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تحصیل
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از

شیراز
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شیراز

دانشگاه آزاد اسالمي
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73
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تهران
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حقوق عمومي

دکتري تخصصي
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سوابق آموزشي و پژوهشي
رديف

نام واحد آموزشي

مدت همکاري

مقطع تحصیلي

تا

از

1

دانشگاه آزاد اسالمي میبد

93

74

کارشناسي

2

دانشگاه آزاد اسالمي میبد

تاکنون

91

کارشناسي ارشد و دکتري

3

دانشگاه آزاد اسالمي يزد

تاکنون

91

کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري

4

دانشگاه آزاد اسالمي تفت

تاکنون

80

کارشناسي ،کارشناسي ارشد

5

دانشگاه يزد

تاکنون

92

کارشناسي

6

مرکز آموزش مديريت دولتي يزد

78

76

کارشناسي

7

مدرس حقوق اساسي و حقوق شهرسازي و شیوه هاي حل اختالف بین ادارات و نهادها در مرکز آموزش
استانداري يزد

8

مدرس قوانین و مقررات بهزيستي در مرکز آموزش سازمان بهزيستي استان يزد

9

راهنمايي و مشاوره بالغ بر  50پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،حقوق جزا،حقوق عمومي

10

داوري بیش از  40پايان نامه کارشناسي ارشد گرايشهاي مختلف حقوق

11

داوري مقاالت اولین همايش ملي اخالق ،فقه و حقوق در واحد میبد

12

داوري مقاالت رونق اقتصادي و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي و بزهکاري(بهمن ماه )93

13

داوري مقاالت همايش ملي استاندارد با رويکرد استانداردها ،ضوابط و مقررات

14

عضو مصاحبه کننده دکتري با آزمون و بدون آزمون سال  94رشته فقه و مباني حقوق و انديشه امام
خمیني(ره)

15

عضو گروه مصاحبه کننده تکمیل ظرفیت دوره دکتري حقوق کیفري و جرم شناسي سال 94واحد يزد

16

عضو کارگروه بررسي توانايي علمي متقاضیان جذب هیأت علمي گروه حقوق خصوصي سال94استان يزد

17

عضو گروه مصاحبه کننده تکمیل ظرفیت رشته حقوق عمومي سال  94واحد میبد

18

مدير گروه مصاحبه کننده دوره دکتري حقوق عمومي و خصوصي سال 96واحد يزد

19
20
21

عضو کمیته علمي سومین همايش "فرهنگ سازي اصالح رفتارهاي اقتصادي در ايران امروز ضرورتها و
مؤلفهها ،از ديدگاه مقام معظم رهبري" در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابرکوه 1395
دبیر همايش ملي شرکت هاي دانش بنیان از منظر حقوق و اقتصاد با تکیه بر عناصر اقتصاد مقاومتي 1396
واحد يزد
دبیر دهمین همايش ملي حقوق شهروندي (حقوق شهروندي و شهروند جهاني)  1396دادگستري يزد

