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عنوان پايان نامه:

 «نقش عرف به عنوان یکی از منابع حقوق» ،به راهنمایی دكترنجادعلی الماسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

(كارشناسی ارشد حقوق خصوصی)

عنوان پايان نامه:
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(دكتری حقوق عمومی)

 «برر سی تأثیر قانون ا سا سی جمهوری ا سالمی ایران بر قدرتقانونگذاری مجلس» به راهنمایی پروفسوووور لرد فیلیو نورتون،
 2009میالدی .دانشگاه هال انگلستان.

سوابق پژوهشي:
( تألیف كتاب)
 «گفتارهایی در قانون و قانونگذاری» ،تهران :مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،بهار .1390
(ترجمه كتاب)
 فرهنگ نظریه حقوقی ،برایان بیکس ،تهران ،نشر نی.1389،(مترجم همکار).
 راهنمای مرجع تقویت سووالمت و توانمندی قضووایی ،دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سووازمان مل  ،مركز مطبوعات و
انتشارات قوه قضاییه ،تهران.1393 ،
 دسووترسووی سووریع به كمک حقوقی در فرایندهای عدالتكیفری ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان مل متحد،
مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ،تهران.1395 ،
( تأليف مقاالت علمي در مجله هاي داراي رتبه علمي و پژوهشي)
 ‹‹گونه شناسی قدرت سیاستگذاری قوای تقنینی:نظریه ها و دیدگاه ها›› ،فصلنامه علمی و پژوهشی راهبرد،
شماره  ،63تابستان  ،1391ص.271-299 :
 «مبانی نظری و شیوه های نظارت بر نمایندگان» ،مجله علمی وپژوهشی مجلس و راهبرد شماره  ،68زمستان .1390
« پیامدهای نهادی نظام های حکومتی» مجله علمی و
پژوهشی مجلس و راهبرد .دوره  ،23شماره  ،85بهار .1395
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«مقدمه ای بر فلسفه قانونگذاری :در تکاپوی ارتقای
كیفیت قانون» ،فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش حقوق عمومی،
دوره  ،18شماره  ،51تابستان .1395
« بررسی نقش و نحوه تاثیر گروه های ذینفع در
سیاستگذاری برای فضای كسب و كار» ،دانشنامه حقوق اقتصادی،
شماره .1395 ،8
« اهمیت روش استنتاج علی در دانش حقوق اساسی
تطبیقی» ،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ،دوره
بیستم شماره یک ،بهار .1396
« داوری پذیری اختالفات مالیاتی بین المللی» ،فصلنامه
پژوهش حقوق عمومی ،دوره هجدهم ،شماره  ،54بهار .1396

(مقاله)

 والدرون ،جرمی‹‹ .اصول قانونگذاری›› ،نشریه حقوق اساسی،شماره .1389 ،12
 والدرون ،جرمی « دربارة قانونگذاری» در نوبت انتشار. والدرون ،جرمی « ،شأن قانونگذاری» در نوبت انتشار. والدرون ،جرمی« ،قانونگذاری مبتنی بر نمایندگی» در نوبتانتشار.
 اكرمن ،بروس ‹‹ .تفکیک قوای جدید›› ،در نوبت انتشار. كالوس ،الورنس‹‹ .خطاهای مونسکیو و معنای درست تفکیکقوا››،مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،بهمن ماه
 ،1390شماره مسلس .240-15
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ويراستاري كتاب:
 الینرت ،یان « .بودجه ریزی در جهان :چارچوب های حقوقی نظام های بودجهای» ( مطالعة تطبیقی) ،ترجمة افشین خاكباز ،انتشارات مركز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی ،تهران.1387 :
طرحهاي پژوهشي:
و مطالعاتي

(مجری طرح)

 «مطالعه نظری و تطبیقی نحوة نظارت بر رفتار نمایندگانپارلمان» انجام شده در سال1390به سفارش مركز پژوهش
های مجلس شورای اسالمی.
 « مطالعه نظری و تطبیقی نظام های حقوق اسووواسوووی باتأك ید بر نحوة تنظیم روابط قوای مقن نه و مجر یه» ان جام
شده در سال  1391به سفارش مركز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی.
 «رابطه رویه قضایی و قانون» ،انجام شده در سال  1394بهسفارش پژوهشگاه قوه قضاییه.
 «امکان سوونجی حقوقی تبدی مجمع تشووخیم مصوولحتنظام به مجلس دوم در نظام حقوقی اسوواسووی ایران» انجام
شده در سال  1396به سفارش مركز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی.
 «ن یاز سووونجی فرای ند قانون گذاری برای ن ظام قانون گذاریك شور افغان ستان» ،به سفارش سازمان بین المللی تو سعه
بین المللی حقوق ( ،)IDLOدر حال اتمام.
(همکار طرح)
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 طرح مطالعاتی «اصالح نظام قانونگذاری (بخش نظری)» ،بهسرپرستی دكتر محمد راسخ ،مركز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی.1382،
 «مطالعه تطبیقی كاركردهای نظارتی كمیسیونهای داخلیمجالس قانونگذاری» ،به سوورپرسووتی دكتر محمدحسووین
زارعی.1385،
 «مشوووواركووت در نگووارش پیش نویس قووانون حکمرانیالکترونیک» ،به سوووفارش مشوووتر وزارت ارتباطات و فن
آوری اطالعات و پژوهشگاه قوه قضاییه.
 «مشاركت در نگارش پیش نویس قانون حمایت از داده ها»به سفارش مشتر وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات و
پژوهشگاه قوه قضاییه.
مقاالت ارائه شده به كنفرانس ها:
 « بررسوووی نقش و نحوه تووأثیر گروه هووای ذینفع درسوویاسووتگذاری های دولت برای محیط كسووب و كار» در
همایش علمی محیط حقوقی كسووب كار در ایران شووهریور
ماه .1391
 «بررسووی پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی» درهمایش ملی قوه مجریه در قانون اساسی در آذر ماه .1391
 «مفهوم و كارآمدی نظارت در حقوق عمومی» نشوووسوووتتخ ص صی دان شکده حقوق و علوم سیا سی دان شگاه عالمه
طباطبایی 24 ،ابان ماه .1394
سخنراني هاي علمي:
 شووواخم های توسوووعه حقوقی ایران ،مجمع تشوووخیممصوولحت نظام (مركز تحقیقات اسووتراتژیک) ،شووهریور ماه
.1395
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 آ سیب شنا سی نظام حکمرانی در ایران (با تاكید بر فرایندقانونگذاری) ،مركز پژوهش های مجلس شووورای اسووالمی،
آبان ماه .1395
 آزادی بیان ،گردش اطالعات و امنیت ملی ،دانشووگاه عالمهطباطبایی ،آذرماه .1395
راهنمايي پايان نامه:

