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 )1سوابق تحصيلي
 .1ديپلم علوم و معارف اسالمي (دبيرستان علوم و معارف اسالمي شهيد مطهري (ره) ()1380-1376
 .2کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق عمومي دانشگاه امام صادق عليهالسالم (-1380
)1387
 .3دکتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي (ره) ()1392-1387
 )2سوابق علمي – اجرايي
 .1عضو هيئت علمي دانشکده معارف اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق عليهالسالم از سال 1395
 .2معاون پژوهشي دانشکده معارف اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق عليهالسالم از سال  1395تا 1399
 .3همکاري با مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي به عنوان پژوهشگر و کارشناس از سال  1387تا 1392
 .4همکاري با هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين به عنوان کارشناس از سال 1387
 .5همکاري با پژوهشکده (مرکز تحقيقات) شوراي نگهبان به عنوان کارشناس و ناظر برخي از طرحهاي پژوهشي از سال
1391
 .6معاون پژوهشي پژوهشکده (مرکز تحقيقات) شوراي نگهبان از سال  1393تا 1395
 )3سوابق تدريس
 )1-3در دانشگاه
 .1نظارت بر اعمال حکومت (دوره دکتري) – دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 .2حقوق ماليه عمومي (دوره دکتري) – دانشگاه امام صادق عليهالسالم -مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رحمتاهلل عليه
 .3حقوق کار (دوره کارشناسي ارشد) -دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 .4سمينار (دوره کارشناسي ارشد) – دانشگاه امام صادق عليهالسالم -دانشگاه قم
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 .5حقوق مالي (دوره کارشناسي ارشد)  -دانشگاه امام صادق عليهالسالم -مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رحمتاهلل عليه
 .6حقوق اداري ايران (دوره کارشناسي ارشد)  -دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 .7حقوق کار (دوره کارشناسي) -امام صادق عليهالسالم ،دانشگاه قم ،مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رفاه
 .8حقوق اداري ( 1دوره کارشناسي) -دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 .9حقوق اداري ( 2دوره کارشناسي) -دانشگاه قم ،امام صادق عليهالسالم ،مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رفاه
 .10ماليه عمومي (دوره کارشناسي) -دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 .11حقوق تأمين اجتماعي (دوره کارشناسي) -دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 .12کليات حقوق اداري و حقوق اداري ايران (براي رشته علوم سياسي) (دوره کارشناسي)  -دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 .13حقوق اساسي ( 1دوره کارشناسي)– دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 .14متون حقوقي به زبان عربي (دوره کارشناسي)– دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 .15حقوق و کامپيوتر (دوره کارشناسي)– دانشگاه امام صادق عليهالسالم
 )2-3در كارگاههاي آموزشي
 .1جايگاه و صالحيتهاي شوراي نگهبان (پژوهشکده شوراي نگهبان)
 .2بررسي نظرات شوراي نگهبان در خصوص قوانين برنامه پنجساله و بودجه ساالنه (پژوهشکده شوراي نگهبان)
