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استاد راهنما :دکتر منصور رحمدل
عنوان پایان نامه :تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری از منظر سیاست جنایی تقنینی
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انتشارات

 .1شهرام بیگی ،من صور رحمدل ( ،)1395برخورداری از مؤلفه های دادر سی من صفانه در فقه
اسالمی و حقوق موضوعه ،مجله مبانی فقهی حقوق اسالمی ،علمی پژوهشی95، ،
2. Shahram Beigy , (2016), CRIMINAL POLICY OF HAVING A FAIR
TRIAL IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF COMPONENTS,
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH
3. Shahram Beigy (2016), Criminal Policy of Having Fair trial Components
in the Criminal Justice System of Iran International Journal of Law,
Education, Social and Sports Studies.

 .4شهرام بیگی ،من صور رحمدل ( ،)1395ت ضمین تو سعه حقوق اجتماعی و کرامت ان سانی از
منظر قانون آئین دادر سی کیفری ،ف صلنامه مطالعات تو سعه اجتماعی ایران ،علمی پژوه شی و
ISC
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مهارت های نرم افزاری

 .1مسلط به کاربری اینترنت و ویندوز  XPو  7و نرم افزار های Microsoft Office
 2003,2007,2010و Adobe

-

-

افتخارات و سوابق

 -1عضو بنیاد ملی نخبگان
 -2کسب رتبه  39کشوری در کنکور سراسری دانشگاههای دولتی
-3مدیرگروه ،گروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی مالرد
-4استاد نمونه سال  1395دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد
 -5مدرس کاراموزان قضایی در معاونت اموزش قوه قضاییه
-6عضو اصلی شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی حقوق دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مالرد
 -7سابقه قضایی  16سال
 -8استاد راهنما و مشاور و داور تعداد زیادی از پایانامه های کارشناسی ارشد
مهارت های زبانی

فارسی ،ترکی :خواندن و نوشتن و مکالمه خوب
انگلیسی :خواندن و نوشتن خوب ،مکالمه متوسط
دارای مدرک زبان ( ،)IAUEPTبا نمره 78

