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  بیوگرافی

  

باهدف راه اندازی رشته حقوق در دانشگاه گیالن به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار گردیدم در سال  2727از سال  

با تالش همکاران و همیاری صمیمانه دو تن از گیالنیان دارای مدرک دکترا آقایان دکتر مروجی و دکتر صدر نوری موفق به  2727

 2721مدیرگروه حقوق بودم و بعد از آن نیز مجدداً از سال  2721تا سال  2727سال  اخذ مجوز ایجاد رشته حقوق گردیدیم از

مجدداً به عنوان مدیر گروه حقوق انتخاب گردیدم و در عین حال معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

انشگاه تربیت مدرس به ادامه تحصیل مشغول گردیده با موفقیت در آزمون دکترای داخل در د 2721را دارا بودم تا آنکه در سال 

معاونت آموزشی  2711تا سال  2711با دفاع از رساله دکتری به ادامه کار در دانشگاه گیالن پرداختم و از سال  2717و در سال 

ال حاضر دارای پروانه به عنوان مدیر گروه حقوق انتخاب گردیدم در ح 2712دانشکده علوم انسانی را عهده دار بوده و از خرداد 

وکالت پایه یک دادگستری نیز هستم ولی بیشتر اوقات بنده به تدریس و تحقیق در خصوص رشته تخصصی سپری می 

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی  سال ریاست 1به مدت  گردد.عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی آیین دادرسی مدنی بوده و 

 به افتخار بازنشستگی نایل آمدم. 2731شتم و به تقاضای شخصی از اول اسفند دانشگاه گیالن را بر عهده دا

مشاوره حقوقی اداره کل شیالت  2727تا  2727مشاوره حقوقی شرکت سهامی شیالت ایران و از سال  2727تا  2713از سال 

 ده دار بودم.استان گیالن را عه

 مشاور حقوقی منطقه آزاد بندر انزلی بودم 2732تا سال  2711از سال 

 مشاور حقوقی بانک ملی سرپرستی استان گیالن بودم. 2731تا  2713از سال 

 مشاوره حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان گیالن را بر عهده دارم. 2727از سال  

 
 

  تحصیالت

 2711از مرکز تربیت معلم شهید هاشمى نژاد تهرانفوق دیپلم ادبیات فارسى 

 2711لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى تهران

 2727فوق لیسانس حقوق خصوصى از دانشگاه تربیت مدرس تهران

 2717دکترى حقوق خصوصى از دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

  آثار پژوهشی

  کتاب

 2732در امور مدنی چاپ در اداره انتشارات دانشگاه گیالنلیف کتاب ادله اثبات دعوی تا 

 مقاالت

مجله علمی و  2711چاپ مقاله مطالعه تطبیقی حق تعلیق و حق حبس در حقوق داخلی و قرارداد نمونه فیدیک در شماره بهار -

 پژوهشی مدرس)علوم انسانی(دانشگاه تربیت مدرس

ارائه شده به صورت سخنرانی در دانشکده علوم «االثر در حقوق مدنی ایران وضعیت زوجه غایب مفقود»ارائه مقاله با عنوان:



 انسانی دانشگاه گیالن

 

در هفتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه «علت غلبه رأى اکثریت بر اقلیت در اداره شرکتهای تجاری »ارائه مقاله با عنوان:-

 2723اسفند -گیالن

  

 2711 آذر-گیالن دانشگاه پژوهشی علمی همایش در « تعلیق تعهد»ارائه مقاله با عنوان:-

  

 2711اآذر -در همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیالن«وکالت بالعزل »ارائه مقاله با عنوان:-

  

 2711به صورت سخنرانی در هفته پژوهش سال « ضمانت اجرای سلب حق »ارائه مقاله با عنوان:-

  

در همایش ملی موج چهارم تجارت الکترونیک جهان «ن تجارت الکترونیک چگونگی تفسیر قانو»ارائه مقاله با عنوان:-

 2711اردیبهشت -دانشگاه گیالن -الکترونیک کسب رتبه اول مقاالت

  

ارائه مقاله در همایش استانی بررسی فقهی و حقوقی تعدد زوجات با عنوان بررسی موضوع تعدد زوجات در قوانین ایران در 

 ه علوم انسانی دانشگاه گیالندر دانشکد 2711اردیبهشت 

  

پژوهشی -ارائه شده در هشتمین همایش دستاوردهای علمی« چگونگی و نقش قبض در عقود عینی»ارائه مقاله با عنوان:

 .2711اسفند 22-دانشگاه گیالن

  

 .2711اسفند 22-گیالنپژوهشی دانشگاه -ارائه شده در هشتمین همایش دستاوردهای علمی« امین موقت »ارائه مقاله با عنوان:

  

قانون حفاظت و  11بررسی صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات موضوع کمیسیون ماده »ارائه مقاله با عنوان:

 .2711اسفند 22-پژوهشی دانشگاه گیالن-ارائه شده در هشتمین همایش دستاوردهای علمی« بهره برداری از جنگلها و مراتع

  

 .2712در همایش پژوهشی داخلی دانشگاه گیالن اسفند «بررسی تطور مقررات راجع به اعسار »عنوان:ارائه مقاله با 

  

 راه حقوقی فصلنامه دو در شده چاپ «تادیه به التزام تعلیق با آن مقایسه و معلق تادیه به التزام بررسی»:عنوان با مقاله چاپ

 .2711ستان تاب و اول،بهار شماره اول سال وکالت

  

 .2713  اردیبهشت در همایش پژوهشی داخل دانشگاه گیالن « مفهوم و کاربرد سوگند استظهاری»ارائه مقاله با عنوان:

