
 بسمه تعالی

 سوابق آموزشی، پژوهشی و کاری و افتخارات علمی داریوش کیوانی هفشجانی

 

 الف( آموزشی

 05/18کارشناسی حقوق از دانشگاه اصفهان با معدل کل  -1

 78/18کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان با معدل کل  -2

 19دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان با معدل کل  -3

 100از  78آموزی دانشگاه اصفهان با نمرۀ زبان انگلیسی از مرکز زبان EPTدارندۀ مدرک  -4

 ب( پژوهشی

 * مقاالت علمی پژوهشی

؛ چاپ تاملی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف -1

 شده در مجلۀ پژوهشهای فقهی پردیس فارابی دانشگاه تهران

تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی؛ چاپ شده در مجلۀ  -2

 مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز

امکان رجوع واهب از هبۀ به نوادگان؛ چاپ شده در مجلۀ حقوق خصوصی پردیس فارابی  -3

 دانشگاه تهران

صادی؛ چاپ شده در مجلۀ حقوق کنکاشی در مالیت و ماهیت اطالعات با رویکرد حقوقی و اقت -4

 خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران



تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع؛ چاپ شده  -5

 در مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران.

زده به مضطر و اشخاص بحران رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت -6

 در حقوق ایران و آمریکا؛ دارای پذیرش از مجلۀ مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران

 های پژوهشی* طرح

بنیاد خیریۀ راهبری  –شناسی حقوقی قوانین و مقررات مربوط به امور خیر؛ دانشگاه اصفهان آسیب -1

 آالء

 ج( سوابق کاری

 بنیاد آالء در دانشگاه اصفهانپژوهشگر مرکز پژوهشی  -1

مدرس دانشگاه )تدریس دروس رشتۀ حقوق از قبیل حقوق مدنی، حقوق تجارت، کار  -2

شهر، موسسۀ تحقیقی، فلسفۀ حقوق، مقدمۀ علم حقوق در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی

 االسالم و غیره(.آموزش عالی فیض

 شهرستان اصفهان. هیأت تشخیص ادارۀ کار 1کارآموزی در شعبۀ  -3

دستیار آموزشی درس حقوق مدنی تطبیقی دورۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه  -4

 های آزاد.اصفهان در مرکز آموزش

 د( افتخارات علمی

 .1388 دارندۀ مدال برنز المپیاد ادبی کشور در سال -1

 دارندۀ بورس شهید احدی بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکتری. -2



 در مقطع کارشناسی ارشد. 1393های اول ورودینفر  -3

 در مقطع دکتری. 1395های نفر اول ورودی -4

 عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اصفهان. -5

نامۀ جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان مشمول آیین -6

 اجرایی. –دستیار پژوهشی و مجری قرارداد علمی 

 پذیرفته شده در آزمون انتخاب پژوهشگر برای پژوهشگاه قوه قضاییه. -7

  


