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 "فعالیت های اجراییسوابق "

 

 دادگستری  وکیل و مشاور دفتر حمایت حقوقي -1

  الوکوکیل پایه یک دادگستری کانون  -2

 دبیر کمیسیون پارلماني کانون وکالی دادگستری -3

 مدیر حقوقي شرکت ایران خودرو  )مرکز ایران( -4

 پاسدارانوکیل بنیاد تعاون سپاه  -5

 وکیل بانک صادرات ایران -6

 مدیر عملیات و بکارگیری نیرو در شورای حوزه ادارات، کارخانجات و اصناف -7

 ي اتاق بازرگاني و پارلمان عضو کمیسیون حقوقي -8

 عضو موسس و هیئت مدیره سازمان حقوق شهروندی -9

 رئیس گروه حقوقي شورای راهبردی سپاه  -10

 وکیل و مشاور حقوقي خانه مطبوعات -11

 همکار فعال بسیج حقوقدانان  -12

 آزاد اسالمي اصفهان  دانشگاهمدرس  -13

  حقوقي و کیفریهای مهم پرونده در دفاع و وکالت  و جامعهکم درآمد مشاوره رایگان به اقشار ارائه  -14

  

 

 "؛ فرهنگیسوابق فعالیت های علمی"
 دانشگاه دولتي کارشناسي ارشد کنکور سراسری 35و رتبه  کارشناسي ارشد دانشگاه آزادکسب رتبه اول کنکور  -1

ورودی و نمره عالي دفااع  3و اخذ رتبه  17878دوره روزانه دانشگاه تهران با معدل حقوق خصوصي اتمام دوره کارشناسي ارشد  -2

 از پایان نامه

 مصاحبه  2و رتبه آزمون کتبي دکتری حقوق خصوصي دانشگاه تهران  6کسب رتبه  -3

       وکال کانون اختبار آزمون 3 رتبه کسب -4

 انستیتو نفت دانشکده فني دانشگاه تهران  ازحقوق و قراردادهای نفت و گاز  دانشنامه -5

 اروپا به جهت انجام پروژه های تحقیقي در کنگره های بین الملليحقوق دیپلم افتخار شورای کسب  -6

  [ISCDBU] جامعه بین المللي توسعه ارتباطات بین دانشگاهيعضو هیأت علمي  -7

   عربي انگلیسي و خوب بر زبان تسلط.  [TOEFL]اخذ مدرک تافل  -8
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 یشاورا مجلاس نادگانینما و يدادساتان حضاور باا وکال کانون اختبار فیتحل مراسم در کارآموزان ندهینما عنوان به يسخنران -9

      ياسالم

       سخنراني در کنگره طب و قضا مشهد مقدس با حضور رییس دیوانعالي کشور و روسای قضایي و پزشکي قانوني -10

          يحقوق يتخصص یافزارها نرم آموزشو  کیانفورمات آموزش دوره گذراندن -11

 رازیش دانشگاه یهمکار با برزن ویآر يپژوهش علوم موسسه ينیکارآفر  يآموزش کارگاه در ينیآفر کار يآموزش دوره گذراندن -12

 از کمیسیون حقوق بشر اسالمي یشهروند حقوق دوره ذراندنگ -13

 کارگاه آموزشي حق مردم بر صلح از مرکز اطالعات سازمان ملل در تهران دوره گذراندن -14

 گذراندن دوره آموزشي کارآفریني از کنفرانس بین المللي کارآفریني شیراز -15

 یگاه آن در اقتصاد و فرهنگ و هنرمشارکت در سمینار روابط عمومي و نقش و جا -16

 از معاونت اجتماعي شهرداری تهران پاس پژوهشگری در عرصه حقوق شهروندی اخذ تقدیرنامه به  -17

 کشور امالک و اسناد ثبت سازمان سیتاس سال نیکصدمی شیهماجهت برگزیدن مقاله برتر در  اخذ تقدیرنامه به -18

 برگزیده و تقدیر بعنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش از سوی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه تهران -19

