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 تحصيالت و سوابق علمي
 .1کارشناسی ،دانشگاه تهران1831 ،
 .2کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران 1833
 .8دکتري تخصصی ،دانشگاه تهران 1831
جوايز و تشويقها

 دانشجوي استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد رتبه چهارم آزمون سراسري کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی در سال1831
 پژوهشگر برتر مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی در سال 1831 -پژوهشگر برتر مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی در سال 1838
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 سوابق علمي و اجرایي:
 .۱مقاالت
الف) علمي پژوهشي
 نقد و بررسی شوراهاي حل اختالف تخصصی ديوان عدالت اداري با تأکيد بر
مبانی نظارت قضايی بر اداره(مشترك با آقاي دکتر محمد جواد رضايی زاده)،
فصلنامه حقوق ( مجله علمي -پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسی
دانشگاه تهران) زمستان .1831
 نقش و جايگاه شوراي عالی مالياتی و نظارت ديوان عدالت اداري بر
آن(مشترك با آقاي دکتر محمد جواد رضايی زاده) ،فصلنامه حقوق ( مجله
علمي -پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران)
تابستان.1833
 تحليلی بر نظارت شرعی بر قوانين و مقررات در نظام حقوقی جمهوري
اسالمی ايران (مشترك با آقاي سيد محمد هادي راجی -دانشجوي دکتراي
حقوق عمومی دانشگاه شهيد بهشتی(ره)) ،فصلنامه حكومت اسالمی (علمي-
پژوهشي) ،شماره ،11سال.1831
 نظارت بر مقررات دولتی (اصول  31و  183قانون اساسی)( ،مشترك با آقاي
دکتر عباسعلی کدخدايی) ،فصلنامه بررسیهاي حقوق عمومی( ،علمي-
پژوهشي) ،مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ،سال اول ،شماره  - 1پاييز .1831
 بايستههاي تصميمگيري اداري شخصی در پرتو آراء شعب ديوان عدالت
اداري(مشترك با آقاي دکتر محمد جواد رضايی زاده) فصلنامه دانش حقوق
عمومی( ،علمي -پژوهشي) ،پژوهشكده شوراي نگهبان ،سال اول ،شماره – 3
تابستان .1838
 جايگاه مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی در نظام حقوقی جمهوري
اسالمی ايران در پرتو نظرات شوراي نگهبان(مشترك با آقايان دکتر احمد
فضائلی و حميدرضا اسمعيلی گيوي) فصلنامه دانش حقوق عمومی( ،علمي-
پژوهشي) ،پژوهشكده شوراي نگهبان ،سال هشتم ،شماره  - 21پاييز .1831
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ب) علمي – تخصصي
 مقاله نقد راي با موضوع درخواست ابطال حكم بازنشستگی پيش از موعد ،دو
فصلنامه رويه قضايی شعب ديوان عدالت اداري ،سال سوم ،شماره سوم،
پاييز و زمستان .1831
 نظارت بر انتخابات ،فصلنامه بررسیهاي حقوقی ،مرکز تحقيقات شوراي
نگهبان ،پيش شماره ،زمستان .1831
 بررسی معافيت هاي مالياتی قانون مالياتهاي مستقيم (فصلنامه حقوقی ميزان،
پرديس قم-دانشگاه تهران)1831،
 نقد و بررسی مسألهي نكاح منقطع از منظر فريقين ،فصلنامه حقوقی ميزان،
پرديس قم-دانشگاه تهران ،شماره هاي  8و  1تابستان ( ،1833مشترك با آقاي
سيد مهدي سلطانی رنانی -دانشجوي دکتراي علوم قرآن و حديث)
 بررسی جايگاه «هيات عالی حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه -مرکزز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی


نظارت مجلس بر اجراي قوانين و امور جاري کشور بزا همكزاري آقزاي علزی
بهادري -مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی

 تحليل ماهيت امضاء قوانين توسزط رئزيس جمهزور (موضزوع اصزل يكصزد و
بيست و سوم قانون اساسی) در روند قانونگذاري -مرکز پژوهشزهاي مجلزس
شوراي اسالمی
 بررسی و تحليل نظارت رئيس مجلس شزوراي اسزالمی بزر مصزوبات دولتزی
(موضوع اصزول ( )31و ( )183قزانون اساسزی)  -مرکزز پژوهشزهاي مجلزس
شوراي اسالمی
 مفهوم ،انواع و آسيب شناسی نظارت در نظام جمهوري اسالمی ايران  -مرکزز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
 تحليل موضوع ابتكار قانونگذاري در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ايران-
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
 بررسی بند  11اصل  111قانون اساسی -مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمی
 بررسی نظامهاي رياستی ،پارلمانی و نيمه رياستی -نيمه پارلمانی  -مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
 .۲کتابها
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 مبانی آراء و نظرات شوراي نگهبان ،مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ،معاونت
تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين معاونت حقوقی رياست جمهوري ،فروردين
( .1831طرح پژوهشی که به صورت کتاب چاپ شده است)
 همكاري در تأليف کتاب «حقوق برنامه ريزي شهري» ،زير نظر دکتر محمد
جواد رضايی زاده ،مجد.1831 ،
 کتاب «بررسی جايگاه و صالحيتهاي ديوان عدالت اداري در نظام حقوقی
جمهوري اسالمی ايران با نگاهی به نظرات شوراي نگهبان» نگارش آقاي ميالد
قطبی ،پژوهشكده شوراي نگهبان( .1838 ،ناظر علمی) (طرح پژوهشی که به
صورت کتاب چاپ شده است)
 کتاب «موافقتنامههاي بين الملل در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ايران با
بررسی تحليلی نظرات شوراي نگهبان» نگارش آقاي دکترحسين خلف رضايی،
پژوهشكده شوراي نگهبان( .1831 ،ناظر علمی) (طرح پژوهشی که به صورت
کتاب چاپ شده است)
 کتاب «شرح قانون اساسی فصل هشتم -رهبر جلد اول» زير نظر دکتر
کدخدايی استاد دانشگاه تهران ،1831 ،پژوهشكده شوراي نگهبان( ،طرح
پژوهشی که به صورت کتاب چاپ شده است)
 کتاب «شرح قانون اساسی فصل نهم -قوه مجريه ،رياست جمهوري و وزراء
جلد اول» زير نظر دکتر کدخدايی استاد دانشگاه تهران ،پژوهشكده شوراي
نگهبان( 1833 ،طرح پژوهشی که به صورت کتاب چاپ شده است)
 کتاب «قانون گذاري و اجرا -مجموعه نشست هاي تخصصی تحليل روابط
قواي مجريه و مقننه» (زيرنظر)  ،پژوهشكده شوراي نگهبان.1833 ،
 کتاب «کتابشناسی شوراي نگهبان» (زيرنظر) ،پژوهشكده شوراي نگهبان،
.1833


 کتاب «جايگاه و صالحيت هاي شوراي نگهبان در نظام حقوقی جمهوري
اسالمی ايران » نگارش آقاي ميثم درويش متولی ،پژوهشكده شوراي نگهبان،
در دست انتشار( .ناظر علمی) (طرح پژوهشی که در دست انتشار است)
 .3طرح هاي پژوهشي
 همكاري در انجام طرح پژوهشی شرح مبسوط قانون اساسی .به همراه تعدادي
از پژوهشگران زير نظر دکتر کدخدايی
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 همكاري در انجام طرح پژوهشی مبانی آراء و نظرات شوراي نگهبان مسزتنبط
از مشروح مذاکرات سال 1831
 همكاري در انجام طرح پژوهشی تحليزل و بررسزی قزانون اساسزی جمهزوري
اسالمی ايران در پرتو مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی و
شوراي بازنگري قانون اساسی
 ناظر علمی طرح پژوهشی «موافقتنامههاي بين الملل در نظام حقوقی جمهوري
اسالمی ايران با بررسی تحليلی نظرات شوراي نگهبان»


ناظر علمی طرح پژوهشی «بررسی جايگاه و صالحيتهاي ديوان عدالت اداري
در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ايران با نگاهی به نظرات شوراي نگهبان»