 .3نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات (پژوهشکده شوراي نگهبان)
 .4آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (پژوهشکده شوراي نگهبان)
 .5جايگاه و صالحيتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در پرتو نظرات شوراي نگهبان (پژوهشکده شوراي
نگهبان)
 .6ابعاد حکمراني علوي و پاسخگويي دراسالم (دوره آموزش ضمن خدمت در جهاد دانشگاهي)
 .7آموزش مقالهنويسي (دانشگاه امام صادق عليهالسالم)
 .8آشنايي با شيوههاي دسترسي و استفاده از اسناد قانوني (پژوهشکده شوراي نگهبان)
 .9حل اختالف بين دستگاههاي اجرايي (برنامه اجرايي دورههاي آموزش شغلي مشترك اداري حقوقي ويژه
کارشناسان امور حقوقي استانداريهاي سراسر کشور)
 )4سوابق پژوهشي
 )1-4پاياننامه
 .1قلمرو اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق
عمومي)
 .2مباني ،اصول و سازکارهاي پاسخگويي حاکمان در فقه شيعه (رساله دکتري حقوق عمومي)
 )2-4كتب
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 .1قانون انتخابات فرانسه( ،ترجمه از متن فرانسوي) مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي1389 ،
 .2نظرات رئيس مجلس شوراي اسالمي راجع به مصوبات دولت (همکاري در گردآوري) ،دفتر هيأت بررسي و
تطبيق مصوبات دولت با قوانين (چاپ محدود)
 )3-4مقاالت منتشر شده در كتب مجموعه مقاالت
 .1پاسخگويي به مثابه يک اصل؛ با تأکيد بر ادله قرآني و روايي ،مجموعه مقاالت همايش آيت اهلل عميد زنجاني،
1399
« .2واليت مطلقه فقيه بررسي فقهي» ،دايرهالمعارف حقوق عمومي ،به اهتمام دکتر سيد محمدمهدي غمامي ،دانشگاه
امام صادق عليهالسالم1396 ،
« .3واليت مطلقه فقيه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» ،دايرهالمعارف حقوق عمومي ،به اهتمام دکتر سيد
محمدمهدي غمامي ،دانشگاه امام صادق عليهالسالم1396 ،
« .4شرح اصل هشتاد و ششم قانون اساسي» ،شرح قانون اساسي  -فصل ششم -قوه مقننه (جلد اول) ،زير نظر دکتر
عباسعلي کدخدايي ،پژوهشکده شوراي نگهبان1396 ،
 .5پارلمان و دموکراسي در قرن بيست و يکم ،مؤلف ديويد بيتام ،ترجمه علي بهادري جهرمي و همکاران ،مرکز
پژوهشهاي مجلس ،چاپ اول1394 ،
« .6تعريف دين از منظر آيه اهلل جوادي آملي و تأثير آن در حقوق عمومي» ،دين و قانون (بررسي کارکرد و نقش
دين در حوزه قانون و قانونگذاري) ،تأليف دکتر محسن اسماعيلي و همکاران ،دانشگاه امام صادق عليهالسالم،
1391
« .7طرح حقوق طبيعي و حقوق الهي به مثابه مباني مشروعيت سياسي؛ با رويکرد فراملي» (ترجمه از متن فرانسوي)،
مجموعه مقاالت مکاتب فلسفي در حقوق بينالملل ،به اهتمام دکتر محمود باقري ،نشر ميزان1389 ،
« .8قانون و قانونگذاري از ديدگاه آيه اهلل محمد تقي مصباح يزدي» ،قانون و قانونگذاري از ديدگاه انديشمندان
شيعه ،به اهتمام دکتر محمدجواد جاويد ،دانشگاه امام صادق عليهالسالم1389 ،
« .9قانون جديد ديوان عدالت اداري؛ نوآوريها و کاستيها» ،مجموعه مقاالت همايش ديوان عدالت اداري :صالحيت
قضائي و دادرسي اداري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز و معاونت آموزشي پژوهشي ديوان عدالت
اداري ،فروردين 1388
« .10تجلي جهانبيني اسالمي در احکام مربوط به افراد داراي نسب نامشروع» ،درآمدي بر علوم انساني اسالمي ،به
اهتمام علي اصغر خندان ،دانشگاه امام صادق عليهالسالم ،زمستان 1388
 )4-4مقاالت منتشر شده در مجالت علمي