2

سوابق دانشگاهي
مدت همکاري
سمت

تا

مجموع

نام سازمان  /شرکت

از

به ماه

سال

ماه

سال

ماه

عضو هیأت علمي

-

1395

-

1386

-

دانشگاه آزاد میبد

عضو هیأت علمي مأمور به خدمت

-

1395

-

1393

-

دانشگاه آزاد يزد

عضو هیأت علمي واحد يزد

-

تاکنون

-

1395

-

دانشگاه آزاد يزد

مدير گروه کارشناسي ارشد و دکتري حقوق خصوصي

-

تاکنون

-

1393

-

دانشگاه آزاد يزد

عضو کمیته بدوي دانشجويي

-

1392

-

1391

-

دانشگاه آزاد میبد

عضو کمیته تجديد نظر دانشجويي

-

تاکنون

-

1393

-

دانشگاه آزاد استان يزد

عضو بسیج اساتید

-

تاکنون

-

1390

-

دانشگاه آزاد استان يزد

عضو شوراي حقوقي

-

تاکنون

-

1393

-

دانشگاه آزاد استان يزد

عضو شوراي گروه کارشناسي حقوق

-

1383

-

1381

-

دانشگاه آزاد میبد

عضو شوراي گروه ارشد حقوق خصوصي

-

1395

-

1390

-

دانشگاه آزاد میبد

-

-

-

-

-

دانشگاه آزاد استان يزد

-

1393

-

1393

-

دانشگاه آزاد میبد

سرپرست دبیرخانه هیأت امناي استان يزد

-

1397

-

1394

-

دانشگاه آزاد استان يزد

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد استان

-

تاکنون

-

1395

-

دانشگاه آزاد استان يزد

عضو کارگروه بررسي توانايي علمي متقاضیان
جذب هیأت علمي گروه حقوق
عضو هیأت اجرايي همايش ملي وکالت،
اخالق،فقه و حقوق

عضو هیأت بدوي انتظامي اعضاي هیأت علمي

تاکنون

1395

دانشگاه آزاد استان يزد

عضو کارگروه تخصصي حسابرسي و بررسي مالي

تاکنون

1394

دانشگاه آزاد استان يزد

عضو کمیسیون دائمي هیأت امناي استان يزد

تاکنون

1395

دانشگاه آزاد استان يزد

سوابق اجرايي
مدت همکاري
سمت

تا

مجموع به

نام سازمان  /شرکت

از

ماه

سال

ماه

سال

ماه

کارشناس امور حقوقي استانداري يزد

-

1376

-

1371

-

استانداري يزد

مشاور استاندار در امور حقوقي و مجلس

-

1382

-

1376

-

استانداري يزد

-

1392

-

1379

-

حکم وزير کشور

-

1380

-

1373

-

استانداري يزد

عضو اصلي هیأت رسیدگي به تخلفات اداري
کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه

نماينده وزارت کشور در کمیسیون ماده
 100قانون شهرداري ها

3

نماينده دولت (فرمانداري) در هیأت حل
اختالف کارگر و کارفرما
عضو هیأت امناي بیمارستان موقوفه
گودرز يزد
عضو اصلي شعبه تجديد نظر تعزيرات
حکومتي يزد
مسؤل کمیته انضباطي هیأت فوتبال
استان يزد
عضو اصلي هیأت منصفه مطبوعات استان يزد

نماينده تام االختیار استاندار يزد در
مسائل حقوقي طرح انتقال آب
وکیل پايه يک دادگستري
عضو هیأت مديره جامعه وکالي
دادگستري استان يزد

-

1391

-

1378

-

-

1380

-

1377

-

-

1381

-

1379

-

-

1382

-

1380

-

-

1380

-

1378

-

-

1380

-

1375

-

استانداري يزد

-

تاکنون

-

1382

-

وزارت دادگستري

-

1393

-

1391

-

وزارت دادگستري

حکم نماينده ولي فقیه و

-

-

-

1387

-

جمعه فقید يزد
عضو کمیته اجرايي چهارمین کنگره بین
المللي حقوق پزشکي -حقوق ژنتیک

-

-

عضو و رئیس کمیته انضباطي تجديد
نظر تخلفات اداري کارکنان استان يزد
عضو کارگروه تخصصي حقوقي
شهرداري يزد
رئیس کمیته تخفیفات شهريه

-

1394

-

1394

-

1394

-

1394

دانشجويي استان يزد

حکم معاون وزير
دادگستري
اداره کل تربیت بدني
استان يزد
اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمي استان يزد

دفتر نماينده محترم ولي
فقیه در استان يزد
مرکز بین المللي حقوق
پزشکي
دانشگاه آزاد اسالمي
استان يزد
شهرداري يزد
دانشگاه آزاد استان يزد
دانشکده پزشکي علي

