خالصه مشخصات و سوابق علمی



مشخصات فزدی
ً ام ٍ ًام خاًَادگي :ریوا اهیرالذم
 پست الكترًٍیكraa1363@gmail.com:



سوابق تحصيلی
 کارشٌاسي حمَق  ،داًشگاُ شْیذ بْشتي تْراى)6881-6886( ،
 کارشٌاسي ارشذ حمَق خصَصي ،داًشگاُ شْیذ بْشتي تْراى)6886-6889( ،
 دکتری تخصصي حمَق خصَصي  ،داًشگاُ آزاد اسالهي ٍاحذ علَم ٍ تحمیمات)6891-6895( ،



تجزبيات کاری

 5 ترم تذریس درٍس حمَق هذًي ،6حمَق هذًي،1حمَق هذًي ٍ4آییي دادرسي هذًي ٍ 8ٍ1 ،6حمَق
تجارت4در داًشگاُ آزاد اسالهي ٍاحذ تاکستاى
 1 ترم تذریس درٍس حمَق هذًي ،6حمَق تجارت ٍ 6حمَق هذًي 4در داًشگاُ آزاد اسالهي ٍاحذ ّشتگرد
 1 ترم تذریس درٍس حمَق هذًي  ٍ 4همذهِ علن حمَق در داًشگاُ آزاد اسالهي ٍاحذ کرج
 5 ترم تذریس درٍس حمَق تجارت ٍ داٍری بیي الوللي در همطع کارشٌاسي ارشذ داًشگاُ آزاد اسالهي
ٍاحذ الكترًٍیك
6 ترم تذریس حمَق تجارت در داًشگاُ علَم ٍ تحمیمات
 هذیر اجرایي فصلٌاهِ تحمیمات حمَق خصَصي ٍ کیفری(شوارگاى )61-19
 6 سال ّوكاری بِ عٌَاى کارشٌاس پژٍّشي هرکس هطالعات آراء پژٍّشگاُ لَُ لضاییِ
1

 1 سال ّوكاری بِ عٌَاى سرگرٍُ حمَق خصَصي هرکس هطالعات آراء پژٍّشگاُ لَُ لضاییِ
ٍ کیل پایِ یك دادگستری



افتخارات
 حائس رتبِ  4کٌكَر سراسری هٌطمِ 69 ٍ 1کشَری
 تحت حوایت بٌیاد هلي ًخبگاى



مقاالت چاپ شذه
 بررسي اًتمال ریسك در حمَق ایراى،هصر ،لبٌاى ٍ کٌَاًسیَى بیع بیي الوللي کاال،هجلِ
حمَلي داٍر ،شوارُ  ،7 ٍ 6پاییس 91
 رٍیكرد تفسیری بافت گرایي ٍ ًمش آى در تفسیر هتَى دیٌي(با تكیِ بر لرآى) ٍ هتَى
حمَلي(با تكیِ بر لَاًیي) ،هجلِ علوي-پژٍّشي حمَق ٍ سیاست ،شوارُ  ،16بْار ٍ تابستاى
6898
 عمذ رّي ٍ هعاهالت با حك استرداد ،هجلِ علوي-پژٍّشي حمَق ٍ سیاست ،شوارُ  ،69بْار ٍ
تابستاى 6891
 بررسي تطبیمي ًمش لاضي در ایجاد رٍیِ لضائي در حمَق ایراى ٍ هصر ،هجلِ پژٍّش ّای
سیاسي ٍ بیي الوللي ،شوارُ  ،17تابستاى 6895
 بررسي تطبیمي ًمش رٍیِ لضائي در تحمك اهٌیت لضایي ٍ التصادی در حمَق ایراى ٍ هصر،
هجلِ هباًي فمْي حمَق اسالهي ،دٍرُ ،9بْار ٍ تابستاى 6895

2
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2016

 مقاالت پذیزفته شذه
 بررسي تطبیمي لاعذُ فمْي الذام در لاًَى هذًي ایراى ،هصر ٍ لبٌاى ،فصلٌاهِ حمَق ٍ سیاست
 تأثیر عٌَاى خَاستِ بر تصوین دادگاُ ،فصلٌاهِ رأی
 بررسي ٍضعیت حمَلي اجارُ هال هرًَِّ با تكیِ بر لاًَى رٍابط هَجر ٍ هستاجر سال ّای ،76 ٍ 6856
فصلٌاهِ تحمیمات حمَق خصَصي ٍ کیفری
 تاثیر عٌَاى خَاستِ بر تصوین دادگاُ ،فصلٌاهِ رأی
 Creation of Jurisprudence in Iranian Law and French Law, International Journal of Law

 دوره های گذرانذه شذه
 دٍرُ آهَزشي هْارت ّای ّفت گاًِ برًاهِ ّای کاهپیَتری()ICDL
 شرکت در کارگاُ آهَزشي ٍلف در رٍیِ لضایي داًشگاُ شْیذ بْشتي
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