 و دریافت تقدیرنامه از مسئولین استانتجلیل در همایش نخبگان  -20

  نیرو در حوزه ادارات، کارخانجات و اصناف شرق اصفهان  به جهت مدیریت نامه از فرماندهي سپاهتقدیر -21

 ، فرهنگي و اجتماعيسخنران قبل از خطبه های نماز جمعه و مساجد با موضوعات حقوقي -22

 حفظه هللابری نویسنده، پژوهشگر رسانه مجازی و حقیقي در دفاع از حقوق کشور، و نشر منویات مقام معظم ره -23

   رانیا نفت یحفار يمل شرکت در ممتاز داوطلب عنوان به يتخصصآزمون فني  برگزیده -24

   قضاوت منصب یتصد آزمون نهایي دهیبرگز -25

   یشهردار يحقوق ندهینما ياستخدام آزمون دهیبرگز -26

 برگزاری دوره تربیت مربي حقوق شهروندی -27

 دادها از سمپوزیوم بین المللي حقوق داوری ایران و فرانسه گواهي طي دوره داوری در قرار -28

 سالمت در دانشگاه استانبول  بین الملل حقوق دورهشرکت در  -29
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 [Academic Researches] "آکادمیک تحقیقات"

 "مقاالت ارائه شده در کنفرانسها و مجالت ایرانیکتب، الف( "

 

 . "یيهوا سوانح از يناش يمدن تیلمسئودر آمدی بر " با عنوان کتاب تالیف -1

 

 "اصل معقولیت در حقوق خصوصي"در حال تالیف کتاب با عنوان  -2

  

 "اصل معقولیت در قراردادها"در حال تالیف مقاله با عنوان  -3

 

بررسي تطبیقي قواعد "حضور در دومین کنگره بین المللي مطالعات حقوقي دانشگاه شهید بهشتي و پذیرش مقاله  -4

و اخذ تندیس  "(ICC)ری قانون داوری تجاری بین المللي ایران، مقررات نمونه آنسیترال، قواعد اتاق بازرگاني بین المللي داو

و پایگاه ( Global journal of comparative law and regional studies)نمایه مقاله در ژورنال بین المللي  و کنگره

  GOWER توسط موسسه بین الملليمطالعات حقوقي دانشگاه شهید بهشتي حضور در کارگاه گواهینامه و  (Issueعلمي )

 انگلستان

 

بررسي علل و ابعاد حقوقي ورشکستگي شرکت انرون آمریکا با تاکید بر حقوق شرکتهای "مقاله علمي پژوهشي تالیف  -5

. این مقاله پشت پرده 1394، بهار و تابستان 1، شماره 22قتصادی دانشگاه فردوسي مشهد، سال در مجله حقوق ا "آمریکایي

 را با مشارکت این شرکت بزرگ انرژی به تصویر مي کشاند.جنگ آمریکا علیه افغانستان 

 

 معاونت در یشهروند آموزش و رسانه ناریسم نینخستدر  "ها، زندگي شهری و حقوق شهروندانرسانه "چاپ مقاله  -6

 تهران یشهردار یشهروند یها آموزش کل اداره ياجتماع

 

در کتاب مقاالت همایش ثبت اسناد  "الگوی توسعه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در نظم حقوقي کنوني"چاپ مقاله  -7

 و امالک کشور

 

مسائل و مشکالت حرفه "پ مقاله و چا وکالت یا حرفه مشکالت و مسائل عنوان با وکال يمل کنگره نیاولحضور در   -8

در مجله علمي ترویجي مدرسه  "وکالت از منظر استانداردهای حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتي در اسناد بین المللي

 62حقوق، شماره 

 

در پژوهشگاه رویان و پذیرش و چاپ  نیگزیجا رحم تیمحور با یبارور حقوق و اخالق انهیسال کنگره نیاولحضور در  -9

ماهیت، شرایط و نحوه انعقاد قرارداد رحم  "و مقاله  "از رحم جایگزین نسب طفل ناشيحقوقي ، احکام و آثار فقهي "مقاله 

