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 سوابق تحصیلی 

 خصوصی حقوق دکتری

 تهرانموسسه/دانشگاه: 
 8822سال اخذ: 

 حقوقکارشناسی ارشد 

 ۲۰۰۲ - ۲۰۰۲ 

 حقوق خصوصیگرایش: 

 تهرانموسسه/دانشگاه: 
 8828سال اخذ: 

 حقوقکارشناسی 

 تهرانموسسه/دانشگاه: 
 8829سال اخذ: 

 

 عالیق پژوهشی

 رتتجا حقوق
 مالیاتی حقوق
 بانکی حقوق

 ۲۰۰۲ - ۲۰۰۲ 

 

 دروس تدریس شده 

 مالیاتی حقوق
 مدنی مسئولیت

 تطبیقی مدنی حقوق

 اجراییسوابق 

 و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه خصوصی حقوق رشته گروه مدیر
 ریزیبرنامه
 مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسه خصوصی حقوق گروه علمی هیات عضو

 ریزیبرنامه و
 مرکز وکالی کانون دادگستری وکیل

 ،دولت مصوبات از دفاع و ها نامه تصویب ،لوایح تنظیم امور مدیریت سابقه
 جمهوری ریاست حقوقی معاونت

 دولت هیات لوایح تخصصی کمیسیون در مشاوره و عضویت سابقه
 دولت هیات اقتصاد تخصصی کمیسیون در مشاوره و عضویت سابقه
 قضاییه قوه پژوهشگاه خصوصی حقوق گروه در عضویت سابقه
 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک با حقوقی همکاری سابقه

 مقاالت

 فصلنامه آن، های ویژگی و تعهدات حقوقی نظام در مالیاتی تعهد جایگاه .1
 تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده حقوق پژوهشی علمی

 .8899 علمی، پذیرش
 تطبیقی حقوق به نگاهی با قراردادی متوقع ایفای خسارت مبانی و مفهوم .2

 .8899 شیراز، حقوقی مطالعات پژوهشی علمی مجله قضایی، رویه و
 درمورد تجارت قانون اصالح قانوني اليحه 848 ماده شمول عدم حقوقي مباني .3

 همايش امين سي مقاالت مجموعه ها، بانک بر سهامي های شركت انحالل
 .8892 اسالمي، بانكداری

 فصلنامه واگذاری، دوره طی در دولتی های شرکت بر حاکم حقوقی نظام .4
 .8891 بودجه، و ریزی برنامه پژوهشی علمی

 فصلنامه مدنی؛ حقوق گروه نشست گزارش خود با معامله مورد در رای نقد .5
 .8891 قضایی، آرای مطالعات تخصصی علمی

 بازار داوری آرا به اعتراض قابليت پذيرش عدم پيرامون قضايي رويه نقد .6
 .8894 قضایی، آرای مطالعات تخصصی علمی فصلنامه بهادار، اوراق

 



 

 

 حقوقی متون
 تطبیقی تجارت حقوق و تجارت حقوق
 سمینار

 هانامهپایان

 ضوابط براساس هاشرکت مدیریت بر حاکم قواعد حقوقی تحلیل .1
 .ماراهن استاد دکتری، مقطع تطبیقی، بررسی با شرکتی حاکمیت

 انتظامی و کیفری مسئولیت هاینظام با مدنی مسئولیت نظام تعامل .2
 .مشاور استاد دکتری، مقطع مشترک، کارکردهای و اهداف منظر از

 دکتری، مقطع قانونی، منشاء با نمونه قراردادهای آثار و ماهیت .3
 .مشاور استاد

 محیطی -زیست زیانهای در توسعه ریسک از ناشی مدنی مسئولیت .4
 .مشاور استاد ،دکتری مقطع ایران، و اروپا حقوق بر تاکید با

 با ایران در دولتی قراردادهای در اجرایی های¬ضرورت نظریه جایگاه .5
 .مشاور استاد دکتری، مقطع ال، کامن حقوق در تطبیقی مطالعه

 ،ریدکت مقطع ایران، در مدنی مسئولیت نظام متکثر یا واحد ساختار .6
 .مشاور استاد

 شرکتهای مدیران امانی و مدنی ئولیتمس حقوقی– فقهی بررسی .7
 .مشاور استاد دکتری، مقطع دولتی،

 مطالعه با ایران در غیرمنقول اموال به نسبت بیگانه اتباع حقوق .8
 .مشاور استاد ،دکتری مقطع چین، حقوق تطبیقی

 هنرهای آثار از حمایت در ایران فکری مالکیت حقوق نظام مبانی .9
 اریتج های¬جنبه موافقتنامه مقررات و ضوابط بر تاکید با تجسمی

 ی،دکتر  مقطع ،(تریپس) جهانی تجارت سازمان فکری مالکیت حقوق
 .مشاور استاد

 مقطع قضائی، رویه در تجاری اسناد در ایرادات توجه عدم اصل .11
 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی

 در ادغام، از پس سهامی شرکتهای ادغام مخالف سهامداران دعاوی .11
 عمقط ایران، حقوقی نظام در آنها اعنال قابلیت و امریکا حقوقی نظام