 استقالل مالی دستگاه قضایی در ایران ،مازیار خادمی،تاریخ دفاع :شهریور .1395
سوابق آموزشي:
 الف .تدريس در مقطع دكتري بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و كالمی حقوق عمومی نیمسالدوم سال تحصیلی .95-96
 مطالعه تطبیقی نهادهای سیاسی و اداری در حقوق عمومینیمسال اول سال تحصیلی .94-95
 تدریس درس متون پیشرفته حقوقی به زبان انگلیسی دردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) از
نیمسال اول سال تحصیلی  91-92تا كنون.
 تدریس درس متون پیشرفته حقوقی به زبان انگلیسی دردانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،نیمسال اول سال
تحصیلی .92-93
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 -ب .كارشناسي ارشد:

 تدریس دروس حقوق اساسی تطبیقی ،متون حقوقی به زبانانگیسی و سمینار در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
عالمه طباطبایی از نیمسال اول سال تحصیلی 1394-95؛
 تدریس دروس مبانی حقوق عمومی ،مبانی حقوق عمومی دراسالم ،حقوق نظام های انتخاباتی ،حقوق اساسی تطبیقی و
متون حقوقی به زبان انگلیسی در دانشگاه سمنان از سال
تحصیلی 1388-89تا نیسمال اول سال تحصیلی 1393-94؛
 تدریس متون حقوقی به زبان خارجی ( انگلیسی) در دانشگاه امامصادق (ع) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1390-91؛
 تدریس متون حقوقی به زبان انگلیسی برای دانشجویان رشتهحقوق اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبایی در نیمسال تحصیلی
.1391-92
 تدریس متون حقوقی به زبان انگلیسی برای دانشجویان رشتهحقوق ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی در نیمسال تحصیلی
.1392-93
 ج .تدريس در مقطع كارشناسي: حقوق اساسی یک و دو ،فلسفه حقوق ،متون حقوقی به زبانانگلیسی یک و دو ،حقوق تطبیقی ،حقوق كار ،حقوق مالی در
دوره كارشناسی دانشگاه سمنان از نیمسال دوم سال تحصیلی
 1388 -89تا كنون؛
 تدریس دروس متون حقوقی به زبان انگلیسی یک و دو مقدمهعلم حقوق ،حقوق مدنی و حقوق تطبیقی در دوره كارشناسی
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دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند ،نیمسال اول و دوم سال
تحصیلی 1385-86؛

سوابق شغلي:
-

از سال  1379تاكنون پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقی
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.

-

از سال  1391تا كنون پژوهشگر گروه حقوق اساسی پژوهشکده
حقوق عمومی و بین المل پژوهشگاه قوه قضاییه.
 از سال  1382تا  1383استخدام رسمی در اداره امور حقوقیو قراردادهای شركت ملی نفت فالت قاره ایران به عنوان فارغ
التحصی نخبه از دانشکده حقوق و علوم دانشگاه تهران.
 عضو هیئت علمی (پیمانی ) گروه حقوق دانشکده علومانسانی دانشگاه سمنان از بهمن 1388تا .1393
 عضو هیئت علمی (پیمانی) گروه حقوق عمومی و بینالمل دانشگاه عالمه طباطبایی تهران از بهمن 1393تا
كنون.
 استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درنیمسال اول سال تحصیلی .1392-93
 استاد مدعو دانشکده حقوق و معارف اسالمی دانشگاه امامصادق (ع) در نیمسال دوم سال تحصیلی .1390-91
-

مدیر گروه حقوق پردیس بین المل دانشگاه عالمه
طباطبایی از آبان ماه  1395تا كنون.
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افتخارات دانشگاهي:
 استاد برگزیده گروه حقوق و دریافت لوح تقدیر از سویدانشجویان حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان به
مناسبت روز معلم در سال تحصیلی .1389-90
 -داور جشنواره فارابی در رشته حقوق در سال 1390
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