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تحصيالت و سوابق للمي
 كارشناس حقوق از دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم ،فارغ التحصيل سال4831
 رتبه پنجم آزمون سراسري كارشناسي ارشد رشته حقوق در سال 4835
 كارشناس ارشد حقوق عمومي از دانشگاه تهران ،فارغ التحصيل سال 4833
 رتبه اول آزمون ورودي دكتراي حقوق عمومي پرديس قم دانشگاه تهران
 دكتراي حقوق عمومي پرديس فارابي دانشگاه تهران

 عضو بنياد ملي نخبگان و برگزيده جايزه نظام وظيفه تخصصي

سوابق شغلي پژوهشي
 معاون كارشناسي (پژوهشهاي كاربردي) پژوهشكده شوراي نگهبان

 4834تا كنون

 عضو مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان

 4831تا كنون

 مديركل تحقيقات و پژوهش معاونت امور مجلس رياست جمهوري

 4831تا 4833

 مدير گروه حقوق عمومي و بين الملل مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي

 4833تا 4834

 مدير دفتر مطالعات قانون و قانونگذاري پژوهشكده شوراي نگهبان

 4834تا 4831

 كارشناس و پژوهشگر گروه حقوق اقتصادي مركز تحقيقات شوراي نگهبان

 4835تا 4834

 پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلسشوراي اسالمي

 4831تا 4833

 همكاري و عضويت در مؤسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران

 4835تا كنون

 عضو هيأت نظارت بر طرحهاي پژوهشي ديوان عدالت اداري

 4831تا كنون

 همكاري پژوهشي با معاونت امور مجلس رياست جمهوري

 4835تا كنون

 همكاري و عضويت در مؤسسه بينالمللي حقوقي رز

 4835تا 4833

 عضو شوراي طرحها ،لوايح و استعالمات سازمان صدا و سيما

 4831تا كنون

 همكاري با مؤسسه تحقيقاتي صراط مبين 4835
سوابق آموزش و تدریس
 مدرس دروس دكتري حقوق عمومي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم

 4835تا كنون

 مدرس دروس حقوق مالي دكتري مهندسي مالي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم  4835تا كنون
 مدرس دروس دكتري حقوق عمومي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان

 4835تا 4831

 مدرس دروس كارشناسي ارشد حقوق عمومي (مباني حقوق عمومي  -حقوي مالي -حقوق كار -حقووق
تأمين اجتماعي -حقوق اداري) در دانشگاه علوم و تحقيقات هرمزگان

 4831تا 4838

 مدرس دروس دكتري و كارشناسي ارشد حقووق عموومي (حقووق اساسوي كشوورهاي اسوالمي -مبواني
تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران -حقوق عموومي در اسوالم -سومينار -حقووق كوار -حقووق توأمين
اجتماعي) در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس  4834تا  4831و  4831تا كنون
 مدرس دروس كارشناسي ارشد حقوق عمومي (مباني حقوق عمومي  -حقوي مالي -حقوق كار -حقووق
اساسي كشورهاي اسالمي -حقوق عمومي در اسالم -حقوق اداري) دانشگاه آزاد اسالمي زاهودان 4838
تا 4831
 مدرس دروس كارشناسي حقوق در دانشگاه پيام نور واحد شهرري  4833تا 4833

 مدرس سي دوره كارگاه آموزشي با موضوعات آشنايي با جايگاه و صالحيتهاي شوراي نگهبان،
مباني تفسير قانون ،تفسير قانون اساسي ،نظام هاي انتخابات ،مبواني نظوارت شورعي بور قووانين و
مقررات و آشنايي با قانون اساسي مشروطه برگزار شده توسط پژوهشكده شووراي نگهبوان بوراي
اساتيد ،دانشجويان و كارشناسان رشته حقوق در پژوهشكده شوراي نگهبان و دانشگاههاي كشور
 تدريس و سخنراني علمي در كارگاههاي علمي و آموزشي در موضوعات حقوق عموومي برگوزار
شده توسط دانشگاهها ،دستگاههاي اجرايي و نهادها از جمله دانشگاه شيراز ،دانشگاه آزاد اسالمي
شيراز ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه صنعتي شريف ،دانشگاه اميركبير ،دانشگاه
علوم قضايي ،دانشگاه مفيد ،دانشگاه كرمان ،دانشگاه شاهد ،دانشوگاه شوهركرد ،دانشوگاه گويالن،

