواده 8          

 1389 )بر پايه آموزه هاي اسالمي(آموزش حقوق بشر  9          
يش حقوق بشر ارگ _مقطع كارشناسي ارشد 

 دانشگاه مفيد

 گرايش حقوق بشر  _مقطع كارشناسي ارشد  1390 حقوق كودك                 10          

 1391 مسئوليت مدني              11          
و مركز  جامعة المصطفي _مقطع كارشناسي ارشد 

  ودانشگاه مفيد حقوق وقضاي اسالميتخصصي 

        12     
)دادرسي پيشرفته آيين دادرسي         

 اسالمي(
 جامعة المصطفي _مقطع دكتري  1391

 مقطع كارشناسي ارشد 1393 قواعد فقه              13

 

 :سوابق پژوهشي

 * كتاب:

 1385  فرهنگي اجتماعي زنان ـ تهران قانون مدني( ناشر شورای 1105رياست خانواده )بررسي ماده  -1

 1387( به عنوان همكار در تأليف كتاب )دكتر ناصر قربان نيا وگروهي از نويسندگان –بازپژوهي حقوق زن  -2

 1393به عنوان همكار در تأليف بخشي از كتاب )گروهي از نويسندگان( –حقوق كودك -۳

  1393مسئوليت مدني ورزشكاران   -4

 

 در دست انجام:شي اتمام يافته و پژوه* طرحهاي 

 .« طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان»درانجام همكاري  -1
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 «.درآمدي بر فقه و حقوق اسالمي»ي طرح پژوهشدرانجام همكاري   -2

بـه  وهشگاه حـوزه و دانشـگاهبرای پژ طرح پژوهشي بررسي و تحليل و نقش مشاركت مردمي در تأمين منابع طرحهای توسعه بخش آب از نظر حقوقي و فقهي -3

  سفارش وزارت نيرو )اتمام يافته وپذيرفته شده است(.

 .مأخذ شناسي مسائل نوين ) مستحدث( فقهي و حقوقيشناسايي و طرح جامع  -4

 بررسي فوايد وگسترش كلينيك حقوقي ...براي دانشگاه مفيد.پژوهشي طرح  -5

 .گان دين.. براي يونيسف ايرانره پيشوايان وبزرهاي زندگي در سي مهارت :طرح تدوين كتاب درسي -6

 طرح پزوهشي معاضدت حقوقي براي مركز تحقيقات مجلش شوراي اسالمي در حال انجام -7

 

 

 

   خنراني علمي در داخل و خارج كشور)همايش ها و سمینار هاي علمیي در رركییه  پايان نامه علمي و ارائه دهها س 30راهنمايي و مشاوره

راكید ويژه بیر ارائیه روانمنیدي  با سخنراني هايمقاالت و  رمام  (  امارات  قطر  راجیكستان  مالزي  بنگالدش  اسپانیا  نروژ  فرانسهمراكش  رونس

 علیهم صلوات اهلل فقه اسالمي و معارف ارزشمند اهل بیت

 

 مقاالت:* 
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The Role of Legal Clinics of law schools 

in Human Rights Education; Mofid 
University Legal Clinic  Experiences 

World Conference on 
Educational Sciences-

2011 

Elsevier & Science Direct 

ISI 

مباني فقهي و حقوقي عدم مسئوليت 

مدني ورزشكاران در عمليات 

 ورزشي
 

 

بررسي خشونت در ورزش از 

 ديدگاه اسالم

Recent Developments in 

Clinical Education in the 

Middle East 
Conference of Gaje 

هاي آموزش مردم و ارتقاي آگاهي

 عمومي به مثابه رسالت نظام اداري اسالمي
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مصونيت و حمايت در برابر 

خشونت به مثابه حقي مسلّم براي هر 

 كودك

 

 و معلّمان توسط كودكان بدني تنبيه ممنوعيت

 آن با مقابله در ديني رهبران نقش
 

The Legal Clinic of Mofid University: 

Experiences and Achievements 

 

The 6th Worldwide 

Conference of the 

Global Alliance for 

Justice Education ( 

GAJE)  Conference 

with be held 

concurrently in Valencia 

on 11-15 July 2011 

 

Muslim Clerics and 

Leadership in Human Rights 

Education in Muslim 

The 2th6th Worldwide 

Conference  
ISI 

جايگاه و تأثير مصلحت در سرپرستي 

 كودكان از ديدگاه فقه وحقوق

 مطالعات راهبردي زنان

 54شماره 

نقش هشدار در انتفاي مسئوليت مدني 

 پزشكي
 10و 9شماره فقه پزشكي

مصونيت و حمايت در برابر خشونت به 

 مثابه حقي مسلم براي هر كودك

فصلنامه تخصصي دين و 

 سال اول  1قانون شماره 
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  3دانشنامه فاطمي )س(جلد سرپرستي خانواده

