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 1382- 1386(تهران،   يد بهشتيحقوق ، دانشگاه شه يكارشناس(  

 1386-1389(تهران،  يد بهشتي، دانشگاه شهيارشد حقوق خصوص يكارشناس (  

 1390- 1395(قات، يواحد علوم و تحق ي، دانشگاه آزاد اسالم يحقوق خصوص يتخصص يدكتر( 

 

 يات كاريتجرب  

 5و حقوق  3و2، 1يمدن ين دادرسييو آ4ي،حقوق مدن2ي، حقوق مدن1يقوق مدنس  دروس حيترم تدر

 واحد تاكستان يدر دانشگاه آزاد اسالم4تجارت

 2 واحد هشتگرد يدر دانشگاه آزاد اسالم 4يو حقوق مدن 1، حقوق تجارت1يس دروس حقوق مدنيترم تدر 

 2 كرجواحد  يه آزاد اسالمو مقدمه علم حقوق در دانشگا 4 يس دروس حقوق مدنيترم تدر 

 5 يارشد دانشگاه آزاد اسالم يكارشناسدر مقطع  ين الملليب يو داور حقوق تجارتدروس س يترم تدر 

 كيواحد الكترون

 12- 29شمارگان (يفريو ك يقات حقوق خصوصيتحقفصلنامه  يير اجرايمد( 

 1 هييهشگاه قوه قضامركز مطالعات آراء پژو يبه عنوان كارشناس پژوهش يهمكار سال 

 



 2 هييمركز مطالعات آراء پژوهشگاه قوه قضا يبه عنوان سرگروه حقوق خصوص يهمكار سال 

 يك دادگستريه يل پايوك 

  

 افتخارات 

  يكشور 19و  2منطقه يكنكور سراسر 4حائز رتبه 

 نخبگان ياد مليبن تيتحت حما 

 

 چاپ شده تمقاال 

 
 كاال،مجله يالملل نيب عيب ونيكنوانس و لبنان ران،مصر،يا وقحق در سكير انتقال يبررس 

 90 زييپا ،7 و 6 شماره داور، يحقوق

 متون و) قرآن بر هيتك با(ينيد متون ريتفس در آن نقش و ييگرا بافت يريتفس كرديرو 

 تابستان و بهار ،21 شماره است،يس و حقوق يپژوهش- يعلم مجله ،)نيقوان بر هيتك با(يحقوق

1393 

 و بهار ،19 شماره است،يس و حقوق يپژوهش- يعلم مجله استرداد، حق با معامالت و رهن عقد 

 1392 تابستان

 يها پژوهش مجله مصر، و رانيا حقوق در يقضائ هيرو جاديا در يقاض نقش يقيتطب يبررس 

 1395 تابستان ،27 شماره ،يالملل نيب و ياسيس

 ران و مصر، يدر حقوق ا يو اقتصاد ييت قضايق امندر تحق يه قضائينقش رو يقيتطب يبررس

 1395، بهار و تابستان 9، دورهيحقوق اسالم يفقه يمجله مبان



 

 The Role of Jurisprudence in the International of Law and Its Conformity with the 

Realities in the Law of Iran and France, Journal of Politics and Law, Vol 9, No 8, 

2016 

 

 شده رفتهيپذ مقاالت 

 استيس و حقوق فصلنامه ،لبنان و مصر ران،يا يمدن قانون در اقدام يفقه قاعده يقيتطب يبررس 

 يرأ فصلنامه دادگاه، ميتصم بر خواسته عنوان ريتأث 

 76 و 1356 ياه سال مستاجر و موجر روابط قانون بر هيتك با مرهونه مال اجاره يحقوق تيوضع يبررس، 

 يفريك و يخصوص حقوق قاتيتحق فصلنامه

 Creation of Jurisprudence in Iranian Law and French Law, International Journal of Law 

 

 شده گذرانده يها دوره 

 يوتريكامپ يها برنامه گانه هفت يها مهارت يآموزش دوره)ICDL( 

 يبهشت ديشه دانشگاه ييقضا هيرو در وقف يآموزش كارگاه در شركت 

  

 

 

  

 

  
 


