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 رزومه علمی پژوهشی وفرهنگی1
 

  بیوگرافی

هِرزاد  : ًام

 14: شوارٍ شٌاضٌاه2471460569َ: کذهلی هطیحی :خاًْادگی ًام

 masihi55@hotmail.com :الکترًّیکی پطت

 www.masihi.moshavere.net:شخصی ضایت ّب

دانشگاه پیام نور خرامه  :کار هحل آدرش

 09171117977 :تواش شوارٍ

دّرٍ - 2دّرٍ کارشٌاضی داًشگاٍ دّلتی گیالى -1:حمْق  داًشگاٍ هحل تحصیل:ّ رشتَ تحصیلی گرٍّ
داًشگاٍ آزاد اضالهی شیراز : دّرٍ دکتری- 3داًشگاٍ دّلتی لن :کارشٌاضی ارشذ

 هربی پیواًی ّ عضْ ُیات علوی :علوی هرتبَ

فرٌُگی هبیي ّ کاًْى ّکالی دادگطتری اضتاى فارش  :پژُّشکذٍ در عضْیت
 

:تذریص ضْابك
 

 در داًشگاٍ پیام ًْر جِرم،1386تا ضال 1385از ضال  .1

داًشگاٍ پیام ًْر صفاشِر،1387از ضال .2

.داًشگاٍ پیام ًْر خراهَ بَ عٌْاى اضتاد هذع88ّْ 87در ضالِای  .3

در داًشگاٍ پیام ًْر هرکس شیراز90 ّ 88 ّ 87در ضالِای  .4

 دّ ترم تحصیلی داًشگاٍ آزاد فیرّزآباد1386در ضال  .5

 عضْ ُیات علوی داًشگاٍ پیام ًْر خراه1391َاز ضال  .6

داًشگاٍ پیام ًْر زرلاى بَ هذت یک ضال بَ عٌْاى ُیات علوی هاهْر .7

 هْضطَ خصْصی هاد درّش دّرٍ کارشٌاضی ارشذ حمْق خصْصی .8
 

کاريضْابك



 ضال ّکیل پایَ یک دادگطتری ّ عضْ کاًْى ّکالی دادگطتری فارش18هذت  .1

هذرش هذعْ داًشگاٍ پیام ًْر ّ داًشگاٍ آزاد .2

خراهَهرکس عضْ ُیات علوی داًشگاٍ پیام ًْر  .3

 کویطیْى علوی ّ اًتشارات کاًْى ّکالی دادگطتری فارشدّ دّرٍ ریاضت .4

هذیر هطّْل هجلَ علوی تخصصی کاًْى ّکالی دادگطتری فارش .5

عضْ ُیات تحریرٍ هجلَ علوی تخصصی کاًْى ّکالی دادگطتری فارش  .6

تخصصی زهیٌَ



تدریس در زمینه رشته حقوق خصوصی .1

وکالت دادگستری ، کارشناسی و مشاوره حقوقی .2

:تحصیالت عالیَ ّ هذارک تحصیلی ّ داًشگاٍ هحل تحصیل ضْابك

 
فارغ التحصیل ایي دّرٍ از داًشگاٍ دّلتی گیالى  و (کارشٌاضی رشتَ حمْق)دارای هذرک لیطاًص .1

83/16با هعذل 1380در ضال

فارغ التحصیل این دوره از دانشگاه دولتی قم ّ  (کارشٌاضی ارشذحمْق خصْصی)دارای هذرک فْق لیطاًص .2

64/16با معدل

داًشگاٍ آزاد اضالهی شیراز()داًشجْی دکتری تخصصی رشتَ حمْق خصْصی .3
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پژُّشی ضْابك
 

:تالیف ُفت هْرد کتاب علوی کاربردی رشتَ حمْق شاهل

اعادٍ دادرضی در اهْر هذًی با اهکاى ضَ دفعَ تجذیذ چاپ .1

لاًْى آییي دادرضی هذًی در آییي آراء لضایی ّ ًظرات هشْرتی .2

هجوْعَ هحشی لاًْى آییي دادرضی هذًی .3

هجوْعَ هحشی لاًْى هذًی .4

هجوْعَ لْاًیي ثبت .5

هجوْعَ آزهًِْای کارشٌاضی ارشذ حمْق خصْصی  .6

هجوْعَ طبمَ بٌذی شذٍ آزهًِْایی آییي دادرضی هذًی .7

ل ّ ضردبیر هجلَ علوی تخصصی کاًْى ّکالی دادگطتری هٌطمَ فارش ّهذیر هطْ .8

عضْ ُیات تحریرٍ هجلَ علوی تخصصی کاًْى ّکالی دادگطتری فارش .9

چاپ پٌج همالَ علوی در هجلَ علوی تخصصی کاًْى ّکالی دادگطتری فارش .10

تذّیي ضَ همالَ علوی پژُّشی در حال داّری در دضت چاپ .11



:ضْابك فرٌُگی
 

 ضال10بَ هذت بیش از  عضْ فعال بطیج اضاتیذ .1

 ضال8حمْلذاًاى اضتاى فارش بَ هذت حذّد  عضْ فعال بطیج .2

عضْ بطیج داًشجْیی داًشگاٍ گیالى .3

گْاُیٌاهَ شرکت در گارگاٍ آهْزشی جٌگ ًرم .4

گْاُیٌاهَ شرکت در گارگاٍ بصیرت افسایی .5

گْاُیٌاهَ شرکت در کرضی آزاد اًذیشی ضبک زًذگی ضبک عبادی .6

گْاُیٌاهَ شرکت در گارگاٍ آهْزشی آزهْى ضازی ّ تِیَ ضْاالت چِار گسیٌَ ای .7

گْاُیٌاهَ شرکت در کرضی آزاد اًذیشی اضاتیذ .8
 

عضْيتپژُّشي ّ علوي هراکس در:



عضْ ُیات علوی افتخاری هْضطَ ضفیراى فرٌُگی هبیي .1
 
 
 
 

با تشکر هِرزاد هطیحی 
 عضْ ُیات علوی داًشگاٍ پیام ًْر گرٍّ حمْق
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