عضو حقوقدان کمیته اخالق در پژوهش-

1396

هاي زيست پزشکي

ابن ابیطالب دانشگاه
آزاد يزد

عضو هیأت منصفه مطبوعات استان يزد
رئیس کانون وکالي دادگستري استان

سرپرست سازمان اوقاف
کشور

وکیل و مشاور حقوقي مرحوم حجه
االسالم و المسلمین صدوقي (ره)امام

استان يزد

تاکنون

4

1396

قوه قضائیه

1395

کانون وکالي يزد

) علمي تخصصي،پژوهشي-) و ساير مجالت (علميISI( مقاالت چاپ شده در مجالت علمي
نام مجله
Archives Des Sciences
Innova Ciencia
Bulletin of the Georgian National
Academy of Sciences
Allgemeine Forst Und Jagdzeitung
Allgemeine Forst Und Jagdzeitung
Australian journal of international
social research
Index copernicus international
Ltd,(poland)
Arth prabhand: A jornal of economics
and managment
Arth prabhand: A jornal of economics
and managment
Index copernicus international
Ltd,(poland)
Stanford Law Review

Columbia Law Review
مجله علمي و تخصصي علوم انساني آکادمي علوم و
95 تکنولوژي – ايران بهمن

عنوان
Theoretical Foundation of Constitutional
Interpretation
The Principels Governing Constitutional
Interpretation
Position The Rule Of Whole Sold Goods
Under an Obligation
Importance of Ability To Deliver in
Contractual System
Effect of Capacity Decadence in
Fulfillment of Tangible Contracts
Stability condition in international oil
contracts
Importants of ability to deliver in
conteractional system
Investigation the role of access to news
and information through cyberspace and
its influence on the development of social
righats in yazd
Investigation the effect of economic
critique of media on corruption reform in
iran
Effect of capacity decadence in fullfilment
of tangible contracts
The Nature of committing crimes by The
-press against the national security and
-their effects wite a view on the way
-of International institutions
-the press position among
-documents of human rights
-from freedom of expression
-to Criminalization
مطالعه تطبیقي مسؤلیت مدني دولت از ديدگاه فقه امامیه

مجله علمي و تخصصي علوم انساني آکادمي علوم و

 قاون اساسي جمهوري56 بررسي مفاهیم حقوق اصل

95 تکنولوژي – ايران بهمن

اسالمي ايران

فصل نامه علمي –تخصصي مطالعات علوم انساني

تئوري پنجره شکسته در راستاي فساد اداري

95 زمستان

عدم قابلیت رسیدگي به امور فني و تخصصي در ديوان

94 فصل نامه رويه قضايي زمستان

عدالت اداري

دفتر مطالعات و پژوهش هاي فرهنگ اجتماعي بقیه

بررسي تخريب اموال فرهنگي و تاريخي در نظام حقوقي

1395 اهلل

ايران
5

مجله علمي و تخصصي علوم انساني آکادمي علوم و

تأثیر قوه قضائیه در تصويب عهدنامه هاي بین المللي

تکنولوژي – ايران بهمن 96

تأملي پیرامون ماهیت حقوقي ضمان ناشي از خطاي در

فصل نامه علمي و پژوهشي حقوق پزشکي 1396

تشخیص قبل از تولد با نگاهي به حقوق انگلستان
تأملي بر بايسته هاي حقوقي در فساد اداري و علل پیدايش

مجله علمي و تخصصي علوم انساني آکادمي علوم و

و راهکارهاي مبارزه با آن

تکنولوژي – ايران بهمن 96
مجله علمي و تخصصي علوم انساني آکادمي علوم و

عدم کارآمدي طرح هاي مبارزه با فساد اداري ايران

تکنولوژي – ايران بهمن 96

تالیفات
کتاب "اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسي در
ايران و آمريکا"

ناشر

محل چاپ

عنوان کتاب

انتشارات مجد

تهران

ترجمه کتاب " تفسیر و نظريه حقوقي"

انتشارات مجد

تهران

کتاب "توقف و تأخیر دادرسي در نظام قضايي
عادالنه"

انتشارات مجد

تهران

کتاب"مجموعه مقاالت حقوق نفت"

انتشارات دانشگاه آزاد يزد

يزد

کتاب"جرائم علیه امنیت ملی در فضای سایبر"

انتشارات آرتاکاوا

يزد

انتشارات مجد

تهران

انتشارات انديشمندان يزد

يزد

کتاب "مطالعه تطبیقي تفسیر قاون
اساسي(مجموعه مقاالت)"
کتاب"تأملی بر مفهوم نظم از منظر حقوق
عمومی"
کتاب" مدنیت در رژیم حقوق اساسی ایران"
کتاب"تأملی بر مفهوم نظارت در اندیشه
اسالمی"
کتاب" جایگاه شرع در قانون اساسی جمهوری
اسالمی و قانون اساسی مشروطه"
اصل برابري در قوانین انتخاباتي جمهوري
اسالمي ايران

انتشارات انديشمندان يزد

يزد

انتشارات انديشمندان يزد

يزد

انتشارات مینوفر

مشهد

انتشارات نیکو روش

يزد

عناوين تحقیقاتي انجام شده
سال

عنوان
شوراها نمودي از نظام عدم تمرکز

1375

رژيم حقوقي حاکم بر تخلفات ساختماني در محدوده قانوني شهرها

1376

سوء استفاده از حق (الضرر) در نظام حقوقي ايران

1371
6

1394

دسترسي آزاد به اطالعات و اخبار

فعالیتهاي فرهنگي و سیاسي
نام موسسه

سال

عنوان

سازمان اوقاف

80-1377

فعالیت فرهنگي در کرسي هاي آزاد انديشي ويژه اساتید

دانشگاه آزاد استان

-

عضو بسیج اساتید

دانشگاه آزاد استان

-

وزارت کشور

1376،1378

عضويت در هیأت امناي بیمارستان موقوفه گودرز

عضو ستاد انتخابات استان يزد در انتخابات رياست جمهوري و
مجلس شوراي اسالمي
عضو شوراي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمي استان يزد
مشارکت در طرح هر مسجد يک حقوقدان

دانشگاه آزاد استان

1394

بسیج حقوق دانان استان يزد

1394

مسؤل کانون بسیج حقوق دانان شهید بهشتي وکالي دادگستري
مشارکت در نشست سالیانه انجمن اسالمي اساتید

دادگستري استان يزد
دانشگاه آزاداسالمي يزد

1395

شهرداري يزد

1396

سخنران ويژه در اولین همايش ملي حقوق شهروندي در جهان شهر
يزد

مقاالت ارائه شده در همايش
عنوان

نام همايش

دولت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک

اولین کنفرانس بین المللي حقوق و توسعه پايدار جامعه
مدني

تعهدات وکیل در برابر موکل

اولین همايش ملي وکالت ،اخالق ،فقه و حقوق

مسؤلیت مدني وکالي دادگستري در نظام حقوقي ايران

اولین همايش ملي وکالت ،اخالق ،فقه و حقوق

درآمدي بر اخالق حرفه اي وکالت

اولین همايش ملي وکالت ،اخالق ،فقه و حقوق

بررسي اثر رسانه ها در اعمال جرم توسط کودکان و نوجوانان

اولین همايش ملي وکالت ،اخالق ،فقه و حقوق

بايسته هاي حرفه اي وکالت

اولین همايش ملي وکالت ،اخالق ،فقه و حقوق

سیري در حوزه جامعه شناسي حقوق

سومین کنفرانس ملي جامعه شناسي و علوم اجتماعي

حق حبس در عقد نکاح

اولین کنفرانس بین المللي حقوق و توسعه پايدار جامعه مدني

بررسي ازدواج موقت

اولین کنفرانس بین المللي حقوق و توسعه پايدار جامعه مدني

مسؤلیت مدني قضات در رابطه با قضاوت

اولین کنفرانس بین المللي حقوق و توسعه پايدار جامعه مدني

رونق اقتصادي و جرائم مرتبط با حوادث رانندگي

اولین کنفرانس بین المللي حقوق و توسعه پايدار جامعه مدني

7

تعیین معیارهاي حقوق شهروندي بر اساس استانداردهاي

همايش ملي استاندارد با رويکرد استانداردها ،ضوابط و مقررات

اجتماعي

سومین کنفرانس سراسري حقوق و مطالعات قضايي(شیراز)96

حق حاکمیت ملت و قواي ناشي از آن در قانون اساسي
جامعه مدني و تأثیر آن بر ايجاد قاعده حقوقي در ساهاي

سومین کنفرانس سراسري حقوق و مطالعات قضايي(شیراز96

غیر دولتي

اولین کنفرانس ملي کاربرد پژوهش هاي نوين در علوم
انساني(شهريور  96قائم شهر مازندران)

حق بر آموزش رايگان و نقش دولت در توسعه آن
آثار حقوقي انحالل شرکت هاي سهامي و ابطال تصمیمات

اولین همايش بین المللي فقه ،حقوق ،وکالت و علوم اجتماعي
(همدان )1396

رسیدگي ديوان عدالت اداري به تخلفات ادارات و کاهش

سومین همايش ملي حقوق ،بسترهاي فساد اداري و مالي
(میبد )1395

بررسي تطبیقي تخلف از انجام تعهد بین حقوق ايران و

اولین همايش بین المللي فقه ،حقوق ،وکالت و علوم اجتماعي
(همدان )1396

بررسي تطبیقي سرقفلي و حق کسب و پیشه در حقوق

اولین همايش بین المللي فقه ،حقوق ،وکالت و علوم اجتماعي
(همدان )1396

بررسي حقوق مسافرين در مسافرت هاي هوايي در

اولین همايش بین المللي فقه ،حقوق ،وکالت و علوم اجتماعي
(همدان )1396

بررسي تطبیقي ماهیت حقوقي جبران خسارت در رويه

اولین همايش بین المللي فقه ،حقوق ،وکالت و علوم اجتماعي
(همدان )1396

ارگانها
میزان خسارت
حقوق مصر و حقوق انگلستان
ايران ،انگلیس و مصر
کنوانسیون هاي بین المللي
هاي

و ديوان داوري دعاوي ايران و آمريکا

سومین همايش ملي حقوق و بسترهاي فساد اداري و مالي
(دانشگاه آزاد میبد )1395
سومین همايش ملي حقوق و بسترهاي فساد اداري و مالي
(دانشگاه آزاد میبد )1395
دومین کنفرانس ملي حقوق ،الهیات و علوم سیاسي(شیراز
ارديبهشت )96

بررسي انواع فساد اداري
حوزه مطالعه فساد اداري
فضاي سايبر از منظر جرائم علیه امنیت ملي

دوره هاي آموزشي
نام دوره

سطح

محل آموزش

سال

دوره آموزش مديريت استراتژيک

-

دانشگاه آزاد میبد

1391

دوره آموزشي مديريت اطالعات علمي با نرم افزار

-

دانشگاه آزاد میبد

1391

آموزش بهینه سازي روابط استاد و دانشجو

-

دانشگاه آزاد تفت

1390

آموزش ويندوز 98

-

دانشگاه آزاد میبد

1389

دوره آموزش بهره وري نیروي انساني

-

دانشگاه آزاد میبد

1389

آشنايي با اصول طراحي سؤاالت امتحاني

-

دانشگاه آزاد میبد

1390

آشنايي با شیوه تولید و چاپ مقاالت علمي مجالت ISI

-

دانشگاه آزاد میبد

1390

مقاله نويسي علمي به زبان انگلیسي

-

دانشگاه آزاد میبد

1388

گارگاه آموزش کدينک و امتیازات پژوهشي و نرم افزار اکسل

-

دانشگاه آزاد يزد

1394

مديريت دوره آموزشي کدينگ و امتیازات

-

دانشگاه آزاد يزد

1394
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پژوهشي و نرم افزار اکسل

مهارت درزبان خارجي
میزان تسلط:

زبان خارجي

نوع توانائي (خواندن  ،نوشتن ،مکالمه)

انگلیسي

خواندن  ،نوشتن

خوب

عربي

خواندن  ،نوشتن

خوب

عالي/خوب/متوسط/ضعیف

نشاني و شماره هاي تماس
تلفن ثابت 035-38240204 :
تلفن همراه 09131513072 :
فکس035-38240205 :
نشاني محل کار :دانشگاه آزاد استان يزد -دبیرخانه هیأت امناء

نشاني منزل :يزد -صفائیه -خیابان عدالت – کوچه عدالت  -20پالک 3
تاريخ
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