 نقش و معلّمان توسط كودكان بدني تنبيهناروايي 
 آن با مقابله در ديني رهبران

 
 

Human rights education as a 

fundamental rights for people and an 

essential duty for thr goverment 

Global  illuminators 

publishing 

ISI

حمايت از تماميت جسمي و رواني جنين در نظام 
  حقوقي اسالم

تاثير پذيرش خطر )اقدام( در انتفاي مسئوايت 

 مدني ورزشكاران

حمايت از سالمت كودك در برابر آسيب هاي 
 رواني و جنسي از منظر اسالم

 ليت هاي پژوهشي:اساير فع*

 

 

 

 

 

 

 

 و اجرايي:كاري سوابق  -
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 .1379را  1377محقق و پژوهشگر در مؤسسه مركز فقهي ائمه اطهار)ع( از سال   (أ

 كانون وكالي دادگستري استان قم.كمیسیون اررقاي علمي  و ريیس گستريداد پايه يك وكیل (ب

 .1382را  1381از سال مفید كارشناس پژوهشي حقوق در معاونت پژوهشي دانشگاه   (ج

 .138۶را 1382مفید از سال  دانشگاهامور پژوهشي(مدير)مدير دفتر برنامه ريزي و خدمات پژوهشي   (د

 .1385را  1379طهار )ع( از سال مسؤول كتابخانه رخصصي فقهي ائمه ا (ه

 .1385ئمه اطهار)ع( از سال معاون پژوهشي مؤسسه مركز فقهي ا (و

 .138۶از نیمه شهريور ماه دانشگاه مفيد )استاديار( عضو هيئت علمي (ز

 .1388را  138۶ازسال رئيس كتابخانه ومركز اسناد دانشگاه مفيد (ح

 1393را 1387از مهر ماه مفيد سس كلينيک حقوقي و مدير كلينيک حقوقي دانشگاهعضو مؤ  (ط

  1393مدير مركز مطالعات حقوق تطبيقي دانشگاه مفيد و جانشين سردبير مجله علمي پژوهشي حقوق تطبيقي از سال  (ي

ق ت حقوقي وكلینیك هاي حقوقي  و مدرسه رابسیتاني حقیومديريت چند گاركاه علمي و دبیري چندهمايش علمي از جمله دبیر همايش بین المللي معاضد (ك

 كودك.

 .چند همايش علمي بین المللي  عضو شوراي پژوهشي دانشگاه مفید و عضو شوراي عالي (ل

 دانشكده علوم انساني سمنان و.... –حقوق بشر  –بانوان شیعه  -كتاب زنان -حقوق بشر -ارزياب علمي مجالت نامه مفید (م

 1392را  1390از سال  ش وبرنامه ريزي كمیته امداد استان قمهعضو شوراي عالي پژو (ن

 1390عضو شوراي بسیج حقوق دانان استان قم از سال  (س
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  1392همكاري علمي مستمر با مركز رحقیقات اسالمي مجلس شوراي اسالمي  از سال  (ع

 
 افتخارات علمي:

 مفید. در اولین همايش علمي رحقیقي دانشجويان دانشگاهبرگزيده كسب رربه  (أ

 .در دانشگاه مفید 1382حقوق در سال در رشته كسب رربه پژوهشگر بررر  (ب

 وري.او دريافت لوح رقدير و جوايز از وزير محترم علوم و رحقیقات و فن (21/19در مقطع كازشناسي) باالررين معدل در رشته حقوق دانشگاه (ج

 .(41/19در مقطع كازشناسي ارشد) باالررين معدل در رشته حقوق دانشگاه (د

 .در حوزه علمیه)بخش سطح(رربه علمي كسب دو بار  (ه

 با موضوع مباني و قلمرو رياست مرد بر خانواده. 1382پايان نامه بررر حقوق در سال انتخاب به عنوان  (و

 م صادق)ع( .در دانشگاه اما در نظام حقوقي اسالم و جهان غرب كسب رربه مقاله بررر همايش سراسري اطفال  (ز

 .1388پرديس قم سال  پژوهشگر برگزيده در مقطع دكتري در دانشگاه رهران یكسب رربه دانشجوي  (ح

 .(138۶)كسب رربه برگزيده كتاب سال خانواده ج.ا.ايران ودريافت لوح افتخار رنديس وجوايز (ط

 .1389كسب رربه مقاله برگزيده در نخستین كنگره اررقاي فرهنگ ديني در ورزش سال (ي

 .1391كسب رربه پژوهشگر بررر)نخست( دانشگاه مفید سال (ك

 .حقیقات اسالمي مجلس شوراي اسالمير مركز 1392پژوهشگر برگزيده سال  (ل

 

 


