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  و اجرایی پژوهشی ،آموزشی بقواس

  سعید قماشیدکتر 
   فردی مشخصات

 پایه مرتبه علمی رشته محل فعالیت تولد تاریخ خانوادگی نام نام

 دانشکده علوم انسانی 25/4/1341 قماشی  سعید
حقوق جزا و جرم 

 شناسی
 18  استادیار

 فکس  پست الکترونیکی کار محلتلفن 

55913730  saeedqomashi@yahoo.com -  

     تحصیلی سوابق
  رتبهو معدل  مدرك اخذ کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرك

    25/17 1374 ایران قم مفید حقوق  کارشناسی
    16/17 1377 ایران تهران تربیت مدرس حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد

    45/17 1388 ایران تهران شهید مطهري حقوق جزا وفقه دکترا
  مطالعه تطبیقی رابطه ي سببیت در فقه و حقوق لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

  نقش کرامت انسانی در جرم انگاري  : دکتري رساله عنوان

  سوابق تدریس
 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد دانشگاهنام  ردیف

 92تا سال  -سال78  کارشناسی ارشد -کار شناسی 6 دانشگاه مفید 1

2      

   پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات
    فلسفه حقوق کیفري - حقوق جزاي عمومی - جرم شناسی

  عضویت در شوراھای و رایاج فعالیت ھای
  

 سازمانی پست  ردیف
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

 دانشگاه کاشان  95  82 مدیر گروه  1

 دانشگاه کاشان  82  81 عضو کمیته انضبا طی دانشجویی  2

  شهر ستان کاشان  87  86  عضو شوراي حل اختالف شهرستان کاشان  4
 دانشگاه کاشان  95  92 شجوییعضو کمیته ناظر بر نشریات دان  5

 دانشکاه کاشان  95  93  عضو هیات بدوي تخلفات انتظامیاعضاي هیات علمی  6

 دانشگاه کاشان  95  92  عضو شوراي فرهنکی دانشکده علوم انسانی  7

  ""  دارد...ادامه   96- 95   علوم انسانی  دانشکده سرئی  8
  
  

  داخلی   کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت
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یفدر
 عنوان

  
  نام نویسندگان

 کنفرانس محل
زمان 

 برگزاري

1  
 اسقط عمدي جنین

دانشگاه رازي   سعید قماشی
 82 کرمانشاه

  دانشگاه کاشان  کد خدازاده -سعید قماشی همایش وقف در آموزش عالی  2
3  

 کرامت انسانی راهبرد جرم انگاري
کمیسیون حقوق   سعید قماشی

 91 بشر اسالمی

4       

 ترویجی -شی و علمی پژوھ –علمی معتبر مجالت فصلنامه ھا و در شده چاپ مقاالت
 سال انتشار  رتبه نشریه  نشریه نام  نام نویسندگان عنوان  ردیف

  1390 پژوهشی -علمی   آموز هاي حقوق کیفري  سعید قماشی  کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی  1
  1389  پژوهشی -علمی   حقوق اسالمی  سعید قماشی  بنیاد هاي جرم انگاري در حقوق کیفري نوین  2
3  

  ررسی مشارکت در جرمب
فصلنامه دانشکده ادبیات و   سعید قماشی

  علوم انسانی دانشگاه شهر کرد
  ترویجی -علمی 

1385  

  1385  -  ماهنامه دادرسی  سعید قماشی  بررسی جرم افشاي اسرار حرفه یی  4
  1383  -  ماهنامه دادرسی  سعید قماشی  تاملی در مقررات دفاع مشروع  5
  1394  پژوهشی -علمی  مجله تحقیقات حقوقی  سعید قماشی  ی تا جرم شناسی شناختیاز جرم شناسی علت شناخت  6
7  

  کرامت انسانی راهبرد استنباط احکام شریعت
مجله فقه و مبانی حقوق   سعید قماشی

  اسالمی
 پژوهشی -علمی

1394  

  1394 -  ماهنامه دادرسی  صادق شفیعی -سعید قماشی  مسولیت مدنی نقض حریم خصوصی  8
  1384 پژوهشی -علمی  فصلنامه باروري و ناباروري  سعید قماشی  مدي جنین از دیدگاه فقه اهل سنتاسقاط ع  9
10  

  بازشناسی جایگاه عقل در فقه شیعه
  سعید قماشی

  رواق اندیشه
جایگاه 1380 علمی ترویجی

عقل در استنباط 
  احکام

11    
  داري  داري و پیشگیري از جرمزمام 

  رضوانیطیبه  –قماشی سعید 
  

  
  

        قماشی سعید   رمکاوي عنصر روانی جباز   12
  قماشیسعید   کیفري حسابگري   13
      پژوهشی -علمی  سعید قماشیدکتر   میان سرمایه روانی و پیشگیري از جرمرابطه   14
            

  شده چاپ کتب
 کتاب عنوان  ردیف

 تالیف / تدوین / ترجمه  نام نویسندگان
 سال انتشار   حل انتشارم

1  
بنیاد حقوقی   تالیف  سعید قماشی  نقش آن در جرم انگاريکرامت انسانی و 

 میزان
1394  

  1394  انتشارات مجد  تالیف  زهرا آقاعلیان -سعید قماشی  سرمایه اجتماعی و پیشگیري از جرم  2
3  

انتشارات   تالیف  سعید قماشی  جایگاه عقل در استنباط احکام
  1384  پژوهشگاه ف
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