.1مواضع فقها در قبال تصويب و اجراي قانون خدمت نظام اجباري (با تأکيد بر مواضع شهيد مدرس و حاج آقا
نوراهلل اصفهاني) (1320-1294ه.ش ،).مشترك با حسين احمدي (دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسالمي ،دوره
 ،21شماره  ،52پاييز و زمستان )1399
.2خدمت وظيفه عمومي در آراء فقهاي شوراي نگهبان (بررسي موردي بهکارگيري سربازان در نهادهاي غيرنظامي
و معافيت کفالت همسر) ،مشترك با حسين احمدي (فصلنامه دانش حقوق عمومي ،دوره  ،8شماره  ،23بهار
)1398
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.3تأملي بر حدود صالحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در تأييد مصوبات مغاير با قانون اساسي ،مشترك با
محمدامين ابريشميراد (فصلنامه مطالعات حقوق عمومي ،دوره  ،48شماره  ،3پاييز )1397

 .4سازوکارهاي حق دسترسي به اطالعات بودجه در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا ،مشترك با احمد صالحي
(دوفصلنامه آموزههاي حقوقي گواه ،شماره  ،7پاييز و زمستان )1397

 .5ضوابط تعيين مصاديق عملي شهيد و خانوادههاي شاهد (نقد رأي يکي از شعب ديوان عدالت اداري)( ،دوفصلنامه
رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري ،شماره  ،3پاييز و زمستان )1395

 .6اعتبار حقوقي اساسنامههاي شرکتهاي ملي نفت ،گاز و پتروشيمي -مشترك با يحيي مزروعي ابيانه (فصلنامه
دانش حقوق عمومي ،شماره  ،9پاييز )1393

 .7معيارهاي تشخيص و محدوده امور تقنيني و اجرايي در آراء شوراي نگهبان -مشترك با محمد برومند (فصلنامه
بررسيهاي حقوق عمومي ،شماره  ،4تابستان )1392
 .8درخواست اعمال فوقالعاده مديريت در محاسبه حقوق بازنشستگي (نقد رأي يکي از شعب ديوان عدالت اداري)
(رويه قضايي در شعب ديوان عدالت اداري ،دفتر دوم ،معاونت آموزشي پژوهشي ديوان عدالت اداري ،انتشارات
جنگل ،چاپ اول)1392 ،

 .9تحليلي بر نظارت شرعي بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران -مشترك با ابوالفضل
درويشوند (مجله علمي پژوهشي حکومت اسالمي ،شماره  ،61پاييز )1390

 .10بررسي صالحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات شرکتهاي وابسته به مؤسسات عمومي
غيردولتي (در نقد رأي شماره  1373/3/19-146هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) -مشترك با علي انصاري،
فصلنامه تحقيقات حقوقي آزاد (داراي درجه علمي پژوهشي) (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي) ،شماره  ،4بهار
و تابستان 1388

 .11قلمرو اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (فصلنامه حقوقي گواه ،شماره
 ،14بهار و تابستان )1388
 .12جهات مورد استناد شوراي قانون اساسي فرانسه در رد قوانين (ترجمه از متن فرانسوي) (جستارهاي حقوقي،
شماره  ،12بهار و تابستان )1388
 .13نظريههاي انتخاب و انتصاب و موضع قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در قبال آنها (نشريه پژوهشي
دانشجويي بالغ مبين شماره  ،16پاييز )1387
 .14تجلي دين در قوانين اساسي ( فصلنامه حقوقي گواه ،شماره  ،12بهار )1387
 .15مصونيت پارلماني (مجلس و پژوهش ،شماره  ،57پاييز )1386

 .16اعالم اسامي مفسدين اقتصادي در آيينه فقه و حقوق (نشريه دانشجويي پابرهنه ،شماره )4-3

 .17تعريف سرمايهگذاري در اسناد و آراء بين المللي (ترجمه از متن فرانسوي) (فصلنامه حقوقي گواه ،شماره -8
 ،9زمستان  -1385بهار )1386
 .18نگاهي به قانون تجارت الکترونيکي (فصلنامه حقوقي گواه ،شماره )1385 ،7 -6

