عناوین نشست های تخصصی دوره آموزشی
«امنیت ملی و حقوق بشر از منظر اندیشه اسالمی ،نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی»
 6-7اسفند ماه 3131
تهران؛ دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران

عنوان نشست اول :مفهوم شناسی امنیت ملی و حقوق بشر
ساعت پایان08 :

ساعت شروع0::8:

اساتید :دکتر حسین شریفی طرازکوهی؛ استاد حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر اصغر افتخاری؛ رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور
عنوان نشست دوم :بررسی مولفه های امنیت ملی و امنیت انسانی در پرتو رعایت حقوق بشر
ساعت پایان00:11 :

ساعت شروع08:01:

اساتید :دکتر سید محمد هاشمی؛ استاد برجسته حقوق اساسی
دکتر نسرین مصفا؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ساعت  00:11الی  0::01نماز و ناهار
عنوان نشست سوم :گفتمان حقوقی -سیاسی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در پرتو قانون اساسی
ساعت پایان01 :

ساعت شروع0:::8:

اساتید :دکتر محمد رحیم عیوضی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
دکتر سید محمد مهدی غمامی؛ عضوهیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام
صادق(ع)
عنوان نشست چهارم :فقه امنیت و ظرفیت های موجود جهت احقاق حقوق بشر
ساعت پایان04:11 :

ساعت شروع01:01 :

اساتید :حجت االسالم دکتر رحیم نوبهار :عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
حجت االسالم دکتر نجف لک زایی :استاد حوزه و دانشگاه و معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع)
عنوان نشست پنجم :بررسی وضعیت منطقه ای ایران از منظر تاثیرگذاری بر امنیت ملی و رعایت حقوق
انسانی
ساعت پایان00::8 :

ساعت شروع01 :

اساتید :دکتر علی خرم؛ سفیر و نماینده سابق ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو
جناب آقای حسین صادقی؛ سفیر ایران در کشور عربستان
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عنوان نشست ششم  :بررسی ابعاد حقوقی امنیت ملی به مثابه قید و محدوده حق ها و آزادی های انسانی
ساعت پایان08 :

ساعت شروع0::8:

اساتید :دکتر ناصر قربان نیا؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم
دکتر عالی پور؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
عنوان نشست هفتم :آشنایی با ابعاد حقوقی و سازوکارهای قانونی نهادهای امنیت ملی در جمهوری
اسالمی ایران و نحوه رعایت حقوق انسانی در انجام وظایف این نهادها
ساعت پایان00:11 :

ساعت شروع08:01:

اساتید :جناب آقای هادی شوشتری؛ رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
و نمایندگانی از قوای مجریه و قضائیه
ساعت  00:11الی  0::01نماز و ناهار
عنوان نشست هشتم  :نقش مردم و نهادهای مدنی در تأمین امنیت ملی و صیانت از آن
ساعت پایان01 :

ساعت شروع0:::8:

اساتید :دکتر رضا اسالمی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر غالمرضا سنجابی؛ عضوهیئت علمی دانشگاههای نیروهای مسلح
عنوان نشست نهم :چالش های بین المللی فراروی نظام جمهوری اسالمی ایران در مقوله حقوق بشر و آثار
آن بر امنیت ملی
ساعت پایان04:11 :

ساعت شروع01:01 :

اساتید :دکتر محمد کاظم سجادپور؛ عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
جناب آقای فردین خرازی؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
عنوان نشست دهم :نظام حقوقی کیفری ایران در حیطه جرائم امنیت ملی و ابعاد حقوقی قابل طرح از
منظر حقوق انسانی
ساعت پایان00::8 :

ساعت شروع01 :

اساتید :دکتر محمد علی اردبیلی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای محمد رضا عقیقی؛ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

2

