
 سمه تعالیب

 :مشخصات فردی -1

 :نام

 :خانوادگينام

 :نام پدر

 :سال تولد

 عبدالمطلب سيد

 احمدزاده بساز

 كاظن

1343 

 :رتبه علمي

    آخرين وضعيت 

 :شغلي

آخرين درجه 

 :تحصيلي

 :رشته

 ياراستاد

خصوصی  حقوق ت علمیهیاعضو 

   دانشگاه مفید

 

 دکتری

 حقوق خصوصي

 

 :سوابق حوزوی -2

( 1395سبل )تب وٌَى  1369فمِ ٍ اصَل اس سبل  آغبس درس خبرج. اداهِ دارد( 1395سبل )وِ تب وٌَى  1360سبل ضزٍع اس 

بیغ )ٍ هببحج فمْی هؼبهالت( اس جولِ صالُ ٍ خوس)یه دٍرُ اصَل فمِ ٍ هببحج فمْی ػببدات . سبل 26جوؼب بِ هذت 

 . حضزت آیِ الؼظوی ٍحیذ خزاسبًی( ٍ خیبرات

 .ّوچٌبى اداهِ دارد تحصیالت حَسٍی

 :سوابق غیر حوزوی -3

 ، اَّاس؛1364دیپلن ػلَم تجزبی در سبل 

 لن؛، داًطگبُ هفیذ 1374حمَق در سبل وبرضٌبسی 

 لن؛ داًطگبُ هفیذ ،1379حمَق خصَصی در سبل  ارضذ وبرضٌبسی

 .لن داًطگبُ هفیذ ،1392دوتزی حمَق خصَصی در سبل 

 :آموزشیسوابق  -4

 :ّبی سیزًَى در همبطغ ٍ حَسُتب ن 1375اس سبل 

 :کارشناسی( الف

،حمَق (تؼذادی اس ػمَد هؼیي)  7، حمَق هذًی(حمَق خبًَادُ) 5، حمَق هذًی (لَاػذ ػوَهی لزاردادّب) 3حمَق هذًی  

 ؛(ٍصیت ٍ ارث) 3، هتَى فمِ (ًىبح ٍ طالق) 2، هتَى فمِ (، ٍصیت ٍ ارثُضفغ) 8هذًی 

 

 



 :کارشناسی ارشذ( ب

 .، هتَى فمِ ٍ آیبت االحىبم1حمَق هذًی  

 :سوابق پژوهشی -5

 :پایان نامه دوره کارشناسی ارشذ( الف

 هببًی حمَلی سْین ضذى سهبًی

  :رساله دوره دکتری( ب

 سلطِ اًسبى بز خَد در للوزٍ اػوبل حمَلی 

 :کتاب( ج

 (.وتبةبَستبى )، دفتز تبلیغبت1380، سبل هأخذ ضٌبسی تبریخ ٍ فلسفِ فمِ ٍحمَق

 : مقاالت( د

 ؛24، ضوبرُ 1379، ًبهِ هفیذ، سبل (سهبًی)هبلىیت هَلت  همبلِ -1

 ؛35ٍ  34،  ضوبرُ (ػلَم اجتوبػی)، وتبة هبُ لبًَى اسبسی ٍ اصل آسادی تجبرت -2

 ؛64ٍ 63، ضوبرُ 1382، سبل (ػلَم اجتوبػی)، وتبة هبُ ای سیبُوبٍضی سپیذ بز پزدُ -3

 ؛76ٍ  75، ضوبرُ 1382، سبل (ػلَم اجتوبػی)، وتبة هبُ وتببی در حمَق تجبرتهشایب ٍوبستی ّبی  -4

 ؛82، ضوبر1383ُ، سبل (ػلَم اجتوبػی)ّبی پژٍّص در ػلن حمَق، وتبة هبُ ببیستِ -5

، چبپ ضذُ در وتبة حمَق تطبیمی، سوت ٍ هؤسسِ الشام بِ تؼَیض یب تؼویز وبال بِ ػٌَاى ضوبًت اجزای لزارداد -6

 ،1392تطبیك داًطگبُ تْزاى، چبپ پٌجن، سبل حمَق 

 .اس سبل پبًشدّن 1، ضوبرُ 1389جبیگبُ تمصیز در هسئَلیت هذًی، هؼبرف اسالهی ٍ حمَق، سبل  -7

 :راٌّوبیی پبیبى ًبهِ( ُ

 بز رٍیِ ی لضبیی؛ ویذأحمَق هبلىبى سهیي ٍبٌب در سهیي ّبی استیجبری هلىی پس اس اًمضبی اجبرُ بب ت -1

 .ضخص حمَلی حمَق خصَصی در فمِ ٍ حمَقٍلف  -2

 :مشاوره پایان نامه( و

 ّبی هختلف خزیذ ایٌتزًتی؛راّىبرّبی حمَلی حوبیت اس هطتزیبى در ضیَُ -1

 ؛ضَابط تؼییي هبّیت اػوبل حمَلی ٍ آحبر آى -2



 ؛هسئَلیت ًبضی اس گَدبزداری ٍ ریشش سبختوبى در آئیٌِ آرای لضبیی -3

 هبلىیي در بیغ سهبًی؛اختیبرات ٍ رٍابط  -4

 .وبرّبی تطخیص ٍ وبروزدّبی رٍح لبًَىٍ هببًی ًظزی، سبس -5

 :مشاوره رساله دکتری( ز

 .بیغ سهبًی، هبّیت ٍ آحبر آى

 :پژوهشی -ارزیابی مقاالت علمی ( ح

ٍ ( پزدیس لن، داًطگبُ تْزاى)، حمَق خصَصی (پزدیس لن، داًطگبُ تْزاى)ّبی فمْی، پژٍّص(داًطگبُ هفیذ)ًبهِ هفیذ 

 (. داًطگبُ ضیزاس)هطبلؼبت حمَق خصَصی

 :سوابق اجرایی -6

 .ریشی ٍ خذهبت آهَسضی ٍ هؼبٍى آهَسضی در داًطگبُ هفیذهذیز دفتز خذهبت داًطجَیی، هذیز دفتز بزًبهِ


