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 السيرة الذاتية

 :المعلومات الشخصية

 علي  االسم األول: 
 كرشاسبي  السم األخير: 
 0151.50.01 تاريخ الميالد: 
 طهران  مكان الميالد:

 اإليرانية  الجنسية: 
 

 :ناصبمال

 منظمة آلكول نائب األمين العام    - .910

 ودلهيالسكرتير األول، سفارة جمهورية إيران اإلسالمية في ني    - .910

 ،خارجيةال وزارةب الدولية القانونية الشؤون إدارةالمستشار القانوني،  .910 – 9100
 اإلسالمية إيران جمهورية

 الخبرة المهنية:

 طالب رابطة كل من نظمتها التي اإليرانية، جيسوب لمسابقة التصفيات جولة قاضي -
 م910.5 طهران، الحديثة، لدراساتل الدولي معهدالو  الدولي القانون

 المزعومة باالنتهاكات المتعلقة القضيةجمهورية إيران اإلسالمية في لمستشار قانوني  -
 إيران جمهورية) م...0 لعام القنصلية والحقوق االقتصادية والعالقات الصداقة لمعاهدة

 م91005 الهاي، الدولية، العدل محكمة ،(األمريكية المتحدة الواليات ضد اإلسالمية
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 طالب رابطة كل من نظمتها التي اإليرانية، جيسوب لمسابقة اتالتصفي جولة قاضي -
 م91005 طهران، الحديثة، لدراساتل الدولي معهدالو  الدولي القانون

 للجمعية السادسة للجنة والخمسين السادسة الدورة في اإلسالمية إيران جمهورية وفد عضو -
 م91025 نيروبي، العامة،

 والميزانية البرنامج للجنة السادسة والعشرين الدورة يف اإلسالمية إيران جمهورية وفد عضو -
 ،م9102 يوليو 01-01 في الفترة من ،(الويبو) الفكرية للملكية العالمية للمنظمة التابعة
 5سويسرا جنيف،

 للجمعية السادسة للجنة والسبعين الحادية الدورة في اإلسالمية إيران جمهورية وفد عضو -
 5م9102 نيويورك، دة،المتح لألمم التابعة العامة

 آلكو، لمنظمة والخمسين الخامسة السنوية الدورة في اإلسالمية إيران جمهورية وفد عضو -
 91025 نيودلهي،

 االتفاق بشأن للمفاوضات الثانية الدورة في اإلسالمية إيران جمهورية لوفد قانوني مستشار -
 م910.5 بلغاريا، يا،صوف األسود، البحر - الفارسي الخليج ممر بشأن األطراف متعدد

 األمم اتفاقية بموجب البحرية القضايا" الندوة حول في اإلسالمية إيران جمهورية ممثل -
 إيران جمهورية خارجية وزارةكل من  عقدتها التي(" 0.09) البحار لقانون المتحدة

دارة و  اإلسالمية  في المتحدة لألمم القانونية الشؤون مكتب البحار، وقانون المحيطات شؤونا 
 5م.910 مايو 09-00 في الفترة من إيران طهران،ب طهران

 آلكو، لمنظمة والخمسين الرابعة السنوية الدورة في اإلسالمية إيران جمهورية وفد عضو -
 5م.910 بيجين،
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 الدولي التعاون" حول الثالثة اإلقليمية العملورشة  في اإلسالمية إيران جمهورية ممثل -
 بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب عقدها التي" السيبرانية الجريمة لمكافحة واإلقليمي
 والمفوضية أوروبا في والتعاون األمن لمنظمة التابعة الحدود إدارة موظفي وكلية والجريمة

 5م.910 أغسطس .0-00، طاجيكستان دوشانبي، األوروبية،

 آلكو، لمنظمة سينوالخم الثالثة السنوية الدورة في اإلسالمية إيران جمهورية وفد عضو -
 م91015 طهران،

 الدولي، للقانون الهاي ألكاديمية العامة الدراسية الدورة في ممتاز جمشيد البروفيسور مساعد -
 م91015 الهاي،

