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 سَابك تحصیلی4

  داًطگاُ تْزاىحمَق خصَصی،  رٍساًِ دوتزای تخصصی فارغ التحصیل دٍرُ -

 ، داًطگاُ ضْیذ بْطتی رضتِ حمَق تجارت بیي الوللوارضٌاسی ارضذ فارغ التحصیل  -

داًطگاُ اهام صادق ضاخِ فلسفِ ٍ والم اسالهی،  ، فارغ التحصیل وارضٌاسی ارضذپیَستِ رضتِ  الْیات -

 علیِ اسالم  

 سَابك واری4 خالصِ

 ضْز تْزاى                                                                                یه دادگستزی، واًَى ٍوالی دادگستزی هزوش،ٍویل پایِ  -

 اوٌَى -1231                                 صلح  هَسسِ حمَلی دیَاىٍ هذیزعاهل، رییس ّیأت هذیزُ  -

 اوٌَى -1231                              وارضٌاسی ارضذ          حمَق تجارت بیي الولل  دٍرُ  هذرس -

 داًطگاُ آساد اسالهی، ٍاحذ تْزاى جٌَب                                        

   1234- 1231اسالهی               هذرس حمَق تطبیمی ٍ حمَق بیي الولل خصَصی ، داًطگاُ آساد  -

                         ٍاحذ ضْزری 

 1223-1225                               یوای عذالت                     هذیز اجزایی هؤسسِ حمَلی س -

 اوٌَى -1223           گذاری هلىی        ت حمَق سزهایِدٍرُ وارگاُ با هَضَعا 24بزگشاری بیص اس  -

 سَابك پژٍّطی4خالصِ 

 ، بٌیاد حمَلی هیشاى1231، «گذاری خارجی حمَق حل اختالفات سزهایِ»هَلف وتاب  -



 چاپ ضذُ در ضوارُ « ّا ٍیژگی ٍ احىام هاّیت، بز ًگاّی خارجی گذاری سزهایِ لزارداد »ًَیسٌذُ همالِ -

 ( )علوی پژٍّطی()فصلٌاهِ حمَق سابك داًطىاُ تْزاى فصلٌاهِ هطالعات حمَق خصَصی، 02،دٍرُ 1

ای ٍ اسماط حك طزح دعَا بز صالحیت هزاجع حل اختالف  تاثیز ضزٍط چٌذ گشیٌِ» ًَیسٌذُ همالِ  -

« فصلٌاهِ پژٍّص حمَق عوَهی» 03ضوارُ چاپ ضذُ در « خارجی گذاری ای در دعاٍی سزهایِ هعاّذُ

 )علوی پژٍّطی(

 25چاپ در ضوارُ « ّای تفتیطی ٍ اتْاهی در داٍری تجاری بیي الوللی بزرسی ًظام» ًَیسٌذُ همالِ -

 )علوی پژٍّطی(« هجلِ حمَلی بیي الوللی»ًطزیِ 

 بحث ٍ  حمَلی ّای ًظام در  هَجَد ًظزیات بزرسی ،ّا در لزارداد بیع تمابل فزم» ًَیسٌذُ همالِ -

« فصلٌاهِ پژٍّص حمَق خصَصی» 14در ضوارُ  ضذُ چاپ «واال الوللی بیي بیع عْذًاهِ با تطبیمی

       )علوی پژٍّطی(

صالحیت هزاجع حل اختالف هعاّذات سزهایِ گذاری در دعاٍی هعاّذات ٍ لزاردادّای »ًَیسٌذُ همالِ -

)علوی  داًطگاُ ضْیذ بْطتی «تحمیمات حمَلی» هجلِ  11در ضوارُ  چاپ ضذُ« سزهایِ گذاری

                         پژٍّطی(.

چاپ « ّای همابلِ با آى ّای هَاسی در دعاٍی سزهایِ گذاری خارجی ٍ رٍش رسیذگی»ًَیسٌذُ همالِ -

  .)علوی پژٍّطی( « هجلِ  حمَلی دادگستزی » 20ضوارُ   در ضذُ 

  صادق اهام داًطگاُ اًتطارات، 1231 ،(غشالی ًظزیِ خَاًی باس) دیٌی ّای گشارُ هعمَلیت وتاب ًَیسٌذُ -

              گذاری سزهایِ حمَق سهیٌِ در صادق اهام داًطگاُ تحمیفات هزوش حمَق ٍاحذ با پژٍّطی ّوىاری -

1231-1223    

ٍیي،  داٍری تجاری بیي الوللی، هسابمات جْاًی دادگاُ هجاسی دٍ دٍرُ هزبی تین داًطگاُ تْزاى در -

5412  ٍ5413 

  5412گذاری بیي الوللی، استىْلن،  داٍری سزهایِ هزبی تین داًطگاُ تْزاى در هسابمات جْاًی -

  

 


