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 سوابق تحصيلی 

 (6881-6886تْراى،  ) يذ بْشتیحمَق ، داًشگاُ شْ يکارشٌاس 

 ( 6886-6889تْراى، ) يذ بْشتی، داًشگاُ شْيارشذ حمَق خصَص يکارشٌاس 

 (6891-6895مات، )یٍاحذ علَم ٍ تحم ي، داًشگاُ آزاد اساله يحمَق خصَص يتخصص یدکتر 

 

 یات کاريتجزب 

 5 حمَق  1ٍ8، 6يهذً يي دادرسییٍ آ4ي،حمَق هذ1ًي، حمَق هذ6ًيمَق هذًس  درٍس حیترم تذر ٍ

 ٍاحذ تاکستاى يدر داًشگاُ آزاد اساله4تجارت

 1 ٍاحذ ّشتگرد يدر داًشگاُ آزاد اساله 4يٍ حمَق هذً 6، حمَق تجارت6يس درٍس حمَق هذًیترم تذر 

 1 کرجٍاحذ  يُ آزاد اسالهٍ همذهِ علن حمَق در داًشگا 4 يس درٍس حمَق هذًیترم تذر 

 5 يارشذ داًشگاُ آزاد اساله يکارشٌاسدر همطع  يي الوللیب یٍ داٍر حمَق تجارتدرٍس س یترم تذر 

 كیٍاحذ الكترًٍ

 6ماتیس حمَق تجارت در داًشگاُ علَم ٍ تحمیترم تذر 

 (61-19)شوارگاى یفریٍ ک يمات حمَق خصَصیتحمفصلٌاهِ  یير اجرایهذ 

 6 ِییهرکس هطالعات آراء پژٍّشگاُ لَُ لضا يبِ عٌَاى کارشٌاس پژٍّش یوكارّ سال 
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 1 ِییهرکس هطالعات آراء پژٍّشگاُ لَُ لضا يبِ عٌَاى سرگرٍُ حمَق خصَص یّوكار سال 

 یك دادگستریِ یل پایٍک 

 

 افتخارات 

  ِیکشَر 69ٍ  1هٌطمِ یکٌكَر سراسر 4حائس رتب 

 خبگاىً ياد هلیبٌ تیتحت حوا 

 

 چاپ شذه تمقاال 

 

 کاال،هجلِ يالولل يیب عیب َىیکٌَاًس ٍ لبٌاى راى،هصر،یا حمَق در سكیر اًتمال يبررس 

 91 سییپا ،7 ٍ 6 شوارُ داٍر، يحمَل

 ٍهتَى ٍ( لرآى بر ِیتك با)يٌید هتَى ریتفس در آى ًمش ٍ یيگرا بافت یریتفس كردیر 

 تابستاى ٍ بْار ،16 شوارُ است،یس ٍ حمَق يپژٍّش-يعلو هجلِ ،(يیلَاً بر ِیتك با)يحمَل

6898 

 بْار ،69 شوارُ است،یس ٍ حمَق يپژٍّش-يعلو هجلِ استرداد، حك با هعاهالت ٍ رّي عمذ ٍ 

 6891 تابستاى

 یّا پژٍّش هجلِ هصر، ٍ راىیا حمَق در يلضائ ِیرٍ جادیا در يلاض ًمش يمیتطب يبررس 

 6895 تابستاى ،17 شوارُ ،يالولل يیب ٍ ياسیس

 راى ٍ هصر، یدر حمَق ا یٍ التصاد یيت لضایدر تحمك اهٌ يِ لضائیًمش رٍ يمیتطب يبررس

 6895، بْار ٍ تابستاى 9، دٍرُيحمَق اساله يفمْ يهجلِ هباً
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 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 

 شذه زفتهیپذ مقاالت 

 استیس ٍ حمَق فصلٌاهِ ،لبٌاى ٍ هصر راى،یا يهذً لاًَى در الذام يفمْ لاعذُ يمیتطب يبررس 

 یرأ فصلٌاهِ دادگاُ، نیتصو بر خَاستِ عٌَاى ریتأث 

 76 ٍ 6856 یّا سال هستاجر ٍ هَجر رٍابط لاًَى بر ِیتك با هرًَِّ هال اجارُ يحمَل تیٍضع يبررس، 

 یفریک ٍ يخصَص حمَق ماتیتحم فصلٌاهِ

 یرأ فصلٌاهِ دادگاُ، نیتصو بر خَاستِ عٌَاى ریتاث 

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

 

 شذه گذرانذه یها دوره 

 ُیَتریکاهپ یّا برًاهِ گاًِ ّفت یّا هْارت يآهَزش دٍر(ICDL) 

 يبْشت ذیشْ داًشگاُ یيلضا ِیرٍ در ٍلف يآهَزش کارگاُ در شرکت 

 

 

 

 

 

 

 