 الدولي التعاون" حول الثانية اإلقليمية العمل ورشة في اإلسالمية إيران جمهورية ممثل -
 اإلسالمية إيران جمهورية شرطة كل من عقدتها التي" السيبرانية الجريمة لمكافحة واإلقليمي
 طهران، والجرائم، بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب االقتصادي التعاون ومنظمة

 م91015 سبتمبر 01 -.في الفترة من  إيران

 التي" المتبادلة القانونية المساعدة" حول العمل ورشة في اإلسالمية إيران جمهورية ممثل -
 بندرب والجرائم بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب اإليراني لقضاءا كل من عقدها
 5م9101 مايو 0-2في الفترة من  إيران عباس،

 الدولية للوكالة والخمسين السادس العام المؤتمر في اإلسالمية إيران جمهورية وفد عضو -
 5م9109 فيينا، الذرية، للطاقة

 المنظمة في األعضاء الدول خبراء ماعاجت في اإلسالمية إيران جمهورية وفد عضو -
 5م9100 قطر، الدوحة، في البحرية البيئة لحماية اإلقليمية
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 المؤهالت:

 التحكيم في الثالث الطرف تدخل: "طروحةاألعنوان  العام ، الدولي القانون في دكتوراهال -
 م91005 إيران، طهران، جامعة ،"الدولي القضائي

 عن الناجمة المدنية المسؤولية: "طروحةاألان عنو  العام، الدولي القانون في ماجستيرال -
 م91005 إيران، طهران، جامعة ،"البحار أعالي في النفط تسرب

 م91125 إيران، طهران، بهشتي، شهيد جامعة وآدابها، الفرنسية اللغة في بكالوريوس -

 5م.911 إيران، طهران، بهشتي، شهيد جامعة وآدابها، اإلنجليزية اللغة في بكالوريوس -

 والخطابات المختارة: نشوراتالم

 سول، بنو  كراوفورد، ألميلي مقاالت مجموعة الدولي، والقانون والحرب اإلعالم وسائل -
يزابيلو   إلى اإلنجليزية من ةمترجم5 وآخرون ساكسون دانو  أدهمي، وائلو  دوسترهوفت،و  ،ا 

 م91025 إيران، طهران، ميزان، مطبعة مشارك،ال مترجمالو  الفارسية،

 ألممل العامة التابعة للجمعية السادسة للجنة والسبعين الحادية الدورة اوالتمد تحليل" -
 5م9102 إيران، طهران، المتحدة، األمم لدراسات اإليرانية الرابطة في األقاه كلمة ،"المتحدة

 الرابطة الدولي، للقانون اإللكترونية الشهرية المجلة ،"المتحدة األمم دراسات تطورات آخر" -
 5م9102-م.910 المتحدة، األمم لدراسات اإليرانية

 األضرار عن التعويض عن المدنية المسؤولية بشأن القانوني النظام في‘ المشغل’ تعريف" -
 ؛م9101 إيران، طهران، اإليرانية، الذرية الطاقة منظمة في األقاه كلمة ،" النووية
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 في" جديدة ظاهرة على القديمة القواعد تطبيق: باندورا صندوق فتح السيبرانية، الهجمات" -
آفاق و  مشاكل: اإلنساني الدولي القانون"عن  الشباب للباحثين الدولي الخامس يريفان

 جامعة في اإلنساني الدولي للقانون األحمر للصليب الدولية اللجنة طالب مؤتمر ،"لتنميةا
 ؛م9109 نوفمبر 91-99في الفترة من  أرمينيا يريفان، األرمنية،-الروسيةيريفان 

اللغة  من) مجلدين مشتركة،ال ترجمةال العرفي، اإلنساني الدولي القانون حول المؤتمرعمال أ -
 طهران، مجد، مطبعة ،(اإلنجليزية اللغةإلى  الفارسية اللغةو  الفارسية اللغة إلى اإلنجليزية

 5م9100 إيران،

 : الفارسية واإلنجليزية والفرنسية5اللغات


