
 عنوان برنامه: افتتاحیه زمان)یکشنبه(

 نام ثبت 03:80 – 9

 قرائت کالم اهلل مجید 09 – 09:00

 سرود جمهوری اسالمی ایران و سرود دانشگاه عالمه طباطبائی 09:00 – 0::9

 خیر مقدم به میهمانان ارجمند از سوی رئیس همایش 0::09 – 09:90

 )دکتر حسنعلی موذن زادگان( 

 خیر مقدم به میهمانان ارجمند از سوی رئیس دانشکده 09:90 – 09:80

 )دکتر سید منصور میرسعیدی( 

 سخنرانی معاون پژوهشی دانشگاه )دکتر حمیدرضا علومی یزدی( 09:80 – 09:00

 اله خدائیان )معاون حقوقی قوه قضائیه( سخنرانی دکتر ذبیح 09:00 – 0::0:

 سخنرانی دکتر لعیا جنیدی )معاون حقوقی رئیس جمهور( 0::0: – 0:80:

 سخنرانی استاد مصطفی ملکیان 0:80: – 0:00:

 پذیرایی 0:00: – 0::::

 زمان)یکشنبه( عنوان سخنرانان علمی

پروفسور آلبرشت 
)استاد و رئیس دپارتمان حقوق 

شناسی مؤسسه  جزا و جرم

  ماکس پالنک آلمان(

هاای  تأمین مالی تروریسم؛ چاارچاو 

 حقوقی -هنجاری و ادله اجتماعی
:::10 – ::::0 

 دکتر حسین غالمی 
انگاری تأمین مالی تاروریسام در  جرم

 ها سیاست جنایی ایران: چرایی و چالش
:9::0 – :::10 

 0::9: – 9:80: پرسش و پاسخ

 9:80: – 1:80: ناهار و نماز

 زمان)یکشنبه( عنوان سخنرانان علمی

دکتر برنادت اوبر 
) استاد دانشگاه پواتیه 

  فرانسه(

مبارزه علیه تروریسم در نظام کیفاری 

 فرانسه
:0:80– :1:80 

 

دکتر محمدعلی 

 اردبیلی 

 

حق یا تکلیف دولت ایران به تعقیب یاا 

 استرداد متهمان به جرایم تروریستی

 

 

:1::0 – :0:80 

 

 0::1: – 1:80: پرسش و پاسخ

 1:80: – 0:00: پذیرایی

 زمان)دوشنبه( عنوان سخنرانان علمی

 ساس دکتر کلر 

  (11)استاد دانشگاه پاریس 

 گرایی در حقوق کیفری افراط
09:10 – 09:00 

 دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 
نگرشی بر تروریسم از ماناظار 

 09:10 – 0::0:  الملل حقوق بین

 0::0: – 0:80: پرسش و پاسخ

 0:80: – 00::: پذیرایی

 زمان)دوشنبه( عنوان سخنرانان علمی

استاد )دکتر محمت  ارسالن 

   (مؤسسه ماکس پالنک آلمان

تحوالت اخیر در قانون اطاالعاات و 

کنترل جرم در رابطه با تروریسم در 

 نظام کیفری آلمان

 

:9:00 – :::00 

 

دکتر سید منصور 

 میرسعیدی 

 

 بنیان تکفیر و بنیاد تروریسم

 

:9:80 – :9:00 

 9:80: – 9:10: پرسش و پاسخ

 9:10: – 1:80: نماز و صرف ناهار

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند 8:یکشنبه    

 افتتاحیه

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند  8:یکشنبه  

حسین نجفی ابرندآبادی( دکتر علی نشست نخست )مدیر:  

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند 8:یکشنبه    

دکتر حسن مرادی( نشست دوم  )مدیر:   

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند  1:دوشنبه    

 دکتر سید قاسم زمانی( نشست چهارم )مدیر:

