
 

 

 

 .مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه -
 روزنامه رسمی کشور. قائم مقام مدیر عاملضو هیئت مدیره و ع -
 .مدیر کل پژوهش دیوان عدالت اداری -
 .مشاور معاونت حقوقی و توسعه قضائی -
 .مشاور مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائیه -
 .توسعه قضاییدبیر کمسیون قوانین تجاری مرکز مطالعات  -
 .دبیر کمسیون حقوق تجارت شورای عالی توسعه قضایی -
نماینده معاونت حقوقی و توسعه قضایی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی برای  -

 .1385بررسی الیحه تجارت از سال 
عضو کمیته حقوق تجارت کمسیون حاکمیتی و قضایی دفتر مشورتی مجمع تشخیص  -

 .مصلحت نظام
قضائیه در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی جهت بررسی الیحه  نماینده قوه -

 .تجارت
 .نماینده قوه قضائییه در کمسیون مشترک مجلس شورای اسالمی جهت بررسی الیحه تجارت -
 (1383-1381)نماینده شورای عالی توسعه قضایی در ستاد تهیه لوایح و طرح های قضایی  -
مجلس وزارت دادگستری در کمسیونهای تخصصی هیئت دولت نماینده معاونت حقوقی و امور  -

(1377-1379) 
 .کارشناس امور قضایی قوه قضائیه -
 .کارشناس امور مجلس و دولت وزارت دادگستری -
 .کارشناس امور حقوقی و بین المللی معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری -
 .هیئت دولت نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس در کمسیونهای تخصصی -
 .نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس در کمسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی -
کارشناس رسمی دادگستری در رشته ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی )عالئم تجاری،  -

 اختراعات، نشان های جغرافیایی و طرح های صنعتی(
سازمان ثبت اسناد و امالک  نماینده ثبت امالک )تشخیص و صدور سند مالکیت( استان تهران -

 کشور
 .معاون اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی -
 .کارشناس امور بین الملل سازمان ثبت اسناد -

  
 

 

 سوابق اجرایی



 

 
 

 
  1تجارت حقوق تدریس  -
 2تجارت حقوق  تدریس -
 ثبتحقوق  تدریس -
 1مدنی حقوق  تدریس -
 ارشد()کارشناسی شیوه های جایگزین حل و فصل اختالفات -

 

 

 

 

 

 

 

 کتب ■

 ،روند تغییرات سرمایه حقوق شرکت ها. 
 فرهنگ اصطالحات حقوقی چهار زبانه. 
 تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسالم و حقوق بین الملل 
 مجموعه آرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

 

 

 مقاالت ■

 کنوانسیون پاریس راجع به مقررات ثبتی.  -1

 مالکیت صنعتی، حکومت قانون یا آئین نامه.حقوق  -2

 .مصر قوه قضائیه، حقوق مدنی و اصل حاکمیت قانون در -3

 آموزشیسوابق 

 پژوهشیسوابق 



 

 

 

 های پژوهشیطرح ■

و امالک در تجارت جهانی و تجارت  اسنادثبتجایگاه سازمان »مجری طرح پژوهشی ملی  .1
 «الکترونیک

 6قضایی کارشناسی ارشد پیوسته در  علومبرنامه درسی رشته »مجری طرح پژوهشی ملی  .2
 «گرایش تخصصی ویژه

 «برنامه درسی رشته علوم ثبتی مقطع کارشناسی»مجری طرح پژوهش ملی  .3

 «کارشناسی ارشد مقطعبرنامه درسی رشته دادرسی اداری »مجری طرح پژوهشی ملی  .4

تجاری مقطع  هایشرکتبرنامه درسی رشته  حقوق »همکاری در اجرای طرح پژوهشی  .5
 «کارشناسی ارشد

 در قوه قضائیه« جامع تجارت»الیحه  نویسپیشمدیر پروژه ملی تدوین  .6

 


