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 به نام خدا

 

 خالصه ی فعالیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی

 الشریفمهدی  محمددکتر 
 

 : مشخّصات 
 مهدی محمدنام :

 الشریف نام خانوادگی :

 1346شهریورتاریخ تولّد : اوّل 

 نام پدر: محمّد علی 

 128-881855- 6ملّی: شماره ی

 yahoo.com@46alsharifآدرس الکترونیکی : 

 32363883-031تلفن ثابت : 

 09131131259:  همراه

 آدرس پستی: 

 8184733153کد پستی  -8پالک  -بن بست دی  -کوی شاداب -مقداد)آتش(اصفهان، خیابان 

 

 : تحصیالت دانشگاهی 
 1368الحصیل  فارغ–دانشگاه تهران   –. کارشناسی حقوق 1

 1371فارغ التحصیل   –دانشگاه تهران  –. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 2

  1384مهرماه   -دانشگاه تهران -دکتری حقوق خصوصی.3

  قطعی گروه حقوق دانشگاه اصفهان –وضعیت استخدامی: دانشیار رسمی 

 

 

 :رساله ی دکتری حقوق خصوصی 

دفاع شده با درجه عالی در  -دکتر ناصر کاتوزیان مرحوم استادبا راهنمایی  -منطق حقوق در سکوت قانون

 دانشگاه تهران -1384مهر 

 :رساله ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 

دانشگاه تهران با  1371ضمان مقبوض به عقد فاسد با مطالعه تطبیقی با راهنمایی آقای دکتر ابوالحسن محمدی  

 درجه عالی

 فهرست مولفات 

mailto:alsharif46@yahoo.com
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 1391، 1منطق حقوق؛ پژوهشی در منطق حاکم بر تفسیر و استدالل حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چ :کتاب -الف

 افزوده بسیاربا تجدید نظر و  -چاپ دوم  -منطق حقوق؛پژوهشی در منطق حاکم بر تفسیر و استدالل حقوقی -ب

 

 بخاطر کتاب : کسب عنوان کتاب برگزیده نهمین جشنواره بین المللی فارابی جوایز علمی -ب

 منطق حقوق

 پژوهشی -علمی  تمقاال – ج : 

 
مجله دانشکده  فصلنامه حقوق، -صورتگرایی در استدالل قضایی) پژوهشی در نسبت قیاس قضایی و قیاس صوری( -1

 1386سال-2دانشگاه تهران .شماره  و علوم سیاسی حقوق

 و علوم سیاسی دانشکده حقوق حقوق، مجله فصلنامه -گفتاری در حقیقت امانت و نقش اذن در ایجاد امانت مالکانه -2

 1389سال -8دانشگاه تهران .شماره 

 1390تابستان  -2دانشگاه تهران .شماره  دانشکده حقوق فصلنامه حقوق، مجله جایگاه منافع در قاعده امانت، -3

 ران،پژوهشی حقوق خصوصی، پردیس قم دانشگاه ته -قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار، مجله علمی -4

 1389پاییز و زمستان  -17ش

، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، موسسه حقوق تطبیقی در فقه و قانون مدنی کیفیت و آثار تسلیم منفعت؛مطالعه -5

 1390، پاییز و زمستان2، ش2تطبیقی دانشگاه تهران، دوره 

، بهار 32پژوهشی حقوق اسالمی، سال نهم شماره  –تصرف من علیه الخیار در قانون مدنی و فقه امامیه، مجله علمی  -6

1391 

، پژوهشی حقوق پزشکی -مشروعیت و ماهیت قراردادی پیوند عضو از انسان زنده، فصلنامه علمی -7
1393 

پژوهشی حقوق  -مجله علمی نقد نهاد تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان در دعوای مسئولیت مدنی، -8

 1392، پردیس قم دانشگاه تهرانخصوصی، 

دانشگاه -پژوهشهای فقهی، ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران« مکان -9

  1393،تهران

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه -مطالعات حقوق تطبیقی، های الکترونیکیأملی بر ماهیت حق انصراف در قراردادت -10

 1393، تهران

، دانشگاه تهران-پژوهشهای فقهی، بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنیاثیر نوسانات ارزش پول ت -11

1393 

مطالعات حقوقی )علوم ( ، چالش های نظری بیع حق )تاملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع -12

 1394، دانشگاه شیراز-اجتماعی و انسانی سابق(

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی-حقوق اسالمی ، حقوق ایران پژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و -13

  1393زمستان

 1394حق کسب و پیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری، مجله حقوقی دادگستری، زمستان  -14
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اجاره  یانگار یبر عهد ی)نقد رانیاجاره در حقوق ا تیماه لیحقوق فرانسه در تحل ریبر تأث یتا تعهد: تأمل کیاز تمل -15

 1393، پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب، دانشگاه قم، زمستان (اءیاش

 مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد بابل، در نوبت چاپ ،کنکاشی درماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن -16

 ، مجله فقه و اصول، دانشگاه فردوسی مشهد، تحلیل ماهیت و آثار ضمان اعیان در فقه و حقوق ایران  -17

در تقابل استدالل و شهود در اندیشه حقوقی(، مطالعات  )جستاری نقادانه اشراق و استدالل در فرایند دادرسی سهم  -18

 1396 ، بهار1، شماره 9وره دحقوقی، دانشگاه شیراز، 

بهار و ، دانشگاه مفید، (نامه مفیدنشریه حقوق تطبیقی )، پلورالیسم استدالل حقوقی در پرتو تفسیرهای متعارض -19

 107، ش 96تابستان 

، پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب، مختلف اذن( یکارکردها رامونیپ ی)کنکاش ؛اذن عقدساز و اذن امانت ساز -20

 17، ش 97زمستان دانشگاه قم، 

مطالعات حقوقی،  کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه در حقوق آمریکا؛ -21

 4، ش 96تان زمس دانشگاه شیراز،

 تحلیل تطبیقی وقوع اشتباه انسانی یا خطای فنی در پرداخت های مبتنی بر کارت بدهی در حقوق ایران و آمریکا، -22

 2، ش 96پاییز و زمستان ، موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران-مطالعات حقوق تطبیقی

مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی تحلیل ضمان بر مبنای معاوضه قهری وآثار آن در دعوای مسئولیت مدنی،  -23

 115، ش 97مشهد، زمستان 

، فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح -24

 4، ش 97زمستان 

و  ، مجله حقوق خصوصی پردیس فارابی، پاییزکنکاشی در مالیت و ماهیت اطالعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی -25

 33، ش 97زمستان 

 
 

 :زمینه های تدریس،  مطالعه و پژوهش 
 حقوق مدنی1

 . فقه معامالت2

 فلسفه ی حقوق   3

 حقوق خانواده  4 

 سوابق تدریس 

  مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه  –7و  6و  5و بطور خاص حقوق مدنی   8تا 1تدریس درس حقوق مدنی

 تا کنون 1374از بهمن   -اصفهان

  مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه  -و حقوق اسالمی تطبیقی 2حقوق مدنی تدریس درس

 تا کنون 1387از  – اصفهان

  تاکنون 1390از  – مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان -1تدریس درس حقوق مدنی پیشرفته 



 4 

  دانشگاه مقطع دکتری بهداشت باروری) دانشکده پرستاری و مامایی  -درس حقوق باروریتدریس

 علوم پزشکی اصفهان(
 


