بسمه تعالي

سيد حجت اله علم الهدي

مشخصات فردي
پست الکترونيکيhojjatalamolhoda@Gmail.com:

سوابق تحصيلي
 -1تحصيل در دبيرستان شهيد مطهري (رشته علوم و معارف اسالمي)
 -2رتبه  36کنکور در رشته علوم انساني
 -3ليسانس رشته «حقوق» از دانشگاه امام صادق (ع)
 -4فوق ليسانس در گرايش «حقوق عمومي» از دانشگاه امام صادق (ع)
 -5فراغت از تحصيل از دانشگاه امام صادق (ع) با معدل 63/50
 -6عنوان پايان نامه ارشد« :وضعيت اتباع بيگانه در حقوق کار و تامين اجتماعي ايران و اسناد
بين المللي»
 -7نمره پايان نامه61/55 :
 -8فارغ التحصيل دکتري در رشته «حقوق عمومي» از دانشگاه آزاد اسالمي -واحد علوم و تحقيقات تهران (ورودي )11
 -9عنوان رساله دکتري« :تضمين اجراي قانون اساسي؛ مطالعه تطبيقي در ايران و آمريکا»
 -11نمره رساله61/05 :

سوابق اجرايي حقوقي
-

قائم مقام پژوهشکده شوراي نگهبان (از ديماه سال  6636تاکنون)

-

عضو مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان (از سال  6636تاکنون)

-

کارشناس حقوقي در دفتر حقوقي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي از سال  6611تا سال 6635

-

مدير گروه حقوق عمومي دفتر حقوقي مرکز پژوهش هاي مجلس از مرداد  6635تا بهمن 6635

-

کارشناس حقوقي در معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري از سال  6611تا پايان 6611

-

قائم مقام پژوهشکده مجازي حقوق سازمان بسيج حقوقدانان از ابتداي سال  6636تا دي 6636
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-

عضويت در انجمن حقوقي کانون انديشه جوان در سال 6611

-

کارشناس حقوقي -قراردادها در پروژه فازهاي  60و  63توسعه ميادين گازي پارس جنوبي در «شرکت نيروي نفت
و گاز سپانير» به مدت دو سال

-

کارشناس در زمينه تنظيم قراردادها و نگارش قراردادهاي متعدد در قالب هاي مختلف منجمله  P ،PC ،EPCو E

سوابق آموزشي
-

تدريس  3واحد «حقوق اساسي »2در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين (پيشوا) در نيمسال دوم تحصيلي سال
تحصيلي 11-13

-

تدريس  1واحد «حقوق اداري »2در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين در نيمسال اول سال تحصيلي 13-35

-

تدريس يك واحد درس «حقوق بشر در اسالم» در دانشگاه امام صادق (ع) در نيمسال اول سال تحصيلي -36
35

-

تدريس «ماليه عمومي» در دانشگاه امام صادق (ع) در نيمسال دوم سال تحصيلي 35-36

-

تدريس «حقوق اداري  »2در دانشکده الزهرا (س) در نيمسال دوم سال تحصيلي 35-36

-

تدريس «حقوق کار» در دانشگاه امام صادق (ع) در نيمسال اول سال تحصيلي 36-39

-

تدريس «متون حقوق عمومي به زبان انگليسي» در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقيقات هرمزگان در نيمسال دوم سال تحصيلي 35-36

-

تدريس «حقوق کار» در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات هرمزگان در نيمسال اول
سال تحصيلي 36-39

-

تدريس «متون حقوق عمومي به زبان انگليسي» در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقيقات هرمزگان در نيمسال اول سال تحصيلي 36-39

-

تدريس «حقوق عمومي در اسالم» در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات هرمزگان
در نيمسال اول سال تحصيلي 36-39

-

تدريس «حقوق کار» و «حقوق اساسي »2در دانشگاه امام صادق (ع) در نيمسال اول سال تحصيلي 39-36

-

تدريس «حقوق اساسي  »2در دانشکده رفاه در نيمسال اول سال تحصيلي 30-33

-

تدريس «حقوق اساسي  »1در دانشکده رفاه در نيمسال دوم سال تحصيلي 30-33

-

تدريس «حقوق اداري تطبيقي» در مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه جامع امام حسين (ع) در نيمسال اول سال
تحصيلي 31-31

-

تدريس «دوره نظارت» براي کارشناسان معاونت نظارت مجلس شوراي اسالمي

-

تدريس دوره «فن مذاکره و دفاع» در مرکز مطالعات ،تحقيقات و آموزش وزارت کشور
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-

تدريس دوره «آشنايي با مفاهيم حقوق مالي» و «آشنايي با مفاهيم حقوق اداري» در مؤسسه آموزشي
وزارت دفاع

-

تدريس در دوره آموزشي «حقوق شهروندي» در جمع کارکنان ادارات استان گيالن و استان مرکزي

