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فعالیت علمی  ،پژوهشی و سوابق کاری:
زبان های خارجی:

 آشنایی کامل با زبان انگلیسی ،مدرک تافل EPTآشنایی نسبی با زبان فرانسه سوابق علمی -پژوهشی:عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی قیروکارزین همکاری با مرکز بررسی تحقیقات استراتژیک در تدوین منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم کسب رتبه  5آزمون دکتریدفاع از رساله دکتری با درجه عالی ارائه و چاپ مقاله «نظارت قضایی بر حقوق هوانوردی» در همایش سراسری 9831 ،CNS/ATMارائه و چاپ مقاله «چالش های حقوقی ایجاد و توسعه فضای پرواز در هوانوردی عمومی ایران» در همایش ملی اویونیک،
0931ارائه و چاپ مقاله «عدالت اداری از منظر نظارت قضایی بر اعمال اداری» ،دانشگاه شهید بهشتی ،نشست عدالت قضایی،اردیبهشت 0930
ارائه و چاپ مقاله «راهکارها و چالشهای حقوقی توسعه هوانوردی همگانی در ایران» ،دانشگاه تهران ،همایش حمل و نقل
هوایی ایران ،اردیبهشت 0939

 چاپ مقاله «تدوین منشور حقوق شهروندی؛ مبانی ،مفاهیم و ضرورتها » ،مجموعه مقاالت منشور حقوق شهروندی ،مرکزبررسی استراتژیک ریاست جمهوری0939 ،
پذیرش مقاله « مفهوم عدالت اداری؛ نقطه تعادل منفعت عمومی و منافع فردی» ،دانشگاه شهید بهشتی ،نشست رویه قضایی
دیوان عدالت اداری ،پاییز 0931
 نگارش مقاله "مبانی توجیهی مقرراتگذاری در حوزه حقوق هوانوردی"نگارش مقاله "نظریه دولت هگل"نگارش مقاله " نسبت دولت مدرن و حقوق بین الملل؛ نقدی بر تئوری محض کلسن" نگارش مقاله "نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت ،آثار و مبانی" -نگارش مقاله" اخالق منشأ هنجارگذار قانون اساسی؟"

ترجمه:
ترجمه کتاب (The modern stateآماده چاپ)ترجمه کتاب (The essay on modern stateدر دست انجام) -پذیرش ترجمه مقاله «قانون اساسی به مثابه قرارداد» نوشته مارتین الگلین ،نشریه حقوق اساسی

سوابق تدریسدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس (دوره کارشناسی ارشد)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت (دوره کارشناسی ارشد)دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی تهران(دوره کارشناسی ارشد)دانشگاه آزاد اسالمی مرکز قیروکارزین
 دانشگاه علمی -کاربردی خانه کارگر شیرازدانشگاه پیام نور سعادتشهرمؤسسه آموزشی فاضلعالئق پژوهشی
-

فلسفه حقوق

-

دولت مدرن و نظریه های دولت

-

حقوق اقتصاد عمومی

عالئق آموزشی
-

مقدمه علم حقوق

-

حقوق اساسی 0و2

-

حقوق اداری 0و2

-

متون حقوقی به زبان خارجی

-

فلسفه حقوق

تدریس دروس در دوره کارشناسی ارشد
-

فلسفه حقوق

-

متون حقوقی به زبان انگلیسی

-

حقوق اساسی تطبیقی

-

حقوق اساسی کشورهای اسالمی

-

روش تحقیق

-

حقوق اداری ایران

-

مبانی حقوق عمومی

-

حقوق بین الملل عمومی

-

حقوق حل و فصل اختالفات بین المللی

