الف ـ سوابق تحصيلي  ،فعاليتهاي علمي و اجرایي :
 -1دكتري حقوق جزا و جرمشناسي از دانشگاه تهران ـ سال 83
 -2احراز رتبه اول در دوره كارشناسي ارشد و دكتري
 -3تدوين پايان نامه فوق ليسانس با موضوع «كيفر زدايي و حقوق موضوعه ايران» كه در سال  75حائز
رتبه سوم در حوزه علوم انساني از سوي جهاد دانشگاهي گرديد.
 -4تدوين رساله دكتري با موضوع «بررسي پويايي و پاياني نئوكالسيسيم بازانديشيده» كه در اسفند
ماه ، 83با درجه عالي از آن دفاع شد.
 -5گذراندن فرصت مطالعاتي در مؤسسه ماكس پالنك آلمان جهت تدوين رساله دكتري
 -6عضويت در جامعه جهاني جرمشناسي  ISCسال 2012 - 2011
 -7اشتغال به وكالت دادگستري از سال  68تاكنون
 -8رياست كانون وكالي دادگستري استان البرز از سال  90تا ( 94به عنوان اولين بانوي رئيس كانون
وكال در ايران )
 -9عضو شوراي مشورتي استان البرز – استانداري البرز – سال 92
 -10عضو كارگروه حقوق معاونت زنان رياست جمهوري از سال  93تا 96
 -11عضو كارگروه بررسي صالحيت علمي هيات اجرايي جذب استان البرز -دانشگاه آزاد – مهر 94

 -12عضو شوراي راهبردي حقوقي دانشگاه آزاد اسالمي  -از آبان 94
 -13نايب رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكالي دادگستري ايران  -اسکودا – آذر  94تا ديماه ( 96
بعنوان تنها بانويي كه تاكنون اين سمت را احراز كرده است )
 -14عضو موسس و عضو هيات مديره انجمن حقوق شناسي از مرداد ماه  94تاكنون
 -15دبير علمي همايش ملي « رفع خشونت عليه زنان ؛ چالش ها و راهکارها » ديماه 95
 -16عضو هيات تحريريه ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران – شهريور 96
 -17دبير و رئيس هيات مديره انجمن ايراني جرمشناسي  -دفتر استان البرز – از سال 96
 -18مشاور علمي معاون حقوقي رئيس جمهور در امر توسعه و اصالح نظام حقوقي از منظر كيفري – از
شهريور  96تاكنون
 -19عضو اصلي هيات مديره كانون وكالي دادگستري البرز – از بهمن 96
 -20مسئول كميسيون حقوقي كانون وكالي البرز – 97
 -21همکاري با هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه امام صادق ع – (از سال  -) 95ديماه 97
 -22بازرس كانون وكالي البرز – از بهمن ماه 97
 -23عضو موسس و عضو علي البدل هيئت مديره انجمن حقوق كودک – خردادماه 98
 -24رئيس دفتر نمايندگي انجمن علمي حقوق كودک ايران در استان البرز – از مهرماه 98
 -25عضو كميته علمي همايش تجليل از مقام استاد جعفري لنگرودي – اسفند 97

 -26داور مقاالت كميته علمي همايش تجليل از مقام استاد جعفري لنگرودي – پاييز 98
 -27عضو شوراي پژوهشي شوراي شهر كرج – ديماه 98
 -28عضو كارگروه بررسي توانايي علمي متقاضيان عضويت هيات علمي رشته حقوق  -دانشگاه امام
صادق ع – از ارديبهشت 95
 -29دبير دبيرخانه اختصاصي بررسي ترور شهيد سليماني – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد كرج – ديماه
98
 -30عضو هيئت منصفه مطبوعات استان البرز – از سال 98
ب ـ مقاالت  ،سخنراني ها و کارگاههاي علمي: :
 -1داراي مقاالت متعدد حقوقي و نيز يادداشت هاي متعدد درباره ايده توسعه كانون هاي وكال
 -2بيش از  61عنوان سخنراني علمي و ارائه مقاله در همايش هاي داخلي و بين المللي و كارگاههاي
آموزشي

د ـ فعاليتهاي آموزشي :
 -1همکاري و تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج از نيمسال دوم سال  82ـ  81تا 1386
 -2استاديار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج از سال 86
 -3مديريت گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمي كرج ازسال ابتداي سال 87تا آذر 88
 -4همکاري و تدريس در دروس جزايي مانند آئين دادرسي كيفري ـ حقوق جزايي اختصاصي و
كيفرشناسي و آسيب شناسي قوانين خانواده درمقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه امام صادق
(ع) از نيمسال دوم سال  82ـ  81تاكنون.