-

تدريس در دبيرستان هاي امام صادق(ع) و شهيد مطهري به مدت چهار سال

-

تدريس در موسسه زبان حضرت وليعصر (عج) به مدت دوسال

سوابق علمي -پژوهشي
 -1نظارت علمي بر کتاب دو جلدي «آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي» ،انتشارات پژوهشکده شوراي نگهبان
 -2نظارت علمي بر کتاب «شوراي نگهبان؛ نظارت بر انتخابات» ،انتشارات پژوهشکده شوراي نگهبان
 -3مقاله علمي-پژوهشي «تحليل و بررسي قانون اساسي مصر» در فصلنامه بررسي هاي حقوق عمومي ،شماره  ،6پاييز 6636
 -4مقاله «بررسي ابعاد حقوقي مسئوليت رئيس جمهور» ،فصلنامه مطالعات حقوقي دولت اسالمي ،شماره  ،4تابستان 6639
 -5مقاله علمي-پژوهشي «مبنا ،ماهيت و تضمين محدوديتهاي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» ،فصلنامه
دانش حقوق عمومي ،شماره  ،63بهار 6631
 -6مقاله علمي-پژوهشي «تحليل امکان استناد ديوان عدالت اداري به قانون اساسي» ،مجله راهبرد ،شماره  ،16تابستان 6633
 -7مقاله «وضعيت حقوقي اتباع خارجي در حقوق کار ايران» داراي مجوز براي چاپ در نشريه «معارف اسالمي و حقوق»
وابسته به مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع)(مقاله پايان نامه)
 -8گزارش پژوهشي «بررسي اختالفات حقوقي عمده ميان دولت و مجلس شوراي اسالمي»
 -9طرح پژوهشي منبع شناسي حقوق بشر براي انجمن حقوقي «کانون انديشه جوان»
 -11طرح پژوهشي بررسي اجمالي حقوق زنان در اسناد بينالمللي و منابع اسالمي براي انجمن حقوقي «کانون انديشه جوان»
 -11تحقيق "ماهيت مناقصه و امکان برهم زدن آن"
 -12تحقيق "شيوه هاي تدوين و تصويب قوانين اساسي و مقايسه تطبيقي نحوه تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران و ايالت متحده آمريکا"
 -13تحقيق "حريم عمومي و حريم خصوصي"
 -14همکاري در تدوين کتاب "قاموس عدالت" در خصوص عدالت در بيانات مقام معظم رهبري
 -15تحقيق « بررسي تفاوت در حقوق اقتصادي زن و مرد از ديدگاه سنت گرايان و اسناد بين المللي حقوق بشر»
 -16تحقيق «بررسي رويه ها ،نهادها و مقررات خصوصي سازي در ايران با مطالعه تطبيقي در ژاپن»

گزارش هاي کارشناسي و پژوهشي (چاپ شده در مرکز پژوهش هاي مجلس)
 -1گزارش پژوهشي «انجام امور اجرايي از طريق معاونين رئيس جمهور به جاي وزرا»
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« -2گزارش مربوط به نکات حقوقي درخصوص اليحه بودجه سال  6613کل کشور»
« -3گزارش نکات حقوقي اليحه برنامه پنجم توسعه»
« -4گزارش کارشناسي درخصوص طرح مواد خوردني آشاميدني»
 -5گزارش بودجه سال  6635کل کشور از منظر حقوقي
 -6نظارت علمي بر مقاله «مطالعه تطبيقي نقش تقنيني قوه مجريه در نظام حقوقي آمريکا ،انگليس ،فرانسه و مقايسه آن با
نظام حقوقي ايران
 -7گزارش بررسي ماهيت و حدود نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام
 -8همکاري در تهيه گزارش کارشناسي درخصوص «طرح وزارت نفت»
گزارش هاي پژوهشي (چاپ شده در پژوهشکده مجازي حقوق سازمان بسيج حقوقدانان)
 -9نظارت علمي بر گزارش پژوهشي «پيشنهادي جديد در باب مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي»
 -11نظارت علمي بر گزارش پژوهشي «بررسي و تحليل قانون اساسي مصر»
 -11نظارت علمي بر گزارش پژوهشي «اصالح نظام قانونگذاري»

زبان هاي خارجي:
 -1انگليسي
-

گذراندن دوره هاي آموزشي زبان از جمله  TOEFLو  IELTSدر موسسه شکوه

-

تدريس زبان انگليسي در موسسه زبان حضرت وليعصر(عج) به مدت دوسال

-

تسلط به تمامي مهارت هاي زبان انگليسي از جمله ،Reading ،Writing ،Listening ،Speaking

-

Grammar
توانايي ترجمه متون انگليسي به فارسي و برگردان متون فارسي به انگليسي

-

قبولي در آزمون تافل دانشگاه تهران

 -2عربي
-

گذراندن دوره هاي مکالمه عربي و صرف و نحو در دانشگاه امام صادق (ع)

-

تسلط به زبان عربي در حد صحبت کردن ،شنيدن ،نوشتن و خواندن متون عربي

-

توانايي ترجمه متون عربي به فارس
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سوابق فرهنگي
-

فعاليتهاي فرهنگي از جمله برگزاري اردوهاي زيارتي (مشهد-جنوب) ،برگزاري کالسهاي تابستاني ،برگزاري
هيأت و مراسم جشن و عزاداري در مناسبتها ،انتشار نشريه فرهنگي و  ...به مدت چهار سال در مسجد حضرت
وليعصر (عج) واقع در شهرک شهيد محالتي

-

معاون فرهنگي پايگاه بسيج حضرت وليعصر (عج) واقع در شهرک شهيد محالتي به مدت دو سال

-

عضو فعال پايگاه حضرت وليعصر (عج)

-

فعاليتهاي فرهنگي در برخي مدارس از جمله دبيرستان شهيد مطهري و مدرسه راهنمايي امام حسن مجتبي (ع)

5

