
 

 

 

دیوان عدالت اداری)  44عضو کارگروه تطبیق مقررات دولتی با سیاست های کلی اصل  -
1390- 1392) 

 (1394ر )و کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشوعض -
-1390()1388-1387همکاری با معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری)  -

1392) 
 (1390- 1384همکاری با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه)  -
 (1390 -1389مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل مرکز تحقیات شورای نگهبان)  -

 

 

 

 

 

  )کارشناسی( حقوق اساسیتدریس  -
 )کارشناسی( حقوق اداری تدریس -
 )کارشناسی ارشد( حقوق اساسی تطبیقی تدریس -
 )کارشناسی ارشد(حقوق اداری تطبیقی تدریس -
 )کارشناسی ارشد(قراردادهای اداری تدریس -
 )کارشناسی ارشد(رتباطاتاحقوق عمومی  تدریس -
 )کارشناسی ارشد(آزادی های عمومی تدریس -
 ام بین الملل حقوق بشر در ایران)کارشناسی ارشد(ظن  تدریس -
 )کارشناسی ارشد(تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی تدریس -
 اداری)دکتری(تحلیل محتوای آرای دیوان عدالت  تدریس -
 حقوق بشر)دکتری( تدریس -

 

 

 سوابق اجرایی

 آموزشیسوابق 



 

 

 

 

 کتب ■

 « 1390، انتشارات شهر دانش، « اییهروحقوق اداری تطبیقی ،عدالت. 
  « تفکیک تقنین و اجرا، تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و

با همکاری همکاران پژوهشی، انتشارات معاونت حقوقی ریاست « مجریه
 .1390جمهوری،

 

 

 مقاالت ■

پژوهشی -در نشریه علمی« نظارت قضایی دیوان عدالت اداری برانتصاب های اداری»  .1
.)مشترک با دکتر مرتضی نجابت 1393 تابستان ،65 حقوق قضایی، شماره هاییدگاهد

 خواه(
حقوقی دانشکده  دو فصلنامه«موردی شورای نگهبان ناظر بامطالعهابعاد استقالل نهاد » .2

 .1389علوم قضایی و خدمات اداری،شماره دوم، سال 
–فصلنامه علمی « از انقالب و شورای انقالب نظارت شورای نگهبان بر مصوبات پیش » .3

)مشترک با آقای میثم درویش 1392سال  3دانش حقوق عمومی، شماره   پژوهشی
 متولی(

پژوهشی حکومت  -، فصلنامه علمی«در پرتو حقوق اسالمی أیربر حق  یتأمل» .4
.) مشترک با آقای حسین 1392( زمستان 70) پیاپی 4اسالمی، سال هجدهم، شماره 

 عزیزی(
پژوهشنامه « وری اسالمی ایرانجایگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمه» .5

شماره اول مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص تحت عنوان دیوان عدالت اداری 
 .1386بازخوانی جایگاه،صالحیت و دادرسی قضایی، زمستان 

بر قانون اساسی جمهوری اسالمی  یدتأکمبانی حقوق عمومی حقوق رقابت با » .6
 ،39ق دانشکده حقوق دانشگاه تهران،دوره پژوهشی فصلنامه حقو -نشریه علمی «ایران

 )مشترک با دکتر محمود باقری(1388سال  ،3شماره 

 پژوهشیسوابق 



مراجع کنترل مصوبات دولت در حقوق ایران با نگاهی به قانون جدید دیوان عدالت » .7
 .1387،  38و  37شماره  حقوقی، هاییدگاهدنشریه « اداری

پژوهشنامه شماره سوم «یحل اختالف تخصصی دیوان عدالت دار یشوراهابررسی » .8
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص تحت عنوان شوراهای حل اختالف 

 .1387،زمستان
نشریه « و تکلیف به بیان دالیل تصمیمات اداری،رویکردی حق بنیاد اییهروعدالت » .9

 نامهیژهوپژوهشی تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.) –علمی 
 (1391تحقیقات حقوقی، مجله 10شماره 

پژوهشی  -نشریه علمی « تحوالت حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران .10
 .41شماره 1392پژوهش حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی پاییز 

 یدنظرتجد یئته یرواعتراض به »در خصوص یروعلمی نقد و تحلیل  یادداشت .11
در کتاب رویه قضایی در شعب دیوان عدالت « اهدانشگ علمییئتهانتظامی اعضا 

 .1391اداری، دفتر نخست، انتشارات قضا،
در کتاب رویه « ابطال اقدامات تملکی»در خصوص یروعلمی نقد و تحلیل  یادداشت .12

 .1391.13قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، دفتر نخست، انتشارات قضا،
رویه قضایی »دو فصلنامهعلمی نقد و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در  یادداشت .13

 .1393،شماره اول «شعب دیوان عدالت اداری
دیوان،سلب  یهرو در نفعیذمعنای »در خصوص  یروعلمی نقد و تحلیل  یادداشت .14

، یاداردر کتاب رویه قضایی در شعب دیوان عدالت « عضویت از شورای اسالمی شهر
 1392انتشارات جنگل،دفتر دوم، 

وحدت رویه  یروتحلیل و توجیه «)در مفهوم ذینفع در دادرسی اداری یتأمالت»  .15
حقوق عمومی ،انتشارات  یدر تکاپوعمومی دیوان عدالت اداری(  یئته 115شماره

 .1393جنگل، 
پژوهشی -نشریه علمی « آمبودزمان و سازمان بازرسی کل کشور اییسهمقابررسی » .16

 ) مشترک با خانم زهرا زارعی(1392اره اول،حقوق اداری ،شم
،مجموعه مقاالت امنیت قضایی،تهران، مجمع «امنیت قضایی در بستر کارآمدی اداری» .17

 .1390تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک،چاپ اول،
 یسرئنقدی بر نظارت موازی  سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران،»  .18

پژوهشی دانش حقوق –، فصلنامه علمی «ی اسالمی و دیوان عدالت اداریمجلس شورا
 (کشیشمابر.)مشترک با آقای محمد 1393پاییز  9شماره  عمومی،

،پاییز و 4،شماره یرونقد  دو فصلنامه« فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما»  .19
 پرسا( محمد،)مشترک با آقای 1392زمستان 

نقش نهادهاي ملي حقوق بشر در حمايت از حقوق بشر كارگران مهاجر: » ترجمه مقاله .20
و  32شماره  ، سال دهم ،1387اجتماعی،  ینتأمنشریه «   سانتا کروزمعاني اعالميه 

33. 



 سال هفتاد و یکم، نشریه حقوقی دادگستری،، «نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی» .21
 .1386بهار 

صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به »در خصوص یرأنقد و تحلیل  یادداشت .22
رویه قضایی در شعب دیوان  دو فصلنامه(،احمرهالل«)یردولتیغعمومی  مؤسسات

 .1394عدالت اداری، شماره دوم، 
 
 

 علمی هاییسخنران ■

مفهوم قانون و نسبت آن با نظام حقوق عمومی در »رانی علمی در خصوص نسخ .1
اردیبهشت  ،قوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندانشکده ح در « جمهوری اسالمی ایران،

 1390سال 
کلی  هاییاستساستناد به قانون اساسی و »مشارکت  و سخنرانی در نشست علمی .2

برگزاری توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت « مراجع قضایی یدر آرانظام 
در  اثری تحت همین  شدهچاپعمومی دیوان عدالت اداری،  یئته در محلاداری 

 .1391بهار  عنوان شماره سوم،انتشارات پیام عدالت،
نقد و بررسی قانون جدید دیوان عدالت »سخنرانی در دانشگاه علوم قضایی با موضوع  .3

 .1392اداری) قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری( آبان ماه 
پژوهشکده مجازی حقوق و  شییآزاداندو  پردازییهنظرششمین کرسی  سخنرانی در .4

 .1392، شهریور «در حقوق اداری اییهروعدالت »سازمان بسیج حقوقدانان با موضوع 
مفهوم » سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی با عنوان .5

به  ینینهرفریدون دکتر کاشانی و  دکتر جوادهمراه با « یواداردر دادرسی مدنی  نفعیذ
 (1394عالمه طباطبایی و تهران)آبان  یهادانشگاه علمییئتهترتیب عضو 

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر »سخنرانی در پژوهشگاه قوه قضاییه با عنوان .6
 .1394آبان « یردولتیغعمومی  ینهادهاو  مؤسسات

از سنتوری تا رستاخیز: تحول رویه قضایی دیوان عدالت » سخنرانی در نشست علمی .7
 .1395 آذرماهدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی،« اداری

نظارت بر  شناسییبآس»مجلس شورای اسالمی  یهاپژوهشسخنرانی در مرکز  .8
 .1395 ماهبهمن، دفتر مطالعات سیاسی، «شوراهای اسالمی

ی رسیدگی به شکایات استخدام هاییئتهایجاد »سخنرانی در پژوهشگاه قوه قضاییه .9
 .1396اردیبهشت  ،«دولتی یهادستگاهدر 

 