 کنگره در مجموعه مقاالت "جایگزین

http://pbsconf.ir/fa/news.php?rid=13
http://pbsconf.ir/fa/news.php?rid=13
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و چاپ مقاله  "مرگ مغزی ومسایل حقوقي و اخالقي حیات غیر مستقر، موت مشتبه  "و چاپ مقاله  و سخنراني حضور -10

ي، مرکز نبات يزندگ يتخصص کارگروه و قضا و طب کنگره نیسوم در  " یمغز مردگان یاعضا وندیپ يحقوق يفقه راداتیا "

 مشهد مقدس تحقیقات پزشکي قانوني،

مجله کنفرانس در  "جهاد حقوقي اقتصادی و تاثیر آن در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهاني"حضور و چاپ مقاله  -11

 دانشگاه شهید باهنر کرمان بین المللي جهاد اقتصادی

 "دوره آموزشي اخالق حرفه ای و حقوق باروری پژوهشگاه رویان با محوریت سقط درماني و کاهش جنین و چاپ مقاله  -12

  "ضرورت قانونگذاری برای کاهش جنین در نظام حقوقي کنوني

 

 در مجله کارآمدی شهرداری تهران "ر شهر الکترونیکشهروند الکترونیک د"چاپ مقاله  -13

 

در چهارمین کنگره طب و قضا،  "مسئولیت حقوقي پزشکان در جراحي های زیبایي و پالستیک"حضور و چاپ مقاله  -14

 دانشگاه علوم پزشکي شیراز

ه به وزارت علوم، تحقیقات موسسه آموزش عالي بهار وابستطرف حضور در کنفرانس بین المللي مدیریت استراتژیک از  -15

 و فناوری

 

 "بین المللیالت ارائه شده در کنفرانسها و مجالت ب( مقا"
 

در کنفرانس بین  "نقش امضای الکترونیک در هزاره سوم در معامالت تجاری بین المللي"مقاله  و ارائهحضوری رکت اشم -1

 .دوبي-عربي، امارات متحده (IRCEBM 2013)المللي مدیریت تجارت الکترونیک 

 

 vol. 5, issue ,2014، "نقش امضای الکترونیک در هزاره سوم در معامالت تجاری بین المللي"با عنوان  ISIچاپ مقاله  -2

2, pages 39-52 

 

، در مجله "حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای بورس اوراق بهادار"با عنوان  ISIچاپ مقاله  -3

International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS), May-2015, Volume 5, Issue 5  و ارائه ،

 وبینار() .ششچن لهستاندولتي شده بصورت سخنراني در دانشگاه 

 

بررسي احکام وآثار حقوقي تجاری عقد معلق و تصرفات معارض؛ گامي در راستای استحکام حقوق  "سخنراني مقاله  -4

 ()وبینار .، دانشگاه دولتي ششچن لهستانوم مهندسي، هنر و حقوقعلدر کنفرانس بین المللي  " اقتصادی قراردادها

 

در کنفرانس  " مسئولیت مدني ناشي از سوانح هوایي در برابر مسافران، اشخاص ثالث و محیط زیست "سخنراني مقاله  -5

 ()وبینار .، دانشگاه بارسلونا اسپانیاکنفرانس بین المللي علوم مهندسي، هنر و حقوقبین المللي 

 

کنفرانس بین المللي اقتصاد مدیریت و علوم در  "ر بورس اوراق بهادار ایرانحلیل قرارداد آتي دت"سخنراني مقاله  -6

 (وبینار) .، دانشگاه بارسلونا اسپانیااجتماعي

http://www.civilica.com/Paper-ICESAL01-ICESAL01_077=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%9B-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Paper-ICESAL01-ICESAL01_077=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%9B-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Paper-ICESAL01-ICESAL01_077=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%9B-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ICESAL01-0-10-Title-ASC-AI=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.html
http://www.civilica.com/Paper-ICESAL01-ICESAL01_076=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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