 .19مصونيت (ترجمه از متن فرانسوي) (فصلنامه حقوقي گواه ،شماره  ،3 -2زمستان  -1383بهار )1384
 .20ديوان کيفري بين المللي (ترجمه از متن فرانسوي) (فصلنامه حقوقي گواه ،شماره  ،3 -2زمستان  -1383بهار
)1384
4

 )5-4طرحها و گزارشهاي پژوهشي
 .1آسيبشناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران ،کار مشترك گروهي ،شماره مسلسل  ،16080مهر
( 1397مرکز پژوهشهاي مجلس)
 .2شرح و تحليل اصل  86قانون اساسي ،شماره مسلسل  ،13940065تير ( 1394قسمتي از طرح شرح مبسوط
قانون اساسي -پژوهشکده شوراي نگهبان)
 .3مقدمهاي بر استاني شدن حوزههاي انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسالمي -اثر مشترك با مسيح بهنيا،
شماره مسلسل  ،13380آذر ( 1392مرکز پژوهشهاي مجلس)

 .4جايگاه ولي فقيه در نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،شماره مسلسل  ،12151بهمن (1390مرکز
پژوهشهاي مجلس)
 .5جايگاه قوه قضائيه در نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،شماره مسلسل  ،12095بهمن (1390مرکز
پژوهشهاي مجلس)

 .6جايگاه و نقش وزارت دادگستري (از سري مقاالت مربوط به ابعاد حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران،
پيرامون جايگاه و صالحيت قوه قضائيه) ،شماره مسلسل  ،12033آبان ماه (1390مرکز پژوهشهاي مجلس)

 .7اقدامات تقنيني در مبارزه با فساد اقتصادي (مطالعه موردي رسيدگي به داراييهاي مقامات عالي حکومتي) -اثر
مشترك با حميد بهرهمند و احمد مرکز مالميري ،شماره مسلسل  ،10825خرداد ماه (1390مرکز پژوهشهاي
مجلس)
 .8بررسي ماهيت و حدود نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام ،ويرايش دوم ،اثر مشترك با برخي از
همکاران در مرکز پژوهشهاي مجلس ،شماره مسلسل  8982/1اسفند ماه (1389مرکز پژوهشهاي مجلس)
 .9ويراستاري تخصصي ترجمه قانون انتخابات مجلس نمايندگان لبنان ،ترجمه از متن عربي ،شماره مسلسل
 ،10458آبان (1389مرکز پژوهشهاي مجلس)
 .10مرجع صالح براي نظارت بر مجلس و نمايندگان ،شماره مسلسل  ،10400شهريورماه (1389مرکز پژوهشهاي
مجلس)
 .11قانون ،مجلس و نمايندگان در بيانات امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري ،اثر مشترك با محمد سرگزي و علي
بهادريجهرمي ،شماره مسلسل  ،10398شهريور (1389مرکز پژوهشهاي مجلس)

 .12تأملي بر تبصره ماده  19قانون ديوان عدالت اداري ،شماره مسلسل  ،9993آذرماه ( 1388مرکز پژوهشهاي
مجلس)

 .13نگاهي به جايگاه وزير دادگستري در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران ،شماره مسلسل  ،9925زمستان
( 1388مرکز پژوهشهاي مجلس)
 .14حقوق بودجه فرانسه با تطبيق بر قوانين ايران (ترجمه از متن فرانسوي و تطبيق با قوانين ايران)  -اثر مشترك با
سيد محمد مهدي غمامي( -مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليهالسالم ،پاييز )1386
 .15شيوهها و مراجع رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در جمهوري اسالمي ايران  -اثر مشترك با سيد محمد مهدي
غمامي ،-شماره مسلسل (1386 ،8689مرکز پژوهشهاي مجلس)
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 .16بررسي ابعاد حقوق شهروندي در جمهوري اسالمي ايران با تأکيد بر نقش قوه قضائيه (پروژه تحقيقاتي به
سفارش معاونت فرهنگي اجتماعي قوه قضائيه)1386 ،
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