 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی
 حقوق در ژنتيكي شده اصالح محصوالت كننده مصرف از حمايت .12

 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی مقطع كارتاهنا، پروتكل و ايران
 قرارداد، و استخدام از ناشی اختراع حق مالکیت تطبیقی بررسی .13

 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی مقطع
 ناهیان و معروف به آمران از حمایت قلمرو در مدنی مسئولیت ابعاد .14

 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی مقطع منکر، از
 زا ناشی خسارات به نسبت شهرداری مدنی مسئولیت حدود و ابعاد .15

 کارشناسی مقطع معیوب، بناهای و غیراصولی سازهای و ساخت
 .راهنما استاد ارشد،

 کاربری از ناشی های¬محدودیت با افراد مالکیت حق حقوقی رابطه .16
 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی مقطع امالک،

 ،قانون خالف مقررات وضع از ناشی دولتی دستگاههای مدني مسئوليت .7
 علمی فصلنامه ،اداری عدالت ديوان رویه وحدت رای یک در کنکاشی

 .8898 قضایی، آرای مطالعات تخصصی
 حقوق، پژوهشی علمی فصلنامه آن، آثار و فنی دانش از حقوقی های حمایت .8

8892. 
 ايران، حقوق در خصوصي عمومي مشاركت به مربوط قراردادهای جايگاه .9

 توسعه برای خصوصي و عمومي مشاركت ليم همايش مقاالت مجموعه
 8892 كشور، بودجه و برنامه سازمان در زيرساخت

 های پژوهشیفعالیت

 سازیخصوصی مقررات و قوانین تنقیح
 سازیخصوصی سازمان: کنندهدرخواست

 يرغ قراردادی تعهدات نقض از ناشي خسارت جبران به مسئوليت تحليل
 قضايي رويه در پولي

 قضاییه قوه پژوهشگاه: کنندهدرخواست
 به تنسب سهامي هایشرکت مديرعامل نمايندگي نقش تبيين و تحليل

 محاكم آرای در ثالث اشخاص
 قضاییه قوه پژوهشگاه: کنندهدرخواست

 افتخارات

 8821 سراسری کنکور دوم رتبه کسب .1
 نخبگان ملی بنیاد عضو .2



 

 

 مقررات وضع از ناشی عمومی و دولتی دستگاههای مدنی مسئولیت .17
 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی مقطع قانون، خالف

 محدودیت ایجاد از ناشی ها¬شهرداری و دولت حقوقی مسئولیت .18
 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی مقطع امالک، صاحبان برای

 ،عمومی و دولتی دستگاههای بر ناظر مدنی دادرسی آیین ویژه قواعد .19
 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی مقطع

 محدوده در بهادار اوراق بورس بازار مقررات آینه در سهامداران حقوق .21
 استاد ارشد، کارشناسی مقطع تجارت، قانون اصالحی الیحه ی

 .راهنما
 یکارشناس مقطع بانکی، عقود قلمرو در کننده مصرف حقوق جایگاه .21

 .راهنما استاد ارشد،
 کارشناسی مقطع کاال، بورس در نقدی قرارداد آثار و ماهیت تبيين .22

 .راهنما استاد ارشد،
 سوی از افراد حیثیت به وارده جرایم از ناشی مدنی مسئولیت .23

 .راهنما استاد ارشد؛ کارشناسی مقطع قضایی، رویه در ها¬رسانه
 مقطع قضایی، رویه منظر از قرارداد در عرف نقش تحلیل و تبيين .24

 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی
 ثالث اشخاص قبال در سهامی های شرکت مدیران مدنی مسئولیت .25

 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی مقطع ،قضایی رویه در
 مقطع ها،¬راه حریم از ناشی شهرسازی و راه وزارت حقوقی مسئولیت .26

 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی
 رویه در بورس داوری هیات آرای به اعتراض مرجع و طرق قابلیت، .27

 .راهنما استاد ارشد، کارشناسی مقطع قضایی،
 مسئولیت قلمرو در خسارات محاسبه نحوه بر ناظر حقوقی قواعد .28

 .مشاور استاد ارشد، کارشناسی مقطع قراردادی،
 جدید ی الیحه رویکرد به نگاهی با متوقف شرکت اموال موقت اداره .29

 .مشاور استاد ارشد، کارشناسی مقطع تجارت، قانون
 منقولغیر انتقال و نقل در رسمی سند تنظیم شدن الزامی میان ارتباط .31

 .مشاور استاد ارشد، کارشناسی مقطع حقوقی، نظام توسعه و
 قطعم قضایی، رویه بر تاکید با تجاری های¬شرکت بطالن آثار بررسی .31

 .مشاور استاد ارشد، کارشناسی
 ویهر بر تاکید با رانندگی حوادث از ناشی شهرداری مدنی مسئولیت .32

 .مشاور استاد ارشد، کارشناسی مقطع قضایی،
 یرمنقولغ مبیع تحویل به الزام دعوای در قضائی رویه تحلیل و تبيين .33

 .مشاور استاد ارشد، کارشناسی مقطع عادی، سند با

 

 