 مجري طرح پژوهشی «جايگاه و صزالحيت شزوراي عزالی انقزالب فرهنگزی در
پرتو نظرات شوراي نگهبان» انجام شده براي شزوراي عزالی انقزالب فرهنگزی،
.1831
 مجري طرح پژوهشی « رويزه و رونزد نظزارت شزوراي نگهبزان بزر قزوانين و
مقررات» در دست انجام.
 ناظر علمی طرح پژوهشی « جايگاه و صالحيت هاي شزوراي نگهبزان در نظزام
حقوقی جمهوري اسالمی ايران»

 .4گارگاه آموزشي
 شرکت در گارگاه آموزشي مهارتهاي تدریس در آموزش عالي،
برگزار شده توسط مرکز ارزیابي کيفيت دانشگاه تهران ،فروردين
.1833
 شرکت در دوره آموزشي آشنایي با مقاالت پژوهشي و ترویجي براي
نشریات فارسي زبان ،برگزار شده توسط پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات
ايران وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،آبان ماه .1832
 شرکت در کارگاه آموزشی «استانداردهاي داوري مقاالت علمی – پژوهشی»
موسسه حقوق تطبيقی دانشگاه تهران.
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 .5تحقيقات

 دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداري شبه قضايی (پايان نامه
کارشناسی ارشد)
 بايستههاي حقوقی تصميمگيري اداري (انفرادي) در نظام جمهوري اسالمی
ايران( رساله دوره دکتري تخصصی)
 مشارکت در طرح مطالعاتی بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قزانون
اساسی
 مشارکت در تدوين و تنقيح نظريات استداللی شوراي نگهبان
 مشارکت در طرح مطالعاتی شرح فقهی قانون اساسی
 تهيه جزوه آموزشی «فرآيند تشكيل مجلس شوراي اسالمی»  -مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
 تهيه جززوه آموزشزی «ابزارهزاي نظزارتی مجلزس شزوراي اسزالمی» -مرکزز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
 تهيه گزارش کارشناسی در رابطه با عبزارت طزرز کزار مزذکور در اصزل نزود
قانون اساسی و ماده  82قانون آيزين نامزه داخلزی مجلزس شزوراي اسزالمی-
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
 بررسی تطبيقی ساختار و تشكيالت شوراي دولتی فرانسه و ديوان عدالت
اداري
 تحليل و بررسی نظارت بر انتخابات
 تحليل و بررسی نظارت مالی بر اعمال دولت
 بررسی نهادهاي اعمال کننده قدرت عمومی در شهرسازي
 بررسی نظام انتخاباتی رياست جمهوري
 .6اظهار نظرهاي کارشناسي
اظهار نظر کارشناسی پيرامون طرح ها لوايح از نظر مغايرت يا عدم مغايرت با قانون
اساسی و نظارت بر گزارش هاي پژوهشی در پژوهشكده شوراي نگهبان و اظهار نظر
کارشناسی پيرامون طرح ها و لوايح در مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی،
همكاري در تهيه پيش نويس قوانين و حضور در کميسيون ها و صحن علنی مجلس
شوراي اسالمی براي اظهار نظر کارشناسی و ارائه نظر مشورتی به نمايندگان.
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 .7سوابق مدیریت پژوهشي
 معاون پژوهشی پژوهشكده شوراي نگهبان.
 مدير دفتر مطالعات ساختارها و نهادهاي اساسی پژوهشكده شوراي نگهبان.
 .8نشست هاي تخصصي
ارائه در نشست علمی «دايره شمول قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان» در
نشست علمی "دايره شمول قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان" برگزار شده
در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران1831 .
ارائه در نشست علمی «جايگاه حقوقی هيئت عالی نظارت بر حسن اجراي
سياستهاي کلی نظام» برگزار شده در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه
تهران1831 .
ارائه در نشست تخصصی «جايگاه و صالحيت شوراي عالی انقالب فرهنگی با
تأکيد بر نظرات شوراي نگهبان» برگزار شده توسط دبيرخانه شوراي عالی
انقالب فرهنگی براي کارکنان دبيرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی1831 .
ارائه در نشست تخصصی «الزامات حقوقی حاکم بر تنظيم اليحه بودجه (اصل 12
قانون اساسی) مطالعه موردي بودجه قوه قضاييه» ،پژوهشگاه قوه قضاييه1831.
ارائه در نشست تخصصی «بررسی ديدگاه هاي دولت و مجلس پيرامون اليحۀ
برنامۀ ششم توسعه از منظر حقوق عمومی» برگزار شده توسط انجمن علمی
حقوق عمومی دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس همراه با دکتر رستمی استاد
دانشكدۀ حقوق دانشگاه تهران و دکتر نجفی خواه.1831 ،

