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 تحصیالت حوزوي-1

، مدرسه علمیه نواب و دانشگاه رضوي، (علیه السالم) دو و سه: مشهد مقدس مدرسه علمیه امام حسینمقدمات وسطح یک، 

فاضل آملی الریجانی، محمد جواد سال درس خارج استفاده از اساتید آیات عظام: شهیدي،  9(علمیه قم حوزهسطح چهار 

 و....) ارسطا مبلغی، ، علیدوست،نکرانیل

 دانشگاهی تحصیالت -2

 رشتھ دانشگاه مقطع تحصیلی تحصیلسال 

 حقوق  دانشگاه علوم اسالمی رضوي  کارشناسی 1389
 حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه     کارشناسی ارشد  1392

 حقوق خصوصی پردیس فارابیدانشگاه      دکتري  

 

 دریسیسوابق ت -3

 از سال... تا سال... نام درس ها نام دانشگاه یا مرکز آموزش عالی

 دانشگاههاي پردیس فارابی 
 دانشگاه طلوع مهر 

 دانشکده هدي 

ی ارشد حقوق کارشناسو شناسیرکا مدنی دروس

  .خصوصی

 سید محسن سلطانی        :ام خانوادگیو ن نام

 عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی هدي؛ 

 خصوصی سمت: مدیرگروه حقوق 
 

  :ایمیل

 



۲ 

 

 درس متون فقه کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد 

 حقوق خصوصی و حقوق خانواده

 .یوقی کارشناسدرس متون حق

 .درس مدنی تطبیقی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

  دروس ادبیات سطح یک و کتاب مکاسب سطح دو  حوزه علمیه مشهد 

  دروس ادبیات سطح یک و کتاب مکاسب سطح دو لمیه قمحوزه ع

 سوابق پژوهشی -4

 یسرد تاوزج و تالاقم ،اه همان ناپای -الف

 :تمقاال

 .باالدستی نفت و گاز ج.ا.اصنایع  بررسی ماهیت فقهی حقوقی بیع متقابل وشیوههاي اجراي آن در

 .دادگاه ویژه روحانیت انتقادات

 .ارتداد و حقوق بشر

 .اعتبار مالیت

 .هبه، عقد یا ایقاع الزم یا جایز

 .ق.م 356بررسی فقهی و حقوقی ماده  ،جهل به عرف

 .عقود اذنی احکا خاص

 .اتحادیه اروپا )DCFRعمومی ارجاع ( چهارچوببررسی قاعده عدم تبعیض در قرارداد در فقه امامیه و پیش نویس 

 ترجمه مقاله:

.Civil Liability for Pure Economic Loss Under American Tort Law 

Civil liability in sports in Czech Republic. 



۳ 

 

Restricting.  Freedom  of  Contract  through  Non Discrimination Provisions 

 

 هشی:وطرح پژ

پژوهشکده وقف بررسی آسیب شناسی مستندات فقهی و حقوقی قوانین وقف با تکیه بر قانون مدنی ایران، این طرح براي  

 وابسته به سازمان اوقاف میباشد.

 .کتاب: کتاب درسنامه متون فقهی براي ارشد حقوق خصوصی در دست چاپ

 و ...جزوه درسی براي درسهاي مدنی، آیات االحکام، فقه، فقه تطبیقی 

  :ب: نشست هاي علمی

 نفر اول جشنواره کشوري اندیشه مطهر.

 .برگذاري دادگاه مجازي با عنوان تدلیس در ازدواج

 .برگذاري نشست علمی سیاستهاي کلی ج.ا.ا در حقوق خانواده

 .شرکت در نشست قانونگذاري مرکز تحقیقات مجلس

 .نرم افزارهاي نور ششرکت در دوره هاي آموز

 . شرکت در کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی دانشکده پردیس

 .شرکت در نشست فقه و قانون مرکز تحقیقات مجلس

 ي اجرایی.  فعالیت ها5

 

 96مدیر گروه حقوق دانشکده هدي از سال 

 تبلیغ در دانشگاه از طرف نهاد رهبري در دانشگاهها و اقامه نماز در دانشگاه پردیس فارابی. 

 تبلیغ از طرف دفتر تبلیغات اسالمی.
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