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  12/01/1361 تاريخ تولد: محمد ظاهر نام پدر:  مهدی حیدرپور نام و شهرت:
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 سوابق تحصيلي:

 رشته محل تحصيل ختم شروع مقطع
معدل 

 نمرات

 35/18 )شرعیات( معارف اسالمی المصطفیدانشگاه  1390 1386 لیسانس

فوق 

 لیسانس
 27/17 حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 1393 1390

 1395 دكترا
در آستانه 

 19 حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد دفاع از رساله

 29/17 نرسینگ هرات 1379 1378 ساير

 ICDL 45/18 –كامپیوتر  هرات 1385 1384 ساير

 10/19 ادبیات عربیزبان و دوره تخصصی  مشهد 1378 1376 ساير

 05/18 دوره تخصصی شعر و ادبیات فارسی مشهد 1393 1391 ساير

 سوابق تدریس

 مقطع محل تدریس
 مدت

 عنوان دروس تدریس شده
 ختم شروع

 ادامه دارد 1393 لیسانس اشراق موسسه تحصیالت عالی

 2و1ی عمومیحقوق جزا .1

 2و1شناسیجرم .2

 2و1حقوق كار .3

 2و1حقوق خانواده .4

 2و1حقوق عینی .5

 2و1اصول محاكمات .6

 2و1مبادی حقوق .7

 ادله اثبات دعوی .8

 تاريخ حقوق .9

 مبادی جامعه شناسی .10

 روانشناسی جنايی .11
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 حقوق جزای بین الملل .12

 قواعد فقهی .13

 حقوق بشر .14

 حقوق محیط زيست .15

 1397 1394 ماستری دانشگاه پیام نور
 مبادی حقوق  .1

 تحوالت حقوق كیفریتاريخ  .2

ساير دانشگاه ها و مؤسسات 

 تحصیالت عالی
 1395 1380 لیسانس 

 منطق .1

 فلسفه .2

 ادبیات .3

 فقه و اصول .4

 آواشناسی .5

 اصول و انواع قرائات .6

 تاريخ اسالم .7

 تاريخ قرآن .8

خواجه عبداهلل  موسسه تحصیالت عالی

 انصاری
 ادامه دارد 1396 لیسانس

 تخلفات اطفال .1

 محکمه تمثیلی .2

 حقوق مالیه .3

 اصول محاكمات جزايی .4

 1386 1383 همه مقاطع موسسه آموزشی فرهنگسازان

 / سیستم عامل ها/ مبانی كامپیوتر

میکس  /فوتوشاپگرافیک و  /آفیس

 پريماير و ...و 

 (:اله، كتاب و ترجمهقم)آثار 

 عنوان اثر نوع اثر
ناشر/نام 

 مجله/...

تاریخ 

 نگارش

 1395 فاروقيانتشارات  آمدی بر ماهيت سياست جنایيدر  كتاب

 1397 آماده چاپ نقش مثلث قضايی در پروسیجر جزايی كتاب

 1397 فاروقیانتشارات  كیفری نوين افغانستانسیاست  كتاب

 1378 نشر محبچاپ  قرآنسوی دريچه ای به  كتاب

 سیستم عامل ويندوز 1آموزش سطح  كتاب
مؤسسه چاپ 

 فرهنگسازان
1385 

 1380 مهر حبیبچاپ  مجموعه شعری برگ سبز كتاب

 1397 - الملل نوشته آنتونیو كسسهتلخیص كتاب حقوق جزای بین كتاب

 1393 1394 در ترازوی قوانین افغانستان رشوت كتاب

 اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی در افغانستان مقاله
علمی  چاپ فصلنامه

 پژوهشی اشراق
1393 
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 1395  مايت های حقوقی جهانی از میراث فرهنگیبررسی ح مقاله

 فرايند شکل گیری جنبش دفاع اجتماعی مقاله
علمی  چاپ فصلنامه

 پژوهشی اشراق
1397 

 بررسی سیاست جنايی افغانستان در قبال رشاء و ارتشاء مقاله
علمی  چاپ فصلنامه

 پژوهشی اشراق
1397 

 1395 آماده چاپ امکان سنجی پیگیری جنايات بین المللی در عراق و سوريه مقاله

 ICCبازخوانی پرونده احمد الفقی المهدی در  مقاله
اكسپت مجله میراث 

 1395 ايرانفرهنگی 

 بررسی میزان گرايش و نگرش دانشجويان هرات به ارتباط با دوستان غیر همجنس مقاله
ارسال شده به مجله علمی 

 1396 دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

 1396 آماده چاپ بررسی مجازات رجم در مصادر و منابع فقهی مقاله

 كیفری فريبکاری در نظام حقوقی افغانستانتوصیف  
علمی فصلنامه 

 پژوهشی اشراق
1397 

 1395 آماده چاپ ی مالیاتی ايرانجرم انگاری های نوين در حوزه مقاله

 ترجمه
 مقاله علمی تخصصی

Punishment and Migration Between Europe and the USA: A 
Transnational ‘Less Eligibility 

ارائه شده در 

 دانشگاه فردوسی
1395 

 مقاله علمی تخصصی ترجمه
Punishment and Risk 

ارائه شده در 

 دانشگاه فردوسی
1395 

 آرامش گرايی متافیزيک و تعبیر اصولی آن در قانون ترجمه
ارائه شده در 

 دانشگاه فردوسی
1395 

 مجازات و مهاجرت ترجمه
ارائه شده در 

 دانشگاه فردوسی
1396 

 ها:مهارت

 نوع مهارت
 سطح

 مالحظات
 ضعیف متوسط  خوب عالی

 دارای مدرک و سوابق تدريس     (ICDLكامپیوتر )

      زبان و ادبیات عرب

      زبان و ادبیات فارسی

      زبان و ادبیات انگلیسی

      زبان و ادبیات پشتو

      امداد و كمک های اولیه -نرسینگ

      آواشناسی موسیقايی نغمات و الحان عرب

      )سخنرانی/ مشاوره(

      نگارش و تألیف
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 اجرایيكار سوابق 

 محل كار
 مدت

 شرح فعاليت سمت
 ختم شروع

 گرافیک -ديزاين همکار 1384 1382 كوثر ساختمانی شركت

 1395 1390 اشراق موسسه تحصیالت عالی

 سال1مدير محصالن  -

 سال2معاون پژوهشی -

 ماه 20معاون علمی -

دانشگاه از رياست  -

 تا كنون 1400دلو 

 منشور وظیفویانجام امور علمی مطابق با 

    ... ساير
 

 مضاءا  

 