دانشگاه آزاد اسالمي زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمي قوزوين ،اداره كول آمووزج مجلوس شووراي
اسالمي ،سازمان بسيج حقوقدانان كشور و نهاد نمايندگي وليفقيه در دانشگاهها
 تدريس مباني نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايوران ،جايگواه و صوالحيتهواي مجلوس شووراي
اسالمي ،محدوديتهاي قانونگذاري و بايستههاي تقنين و تنقيح قوانين ويژه دبيران كميسيونهاي
تخصصي مجلس شوراي اسالمي برگزار شده در مجلس شوراي اسالمي

 4831الي 4831

 مشوواوره و داوري رسووالههوواي دكتووري در دانشووگاه تهووران و امووام صووادق عليووهالسووالم و راهنمووايي و داوري
پاياننامههاي كارشناسي ارشد در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي
 ناقد كرسيهاي ترويجي برگزار شده توسط دانشگاههاي قم ،شاهد و امام صادق (ع)
داور نشریات للمي -پژوهشي
 داور نشريه علمي -پژوهشي دانش حقوق عمومي
 داور نشريه علمي -پژوهشي مطالعات حقوق عمومي
 داور نشريه علمي -پژوهشي مجلس و راهبرد
 داور نشريه علمي – پژوهشي حقوق تطبيقي
 داور نشريه علمي – پژوهشي حقوق اداري
سوابق شغلي اجرایي
 مشاور و نماينده حقوقي شركت تايدواتر خاورميانه  4835تا 4831
 مشاور حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي استان قم  4831تا 4835
 همكاري با سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي استان اصفهان 4835
 مشاور حقوقي شركت طرح و عمران تهران  4838تا 4831
 نماينده شوراي نگهبان در كميته بررسي طرحها و لوايح هيأت رييسه مجلس شوراي اسالمي
 عضو شوراي عالي سازمان بسيج حقوقدانان كشور
 مشاور حقوقي سازمان هواپيمايي كشوري 4835
 مشاور حقوقي سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت

سوابق پژوهشي

 کتب:

 oمشاركت در تأليف مجموعه كتب شرح مبسوط قانون اساسي ،انتشارات پژوهشكده شووراي
نگهبان ،چاپ 4831
 oمشاركت در تأليف دائرهالمعارف حقوق عمومي ،انتشارات دانشگاه امام صادق ،چاپ 4831
 oمشاركت در تأليف دائره المعارف انقالب اسالمي( ،پروژه تحقيقاتي انجام شوده در مركوز تحقيقوات
شوراي نگهبان به سفارج مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري)
 oمشاركت در تأليف و نظارت علمي بر مجموعه كتوب بوازخواني تحليلوي قوانون اساسوي جمهووري
اسالمي ايران در پرتو مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (در دست انتشار)
 oمشاركت در تأليف و نظارت علمي بر مجموعوه كتوب تحليول و بررسوي قوانون اساسوي جمهووري
اسالمي ايران در پرتو مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي (در دست انتشار)
 oمشاركت در تأليف و نظارت علمي بر كتواب ماهيوت حقووقي اساسونامه سوازمانهوا ،شوركتهوا و
مؤسسات دولتي (در دست انتشار)
 oتدوين كتاب مجموعه نظرات شوراي نگهبوان در موورد اساسونامههواي مصووب دولوت ،انتشوارات
پژوهشكده شوراي نگهبان ،چاپ 4831
 مقاالت:
 الف( :ارائه و نقد شده در گروه مطالعات حقوقي مركز تحقيقات شوراي نگهبان):
 oبررسي چگونگي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام
 oجايگاه همه پرسي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران با توجوه بوه مشوروح موذاكرات مجلوس
بررسي نهايي قانون اساسي
 oتحليل مفهوم حق شرط در معاهدات بينالمللي
 oمقايسه تطبيقي كنترل قوانين در نظامهاي حقوقي ايران و فرانسه
 oجايگاه مشروح مذاكرات در تفسير قانون اساسي
 ب :چاپ شده:
 oحدود و حوزه هاي صالحيت قانونگذاري مجلس در زمينه نشريات و مطبوعات ،فصلناموه علموي-
پژوهشي دانش حقوق عمومي ،شماره  ،44بهار 4831
 oضرورت تفسير قانون اساسي در پرتو ويژگيهاي اين قانون ،فصلنامه علموي -پژوهشوي مطالعوات
حقوق عمومي (در نوبت چاپ شماره بهار )4831

 oجايگاه حقوقي تفسير رسمي قانون اساسي در مقايسه با قانون اساسي با تأكيد بر نظام حقوقي ايوران،
فصلنامه علمي -پژوهشي دانش حقوق عمومي ،شماره  ،41تابستان 4835
 oتفكيك قلمرو قانون و آيين نامه در نظام حقوقي جمهوري اسوالمي ايوران ،نشوريه حقووق اساسوي،
شماره  ،41زمستان 4833
 طرحهاي تحقيقاتي (مدير مطالعه):
انجام و مشاركت در انجام بيست پروژه تحقيقاتي به عنووان مودير مطالعوه در مركوز پژوهشوهاي مجلوس
شوراي اسالمي و پژوهشكده شوراي نگهبان
 طرحهاي تحقيقاتي (همكار طرح):
همكاري در انجام بيش از ده طرح تحقيقاتي در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي
 طرحهاي تحقيقاتي (ناظر علمي):
نظارت علمي بر انجام چهول و دو طورح تحقيقواتي در مركوز پوژوهشهواي مجلوس شووراي اسوالمي و
پژوهشكده شوراي نگهبان
 همكاري پژوهشي در پروژههاي تحقيقاتي متعدد با معاونتهاي حقووقي و پارلمواني رياسوت جمهووري،
كميسيون هاي حقوقي قضايي و سياسي دفاعي امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظوام ،كميسويونهواي هيوأت
دولت ،مركز تحقيقات استراتژيك رياستجمهوري و دانشگاه تهران
 عضو كميته علمي و داوري مقاالت ( )1همايش و كنگره ملي و بينالمللي در حوزه حقوق عمومي
 اظهار نظر كارشناسي پيرامون بيش از پانصد طرح ،اليحه و مصوبه مجلس و بيش از هفتاد اسوتعالم ديووان
عدالت اداري طي سالهاي  4835تاكنون در پژوهشكده شوراي نگهبان و مركز پژوهشهاي مجلوس شووراي
اسالمي
 نظارت علمي بر تدوين و مستند سازي مشروح مذاكرات شوراي نگهبوان مربووط بوه سوالهواي  4853توا
كنون.
 تدريس و سخنراني علمي در كارگاه هاي علمي و آموزشي در موضووعات حقووق عموومي برگوزار شوده
توسط دانشگاهها ،دستگاه هاي اجرايي و نهادها از جمله دانشگاه شيراز ،دانشگاه آزاد اسالمي شويراز ،دانشوگاه
شهيد بهشتي ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه صنعتي شريف ،دانشگاه اميركبير ،دانشگاه علوم قضايي ،دانشگاه مفيد،
دانشگاه كرمان ،دانشگاه شاهد ،دانشگاه شهركرد ،دانشگاه گيالن ،دانشگاه آزاد اسالمي زاهودان ،دانشوگاه آزاد

اسالمي قزوين ،اداره كل آموزج مجلس شوراي اسالمي ،سازمان بسيج حقوقدانان كشوور و نهواد نماينودگي
وليفقيه در دانشگاهها
 عضو كارگروه تدوين سرفصل و تعيين منابع دروس انقالب اسالمي ،آشنايي با انديشه امام خمينوي (ره) و
آشنايي با قانون اساسي در نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها