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند  1:دوشنبه  

 نشست سوم )مدیر: دکتر فیروز محمودی(



جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند  41دوشنبه  

  نشست ششم: حقوق بین الملل )مدیر: دکتر همایون حبیبی(

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند 41دوشنبه    

 زادگان(  حسنعلی موذن نشست هفتم: آیین دادرسی کیفری )مدیر: دکتر

 ارائه دهندگان

 مقاالت علمی 
 عنوان

زمان

 )دوشنبه(

انگاری تروریسم سایبری در حقوق کیفففری  جرم دکتر بتول پاکزاد

 ایران

  

  

  

  

  

  

43:61- 41:61   

بازسازی مفهوم حقوقی تروریسم و پیامدهای آن  دکتر حسن طغرانگار

 با نگاهی به حقوق کیفری فرانسه

بررسی تحلیلی تحوالت سیاست کیفری تقنینفی  دکتر محمدحسن حسنی

 های تروریستی انگلیس در قبال فعالیت

 دکتر امین جعفری

 آقای علی کشوری

مبارزه با تأمین مالی تروریسم در نظام بانکفداری 

 ایران

 

 آقای محمدجواد آقا باقری

بررسی مصادیق شخصیت حقوقی در قوانین ایران 

هفای  با امکان سنجی محکومیت کیففری گفروه

 تروریستی

 دکتر عباس محمدخانی

 دکتر مجید صادق نژاد  

رابطه قتل عمدی و تروریسم در حقوق کیفففری  

 ایران

 43:61 -40:11 پرسش و پاسخ

 ارائه دهندگان

 مقاالت علمی 
 عنوان

 زمان

 )دوشنبه(

 زاده دکتر سیامک کرم
بررسی اقدامات نظامی ایران در مبارزه با تروریسم 

  الملل در سوریه و عراق از منظر حقوق بین

  

  

  

 

  

   

43:61- 41:61   

 دکتر عبدالعلی توجهی

 پز آقای حسین محمد کوره

پاسخ کیفری به بیوتروریسم در حقوق ایران و اسفنفاد  

 المللی بین

 فرد دکتر بهزاد رضوی

 آقای محمد فرجی

 راهبردهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم 

 آقای محمد طغیانی

 دکتر امیر مقامی

سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حفمفایفت از 

تروریسم در نظام حقوقی ایاالت متحده، با تأکیفد بفر 

 قضیه پترسون

 دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

 دکتر هاله حسینی اکبرنژاد

الملل  مبارزه با تروریسم و اعمال فراسرزمینی حقوق بین 

 بشر

 دکتر افشین زرگر 

 آقای عباس یوسفی مقدم

پشتیبانی و تأمین مالفی تفروریسفما شفالفش 

 بخش با تاکید بر خاورمیانه های آزادی   جنبش

 43:61 -40:11 پرسش و پاسخ

 ارائه دهندگان

 مقاالت علمی 
 عنوان

 زمان

 )دوشنبه(

  زادگان دکتر حسنعلی موذن

 آقای حمید هاشمی

حقوق متهمان جرایم تروریستی در تحقیقات 

 پلیسی

  

  

  

  

  

 

  

43:61- 41:61   
  

  

  

  

 دکتر محمدباقر شاملو

 زاده آقای توحید شفیع

الملفلفی در    های کیفری بین   جایگاه همکاری

 )از منظر حقوق کیفری ایران(مبارزه با تروریسم 

 دکتر غالمحسن کوشکی

 خانم سحر سهیل مقدم

بسترهای مقابله با جرایم تفروریسفتفی در 

 فرآیند تحقیقات پلیسی ایران و انگلستان

 دکتر امیرحسن نیازپور
شناسانه رسیدگی افتراقی بفه  های جرم بنیان

  تروریسم

آقای ، دکتر مهدی شیدائیان

آقای ، زاده میرحیدر میرنقی

آقای میثم ، اکبر صفری

 صالحی

سیاست تقنینی حمایت از بزهدیده جفرایفم 

تروریستی از حیث جبران خسارت با مطالعفه 

 تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

 دکتر حجت سلیمی ترکمانی
شدگان متهفم بفه  وضعیت حقوقی بازداشت

ارتکاب اقدامات تروریستی در مخفاصفمفات 

 مسلحانه

 43:61 -40:11 پرسش و پاسخ

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند  41دوشنبه  

شناسی )مدیر: دکتر حسین غالمی(  نشست هشتم: جرم  

 ارائه دهندگان

 مقاالت علمی 
 عنوان

 زمان

 )دوشنبه(

 دکتر حسین غالمی

 آقای جواد احمدی مقدم

ها و    تروریسم در فضای مجازیا ماهیت، روش

 راهکارهای مقابله با آن

  

  

  

 

 

  

43:61- 41:61   

 دکتر جعفر کوشا

 دکتر مهدی قربانی 

حمایت از امنیت غذایی در سیاست جنفایفی 

ایران در پرتو مهار تهدیدهفای نفاشفی از 

 تروریسم غذایی

 دکتر کریم صالحی  

 آقای مهدی فریدونی 

بررسی تأثیر فقر اقتصادی بر گفرایفش بفه 

 عضویت در گروه تروریستی پژاک 

 دکتر غالمرضا محمدنسل

 خانم زهرا محمدنسل

 شناختی   های جرم   تبیین تروریسم با نظریه

 الدین کردعلیوند دکتر روح

 دکتر سودابه رضوانی 

در مفبفارزه بفا  تدابیر عدالت پیشگیرانفه

 تروریسم

 دکتر اسماعیل رحیمی نژاد

 آقای ساالر صادقی 

 شناختی جرایم ناشی از نفرت بررسی جرم

 پور دکتر فاطمه فتح
المللی مقابله با تروریسم  تحلیل تعهدات بین 

 شناسی پیشگیری های جرم در پرتو آموزه

 43:61 -40:11 پرسش و پاسخ

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند  41دوشنبه    

 نشست نهم: فقه کیفری )مدیر: دکتر رحیم نوبهار(

 ارائه دهندگان 

 مقاالت علمی
 عنوان

 زمان

 )دوشنبه(

 دکتر سعید قماشی

 آقای امید متقی اردکانی

   گرایی حداکثری تا تروریسم دینی   از نص

  

  

  

 

   

43:61- 41:61   

 دکتر محمدرضا رهبرپور

 خانم ملیحه خورشیدی

بازخوانی مستندات فقهی تترّس و تطبیق آن 

 المللی با اسناد بین

 دکتر عاطفه آجری 
رابطه تروریسم با جرایم محاربفه و افسفاد 

 االرض در فقه   فی

 دکتر زهرا عابدی نژاد مهرآبادی
مبانی نظری رویکرد جرم شناسانه به پدیفده 

 تروریسم در پرتو تفسیرشناسی متون دینی

آقای ، زاده آقای سیروس حاجی

آقای محمد و  وحید وزیری

 وند یوسف

نقش و جایگاه پاکستان در تروریسم از منظفر 

 جرم شناختی و آموزش دینی

 آقای حیدر الشیخ 

 خانم راضیه همراهی

انگاری تکفیر در پرتفو اصفول  ضرورت جرم

 انگاری جرم

 پرسش و پاسخ

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند  41دوشنبه  

 نشست پنجم: حقوق کیفری )مدیر : دکتر حسن طغرانگار(

جرم شناختی تروریسم-المللی ابعاد حقوقی همایش بین اسفند  41دوشنبه    

 اختتامیه

40:11- 43:61 

 مراسم اختتامیه
زمان 

 )دوشنبه(

سخنرانی دکفتفر بفهفزاد 

فرد )معاون پفژوهشفی  رضوی

دانشکده حقفوق و عفلفوم 

 سیاسی و دبیر علمی همایش(

  

گانه توسط دبفیفر  های پنج بندی پنل جمع

 علمی همایش

 

40:61- 40 

 40:61 - 41 تقدیر و تشکر: جمعی از استادان و مسئوالن


