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 رساله دکتری:

 عالی با درجه 3181دفاع در سال  -سازیقواعد مشترک حاکم بر قراردادهای خصوصی عنوان رساله:

 : دکتر لعیا جنیدی و دکتر رضا طجرلو استادان مشاور، دکتر محسن صادقی استاد راهنما:

 پایان نامه کارشناسی ارشد:

 با درجه عالی 3198دفاع در سال  -ارث خسارت عنوان پایان نامه:

 : دکتر محمود کاظمیاستاد مشاوردکتر محسن ایزانلو،  استاد راهنما:

 ها و افتخارات:رتبه

 ی دادگستری خراسانآزمون اختبار کانون وکال رتبه اول -5931

 آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی 34رتبه  -5931

 رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 3194التحصیالن ورودی سال رتبه اول فارغ-5931
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 در آزمون سراسری گروه علوم انسانی 1منطقه  8کشوری و رتبه  331رتبه  -5931

 کشور آموز ممتازعنوان دانش کسب -5931

 البالغه در طول دوران تحصیلیمسابقات علمی، احکام و نهجالمپیاد ادبی، تر در های برو کسب رتبه

 تألیفات:

 سازی و قواعد مشترک حاکم بر قراردادهای آنکتاب حقوق خصوصی -5

 .3181تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 

 ر سقط درمانیهای داللت قاعده الحرج و تشخیص مصادیق آن دمقاله چالش -1

 .31-3، ص3شماره  ،3181 مجله پزشکی قانونی ایران، سازمان پزشکی قانونی،

سازی اموال عمومی )مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مقاله بررسی حقوقی قابلیت خصوصی -9

 فرانسه(

-318، ص19، شماره 3181های بازرگانی، بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش فصلنامه پژوهشنامه

413. 

مقامی( بازماندگان برای مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدمات دعاوی )شخصی و قائممقاله  -4

 جسمانی

 11-31، ص81، شماره 3181قی دادگستری، قوه قضاییه، مجله حقو

 سازی در کاهش فساد اداریمقاله نقش اصول حاکم بر خصوصی -1

 با فساد: دستاوردها و چالشها، چاپ مجموعه مقاالت همایش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه

 .شده

 .، معاونت آموزش قوه قضاییهالمعارف حقوق مدنی ایرانمشارکت در تدوین دایره -1

 :همایش داخلی

در دومین همایش  «سازیمفهوم و جایگاه دولت در قراردادهای خصوصی»ارائه مقاله با عنوان  -3

 مشهد.، 3181دانشگاه فردوسی، اسفندماه  -ملی دولت پژوهی

های ین همایش ملی چالشلدر او« سکوت قانون در ارتباط با اطفال طبیعی»ارائه مقاله با عنوان  -4

 ، تبریز.3181دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، اسفندماه  -قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید



هویت و  در اولین همایش ملی نماز، «نماز و نقش آن در پیشگیری از جرم»ارائه مقاله با عنوان  -1

 ، بیرجند.3181دانشگاه بیرجند، اسفندماه  -جوانان

طب  ملیدر ششمین همایش  «های تشخیص حرج در سقط درمانیچالش»ارائه مقاله با عنوان  -4

 ، قم.3181سازمان پزشکی قانونی کل کشور، آبان ماه  -و قضا

لین همایش ملی فقه و در او« اعتمادسازی اجتماعی در پرتو الزامات فقهی»ارائه مقاله با عنوان  -1

 ، تهران.3181دانشگاه امام صادق، دی ماه  -تربیت

 :المللیهای بینکنفرانس

سازی صنعت گردشگری با تأکید بر قانون اجرای های خصوصیبایسته»ارائه مقاله با عنوان  -3

دانشگاه  -المللی گردشگری بیایان لوتدر همایش بین «قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست

 ، بیرجند.3189ماه جند، اردیبهشتبیر

گذاری خارجی در صنعت گردشگری با نگاهی به بررسی حقوقی سرمایه»ارائه مقاله با عنوان  -4

 -گردشگری بیابان لوت المللیدر همایش بین «گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه

 .، بیرجند3189ماه دانشگاه بیرجند، اردیبهشت

در « سازی در ایرانگذاری خارجی در قالب اجرای خصوصیسرمایه» ارائه مقاله با عنوان -1

 -گذاریهای تجاری، اقتصادی و سرمایهالمللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزههمایش بین

 ، مشهد.3181دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، اسفندماه 

-در همایش بین« در فقهمقایسه تروریسم با محاربه و افساد فی االرض »ارائه مقاله با عنوان  -4

 ، تهران.3181دانشگاه عالمه طباطبایی، اسفندماه  -ی تروریسمشناختالمللی ابعاد حقوقی جرم

 داوری مقاالت:

 پژوهشی مجلس و راهبرد )مرکز پژوهشهای مجلس شورای  -داوری مقاله برای مجله علمی

 اسالمی(

 ادی )دانشگاه فردوسی مشهد(پژوهشی دانشنامه حقوق اقتص -داوری مقاله برای مجله علمی 

 تدریس:

 دانشگاه بیرجند -تا کنون 5931



 حقوق بانکیحقوق تجارت، ، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی

 دانشگاه فردوسی مشهد -5939

 حقوق تجارت

 واحد مشهد دانشگاه شهید مطهری -5934تا  5935

 مقدمه علم حقوق، حقوق مدنی، حقوق تجارت

 د اسالمی واحد مشهددانشگاه آزا -5939تا 5933

 مقدمه علم حقوق، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی


