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 بسمه تعالی

 

 

 «رزومه»

 آموزشی: سوابق

 .87رکز سال(کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران م1

 .78(کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه امام حسین)ع(سال 2

 .22(کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک سال3

 قم در مرحله رسالهازاد اسالمی واحد  هدانشگا ( دانشجوی دکتری حقوق عمومی 4

 : تالیفات

 کتاب :(الف

به : حقوق شهروندی و سازوکارهای تضمین آن در نظم کنونی حقوقی کتاب تحت عناوین 

 در انتشارات حرف نو ، 287-044-112-430-3کتابخانه ملی و شابک 2171117شماره 

 :کارهای تحقیقیمقاالت و  (ب

قانون اساسی، نظام سازی نظارت همگانی و نقش بسیج در تحقق آن)ارائهه شهده در  (1

قهانون اساسی،رشهت 7همایش استانی نظارت همگانی و نظام سازی آن براسها  اله 

 (22آذر ماه 

احیهای داوری (حدود نظارت دادگاه در اجرای آرای داوری)ارائه شده در همهایش اسهتانی 2

 (21رماهدر ح  وفص  اختالفات، رشت آذ

(بررسی تاثیر موسسات غیهر دولتهی در کهاهش حجهم ورودی دادگسهتری)ارائه شهده در 3

 (21احیای داوری در ح  وفص  اختالفات ،رشت آذرماههمایش استانی 

(بررسی تطبیقی امکان مطالبه خسارت از گران فروشان توسط خریداران غیر مستقیم از 4

طقهه ایهی فرلهت هها و  هالش ههادر ایش منحقوق ایران و امریکا)انتخهاب مقالهه برتهر همه

 (21رشت آذر ماه  همایش منطقه ایی شمال کشور در
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در مجلهه  (نگرش نظام حقوقی جمهوری اسهالمی نسهبت بهه محهیط زیسهت) ا  شهده5

 .24بهار و تابستان قلم حق دادگستری(تخصصی 

در (بررسی حقوق کودک در اسالم و مقایسه آن با کنوانسیون حقوق کودک) ها  شهده 8

 .22هفته نامه فرزندان گی  

در نظهههام حقهههوق جمههههوری اسهههالمی بررسهههی  الشههههای نههههادی نظهههارت همگهههانی (8

مطالعات حقوق بشر سازمان بسیج اساتید کشور علمی ترویجی  فصلنامه 7شماره )ایران

. 

(نقش قوانین بین المللی درپخش برنامه های ماهواره ای درایران)در نوبت  ا  فصلنامه 2

 21سیاست جهانی دانشگاه گیالنهشی علمی پژو

) ا   نهادهای مجری نظام سازی نظارت همگانی در ال  هشتم قانون اساسی(14

 .24قلم حق دادگستری(بهار و تابستان تخصصی  شده در مجله 

 سوابق تدریس:

درو   در  رشهتدانشهگاه آزاد واحهد مرکز علمهی کهاربردی قهوه قضهاییه ، (هم اکنون در 1

 درحال تدریس هستم. یحقوق

 ( مدر  حقوق شهروندی در کارگاه های تخصصی و سازمانها و ادارات استان .2

 سوابق اجرایی:بخشی از 

(وکی  و کارشنا  حقوقی دفتر حمایهت حقهوقی و قضهایی از ایگهارگران گهیالن در فالهله 1

 .73-87سالهای

 4 گیالن دادگستری  یک ایهوکی  پ(2

 گیالندادگستری (نایب رییس کمسیون پارلمانی کانون وکالی 3

 1444تا27(مشاور حقوقی مدیر عام  منطقه آزاد انزلی )4

 (28تاخرداد 21)(عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گیالن5

 (23تا 24)(مشاور رئیس ک  دادگستری استان در امور پیشگیری از وقوع جرم.24

ادامهه  25( مشاور معاون اجتماعی و  پیشگیری از وقهوع جهرم دادگسهتری که  اسهتان)21

 دارد(

 mehrdad.aj72@gmail.comآدر  الکترنیکی:

 42113321554شماره تما :
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