 .9عضویت در مراکز علمي تخصصي
 پژوهشگر گروه حقوق مرکز تحقيقات شوراي نگهبان.
 پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی.
 عضو مجمع مشورتی حقوقی شوراي نگهبان.
 عضو هيأت نظارت بر طرح هاي پژوهشی ديوان عدالت اداري.
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 عضو کارگروه علمی همايش ملی «بازخوانی فقهی حقوقی نظام قضايی جمهوري
اسالمی ايران»
 عضو کميته علمی همايش ملی (علمی–پژوهشی)«جايگاه اديان الهی در نظام هاي
حقوقی»
 عضو کميته علمی همايش ملی (علمی–پژوهشی)« حقوق شهروندي در گفتمان
مردمساالري دينی»
 عضو کميته علمی همايش (علمی– پژوهشی) «انتخابات و مردمساالري دينی»
 عضو دبيرخانه آسيب شناسی نظام قانونگذاري(مرکز پژوهش هاي مجلس
شوراي اسالمی)

 .۱1داوري ها
 مجالت علمي پژوهشي
داوري مقاالت فصلنامه (علمی -پژوهشی) دانش حقوق عمومی ،پژوهشكده
شوراي نگهبان.
داوري مقاالت فصلنامه(علمی -پژوهشی) راهبرد فرهنگ ،دبيرخانه شوراي عالی
انقالب فرهنگی.
داوري مقاالت فصلنامه (علمی -پژوهشی)حقوق تطبيقی ،دانشگاه تهران.
داوري مقاالت فصلنامه (علمی -پژوهشی) مطالعات حقوق عمومی ،موسسه حقوق
عمومی دانشگاه تهران.
داوري مقاالت فصلنامه (علمی -پژوهشی) پژوهشهاي حقوق تطبيقی ،دانشگاه
تربيت مدرس.
داوري مقاالت فصلنامه (علمی -پژوهشی) مجلس و راهبرد ،مرکز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمی.
داوري مقاالت فصلنامه (علمی -پژوهشی) حقوق اداري ،مرکزآموزش مديريت
دولتی.

 سایر
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داوري مقاالت همايش ملی «بازخوانی فقهی حقوقی نظام قضايی جمهوري
اسالمی ايران»
داوري مقاالت همايش بازخوانی فقهی – حقوقی روند قانونگذاري
داور هجدهمين جشنواره کتاب فصل
داور مقاالت ارائه شده در همايش بينالمللی حقوق جوانان در جامعه اسالمی
برگزار شده توسط سازمان ملی جوانان در سال 1833
داوري مقاالت فصلنامه پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت -دانشگاه عدالت
داوري مقاالت دوفصلنامه حقوق عمومی اسالمی (دانشگاه امام صادق ع)
داوري مقاالت فصلنامه مطالعات دولت اسالمی ،سازمان بسيج اساتيد.
داوري کرسی نظريه پردازي سازمان بسيج حقوقدانان.
داور اولين دوره رقابت هاي شبيه سازي شوراي نگهبان ،پژوهشكده شوراي
نگهبان و دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداري.1833 ،

 .۱۱تدریس
 تدريس در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههاي علوم قضايی وخدمات اداري ،دانشگاه امام حسين(ع) ،آزاد اسالمی و امام صادق(ع)
 مدرس کارگاههاي آموزشی پژوهشكده شوراي نگهبان. -مدرس دوره مدرسه حقوق اساسی
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