
    
 

  علی محمد فالح زاده

 )ره(دانشگاه عالمه طباطبایی استادیارحقوق عمومی 

  amfallahzadeh2002@gmail.comرایانامه:

 دروس تدریس شده:

 حقوق اداری)کارشناسی(حقوق اساسی و 

،نطام حقوق اداری تطبیقی، قراردادهای اداری، حقوق عمومی ارتباطات،آزادی های عمومیحقوق اساسی تطبیقی ،  

 )کارشناسی ارشد(بین الملل حقوق بشر در ایران

 (وای آرای دیوان عدالت اداری)دکتریتحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی، تحلیل محت

 حقوق بشر)دکتری(
 

 تحصیالت:-

 اه شهید بهشتیاز دانشگ دکترا -1

 اه شهید بهشتیکارشناسی ارشد از دانشگ -2

 (1331در سال  سراسریکنکور 11اداری) رتبه کارشناسی از دانشگاه علوم قضایی و خدمات  -3

 

 سوابق اجرایی:

 ( 1312دمات اداری) از آبان وهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خپژ معاون -1

 (1311 -1331مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل مرکز تحقیات شورای نگهبان)  -2

 (1311 -1331همکاری با مرکز تحقیقات شورای نگهبان)  -3

 (1312-1311)(1333-1333) همکاری با معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری-3     



 (1311- 1331همکاری با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه)  -1

 (1311عضو کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور) -5

 (1312 -1311دیوان عدالت اداری)  11عضو کارگروه تطبیق مقررات دولتی با سیاست های کلی اصل  -1

 

 راهنمایی پایان نامه ها:-

دانشگاه « الگوی مطلوب معامالت شهرداری در پرتو قواعد سازمان تجارت جهانی» راهنمایی رساله دکتری -1     

 عالمه طباطبایی

   دانشگاه عالمه « مشروعیت حق طبیعی: مطالعه تطبیقی در مکتب تشیع و اعتزال نو» راهنمایی رساله دکتری-2     

 طباطبایی

« یه قضایی در توسعه حقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت ادارینقش رو» اهنمایی رساله دکتریر-3

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 راهنمایی ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه عالمه طباطبایی و علوم قضایی

 

 

 تالیفات :-

 الف(کتب

 1311، انتشارات شهر دانش، « رویه ایحقوق اداری تطبیقی ،عدالت »کتاب -1

با همکاری  «تفکیک تقنین و اجرا، تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه»کتاب  -2

 .1311ت معاونت حقوقی ریاست جمهوری،، انتشاراهمکاران پژوهشی

 ب(مقاالت

انشکده علوم قضایی و خدمات دوفصلنامه حقوقی د«بعاد استقالل نهاد ناظربا مطالعه موردی شورای نگهبانا»-1

 .1331سال  اداری،شماره دوم،

پژوهشی دانش –فصلنامه علمی « از انقالب و شورای انقالب نظارت شورای نگهبان بر مصوبات پیش » --2

 )مشترک با آقای میثم درویش متولی(1312سال  3حقوق عمومی، شماره  

پژوهشی حکومت اسالمی، سال هجدهم، شماره  -، فصلنامه علمی«اسالمیتاملی بر حق رای در پرتو حقوق »-3

 .) مشترک با آقای حسین عزیزی(1312( زمستان 31) پیاپی 1



حقیقات شماره اول مرکز ت وهشنامهپژ «یگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانجا»-1

اداری بازخوانی جایگاه،صالحیت و دادرسی قضایی، زمستان استراتژیک مجمع تشخیص تحت عنوان دیوان عدالت 

1331. 

پژوهشی  -نشریه علمی «مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»-5

 .)مشترک با دکتر محمود باقری(1333،سال 3،شماره 31فصلنامه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران،دوره 

نشریه دیدگا های  «نترل مصوبات دولت در حقوق ایران با نگاهی به قانون جدید دیوان عدالت اداریمراجع ک»-1

 .1333،  33 و 33حقوقی،شماره 

کز تحقیقات استراتژیک پژوهشنامه شماره سوم مر«رسی شورا های حل اختالف تخصصی دیوان عدالت داریبر»-3

 .1333زمستانمجمع تشخیص تحت عنوان شوراهای حل اختالف ،

پژوهشی  –نشریه علمی  «عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دالیل تصمیمات اداری،رویکردی حق بنیاد»-3

 (1311مجله تحقیقات حقوقی، 11ماره تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.)ویژه نامه ش

پژوهشی پژوهش حقوق عمومی  - نشریه علمی« تحوالت حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران»-1

 .11شماره 1312اییز ده حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی پدانشک

اعتراض به رای هیات تجدید نظر انتظامی اعضا هیات علمی »نقد و تحلیل رای در خصوصیاداشت علمی   11

 .1311در کتاب رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، دفتر نخست، انتشارات قضا، «دانشگاه

در کتاب رویه قضایی در شعب دیوان  «ابطال اقدامات تملکی»یاداشت علمی نقد و تحلیل رای در خصوص -11

 .1311عدالت اداری، دفتر نخست، انتشارات قضا،

رویه قضایی شعب دیوان عدالت »آرای دیوان عدالت اداری در دوفصلنامه یاداشت علمی نقد و تحلیل -12

 .1313،شماره اول «اداری

اسالمی  ان،سلب عضویت از شورایدیو معنای ذی نفع دررای» ای در خصوص یاداشت علمی نقد و تحلیل ر-13

 1312ی، دفتر دوم، انتشارات جنگل،در کتاب رویه قضایی در شعب دیوان عدالت ادرا« شهر

مومی هیات ع 115تحلیل و توجیه رای وحدت رویه شماره«)تامالتی در مفهوم ذینفع در دادرسی اداری» -11

 .1313دیوان عدالت اداری( درتکاپوی حقوق عمومی ،انتشارات جنگل، 

پژوهشی دیدگاه های حقوق -در نشریه علمی« نظارت قضایی دیوان عدالت اداری برانتصاب های اداری»  -15

 )مشترک با دکتر مرتضی نجابت خواه(.1313،تابستان، 15قضایی، شماره 



،شماره  پژوهشی حقوق اداری-نشریه علمی « زمان بازرسی کل کشوربررسی مقایسه ای آمبودزمان و سا»-11

 ) مشترک با خانم زهرا زارعی(1312اول،

،مجموعه مقاالت امنیت قضایی،تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، «منیت قضایی در بستر کارآمدی اداریا»-13

 .1311مرکز تحقیقات استراتژیک،چاپ اول،

سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران،نقدی بر نظارت موازی رییس مجلس شورای » -13

)مشترک با .1313پاییز  1وهشی دانش حقوق عمومی،شماره پژ–، فصلنامه علمی «اسالمی و دیوان عدالت اداری

 ابریشم کش( دمحم آقای

،)مشترک با 1312،پاییز و زمستان 1مه نقد رای،شماره دوفصلنا« فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما»  -11

 آقای محد پرسا(

نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت از حقوق بشر کارگران مهاجر: معانی اعالمیه » ترجمه مقاله -21

 .33و  32، سال دهم ،شماره 1333نشریه تامین اجتماعی، « سانتاکروز  

 .1331نشریه حقوقی دادگستری،سال هفتاد و یکم،بهار «نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی» -21

صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به موسسات عمومی غیر »یاداشت نقد و تحلیل رای در خصوص -22

 1311هالل احمر(،دوفصلنامه رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، شماره دوم، «)دولتی

وق اداری) نشریه علمی پژوهشی حق« ساله در حقوق اداری ایرانحق اداره مطلوب به مثابه یک حق: طرح ک» -23

 )پذیرش شده در نوبت چاپ

 

 همایش های بین المللی:
4 th. International Conference on Modern Researches in Humanities. Paris. 

France,13.DEC 2016, rulemaking  jurisdiction in the practice of Guardian Council. 

 

 

 طرح های پژوهشی:-

« طالعه روابط  قوه مقننه و مجریه قلمرو صالحیت قانون گذاری مجلس شورای اسالمی،م»اجرای طرح تحقیقاتی  

 (1311ات شورای نگهبان)رای مرکز تحقیقب

 



 سخنرانی های علمی: -

 در  «جمهوری اسالمی ایران،مفهوم قانون و نسبت آن با نظام حقوق عمومی در »سخرانی علمی در خصوص -1

 1311 اردیبهشت سال -دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

استناد به قانون اساسی و سیاست های کلی نظام درآرای مراجع »مشارکت  و سخنرانی در نشست علمی -2 

دیوان عدالت موزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری درمحل هیات عمومی برگزاری توسط معاونت آ« قضایی

 .1311اداری، چاپ شده در  اثری تحت همین عنوان شماره سوم،انتشارات پیام عدالت،بهار 

نقد و بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری) قانون تشکیالت و »سخنرانی در دانشگاه علوم قضایی با موضوع -3

 .1312آیین دادرسی دیوان عدالت اداری( آبان ماه 

ن کرسی نظریه پردازی و آزاد اندیشی پژوهشکده مجازی حقوق و سازمان بسیج حقوقدانان سخنرانی در  ششمی-1

 .1312، شهریور «عدالت رویه ای در حقوق اداری»با موضوع 

مفهوم ذی نفع در دادرسی مدنی » علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی با عنوان و سخنرانی در دانشکده حقوق-5 

اد کاشانی و فریدون نهرینی به ترتیب عضو هیات علمی دانشگاه های عالمه طباطبایی و همراه با دکترجو« و اداری

 (1311تهران)آبان 

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر موسسات و نهاد های عمومی »سخنرانی در پژوهشگاه قوه قضاییه با عنوان-1

 .1311آبان « غیر دولتی

دانشکده حقوق و « رستاخیز: تحول رویه قضایی دیوان عدالت اداریاز سنتوری تا » سخنرانی در نشست علمی-3

 .1315علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی،آذر ماه 

، دفتر «آسیب شناسی نظارت بر شوراهای اسالمی» سخنرانی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی -3 

 .1315مطالعات سیاسی، بهمن ماه 

 

                                           

  
 


