بسمو تعالی
علم
جی
فریبا حا علی  -عضو هیأت ی دااگشنه الزرها (س)

سال تولد 2431 :

تح
صیالت

كارطياشی فقً و نتاىی حقَق اشالنی از داىظگاه جٍران
كارطياشی ارطد فقً ونتاىی حقَق اشالنی از داىظگاه جٍران
دكحري فقً و نتاىی حقَق اشالنی از داىظگاه جٍران

نش
لی
ربخی از کتب و مقاالت ات فی و چاپ شده رد ریات داخلی و خارجی

كحاب حدود و جػزيرات در نذاٌب خهصً – اىحظارات داىظگاه انام صادق (ع) و ىظر نیزان – 4931
كحاب قصاص و ديات در نذاٌب خهصً – اىحظارات داىظگاه انام صادق (ع) و ىظر نیزان 4939 -
كحاب نجهَغً قَاىیو و نقررات حَزه زىان و خاىَاده – نركز انَر زىان و خاىَاده رياشث جهٍَري 4934 -
نقالً حجاب قرآىی و جاثیرات اجحهاغی آن – ىظريً داىظگاه نلی جركیً – شال 4931
نقالً فقٍی حقَقی اصَل و شیاشحٍاي حهايث از زىان ةی شرپرشث و ةدشرپرشث ةا رويکردي ةر اىديظً ٌاي انام خهیيی –
ىظريً نحیو پژوٌظکده انام خهیيی – طهاره 4931 - 85
نقالً قاغده قرغً و كارةرد آن در حل نصائل خاىَادگی از ديدگاه انام خهیيی (ره) – ىظريً نحیو پژوٌظکده انام خهیيی – طهاره -81
4931
نقالً ةررشی فقٍی حقَقی قرارداد اشحفاده از رحم زن (رحم اجارهاي)  -االجحٍاد و الحجديد غلهی  -پژوٌظی  ISCةیروت4955 -

نقالً ةررشی نتاىی فقٍی حقَقی اذن ولی در ىکاح دخحر ةالغً رطیده -فصليانً پژوٌض زىان – داىظگاه جٍران4951 -

عناوین ربخی از سوابق و فعالیت اهی اجرایی

غضَ كارگروه فقً و حقَق اشالنی خاىً اىديظهيدان غلَم اىصاىی (ريیس كهیحً ةرىانٍريزي و راٌتري)
غضَ ٌیات جحريريً ىداي صادق(فقً و حقَق خاىَاده) از  4951جا كيَن
غضَ ٌیات جحريريً نجلً صراط – شال 4951-4951
نصئَل كهیحً خاىَاده و ازدواج كهیصیَن غالی زن و خاىَاده در نجهع غالی ةصیج از شال  4931جا 4938
غضَ كارگروه خاىَاده و كهیحً ٌاي جخصصی طَراي فرٌيگی اجحهاغی زىان و خاىَاده از شال 4953جا 4931
ىهاييده پارلهاىی نركز انَر زىان و خاىَاده رياشث جهٍَري – نػاوىث انَر نجلس رياشث جهٍَري – از شال  53جا 31
طراحی ،نظاركث و ىظارت ةر طرح ٌاي پژوٌظی نحػدد از جهتً طراحی و نظاركث در اجراي جدويو و ةررشی آيیو ىانً
قاىَن حهايث از خاىَاده4931 -