ارائه مقاله با عنوان موانع حقوقی توسعه منطقه آزاد انزلی ارائه شده در همایش ملی شناخت راهکارهای توسعه استان گیالن در  

  2731دانشگاه گیالن اردیبهشت 

 

 جهاد زیست محیط مجله در چاپ   -مقاله:بررسی قانونی بودن افزایش جریمه های جرائم زیست محیطی به وسیله دولت -

 .2713گیالن دانشگاهی

   

 المللی بین بیع کنوانسیون و ایران،انگلستان مقاله با عنوان بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در حقوق

   گیالن دانشگاه حقوقی پژوهشنامه پژوهشی علمی اولین شماره فصلنامه حقوقی در  شده چاپ  (2311وین)کاال



   

 با 1/21/2713 تاریخ در رویان پژوهشگاه در ارائه مقاله در همایش ملی بررسی جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق،فقه و اخالق

 «مصنوعی باروری از شده متولد کودک خانوادگی نام»: عنوان

  

نشریه راه وکالت کانون وکالی  7در شماره « بررسی امکان رسیدگی بدوی توسط مرجع تجدید نظر»تحت عنوان:چاپ مقاله 

 دادگستری گیالن

  

مشترکاً با آقای محمود کهنی خشکبیجاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته « لزوم قولنامه در فقه امامیه:»چاپ مقاله با عنوان 

 ین شماره مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه حقوقی دانشگاه گیالنحقوق خصوصی دانشگاه گیالن در سوم

  

در دومین شماره مجله علمی « بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی» چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان: 

 پژوهشی فقه و حقوق دانشگاه تبریز

  
  

در کنفرانس بین المللی حقوق پزشکی در کیش و چاپ « ازمایشگاهی بررسی فقهی و حقوقی نسب جنین» ارائه مقاله با عنوان: 

 مقاله مزبور در مجله کانون وکالی دادگستری گیالن

  

 :چاپ مقاله با عنوان 

Proved value of the testimony in the civil affairs in Iran’s and Egypt laws 

 

 مشترکاً با خانم سیده زینب محمدی «مصرارزش اثباتی شهادت در امور مدنی در حقوق ایران و »  

  ISIدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیالن در مجله

Journal of Basic and Applied  Scientific Research ISSN 2090-4304 
  

فقه و حقوق تبریز چاپ مقاله علمی پژوهشی مشترک با آقای محمد علینژادی با عنوان بررسی فقهی و حقوقی بیعانه در مجله 

 1شماره 

 

 عقود بر مدت شرط تاثیر پیرامون حقوقی فقهی تاملی:عنوان با علینژادی محمد چاپ مقاله علمی پژوهشی مشترک با آقای 

 جایز

 2737پاییز و زمستان  22در دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسالمی دانشگاه سمنان سال شش شماره 

 عنوان: تعیین نوع رابطه موجود بین جنین های آزمایشگاهی و زوجین و تعیین صاحب اختیار آنانچاپ مقاله با 

نازیال تقوی و آقایان: سیدمحمد اسدی  مشترکاً با خانم ISC 2 2731 212 21 71-71مجله مطالعات زنان مامایی و زایمان ایران 

  نژاد و رضا عمانی سامان

 

 :چاپ مقاله با عنوان

Adversarial Principle in Iran, France and Transnational Code of Civil Procedure 
EPHEMERA JOURNAL France 2015 ISI 

Ebadolah Rostami Chelkasari  Siavash Sharbati 
 

  



 «زدن عضو پیوندی بر عمل حقوقی انتقال عضوچاپ مقاله با عنوان:تاثیر پس

 مشترکاً با آقای دکتر سید محمد اسدی نژاد و سعید خوافی ISC 14221فصلنامه حقوق پزشکی ایران 

 

 رضا آقای و نژاد اسدی سیدمحمد دکتر آقای با مشترکاً باروری  چاپ مقاله با عنوان: مالحظات اخالقی و حقوقی پیرامون حفظ 

 721-31771پاییز  7شماره  72 دوره قانونی پزشکی مجله در تقوی نازیال خانم و سامانی عمان

 

 پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه فوق لیسانس اینجانب اکراه در اعمال حقوقى بوده است که در آن به تبیین اکراه و تاثیرآن بر اعمال حقوقى در 

بعضى از کشورهاى اسالمى حقوق ایران با تکیه بر مطالعات فقهى ومطالعه تطبیقى با برخى از سیستمهاى حقوقى مانند فرانسه و 

 .پرداخته شده است

 

 رساله دکترا 

بوده است که با « تعلیق قراردادهاى پیمانکارى بین المللى و مطالعه تطبیقى آن با حقوق ایران »عنوان رساله دکتراى اینجانب 

المللی مهندسین مشاورمی که عالمت اختصاری موسسه بین (FIDIC)فیدیک نمونه فرم قراردادها   توجه به اهمیت این گونه

باشد مبنای تطبیق قرار داده شده است مختصر اینکه در راستای اعمال حقوق قراردادی متقابل طرفین یک قرارداد یا در اینجا 

پیمان هر یک از طرفین آن می توانندانجام تعهدات متقابل را منوط به ایفای تعهد از سوی طرف دیگرنمایند یا آنکه بنا به دالیلی 

 .ه طور موقت از انجام تعهدات خویش در مقابل طرف دیگر قرارداد امتناع نمایندب

 

  طرحهای پژوهشی

انجام طرح پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل کاستی های قوانین و مقررات زیست محیطی در ایران و ارائه راهکارهای اصالح 

 .2711آنهابه سفارش جهاد دانشگاهی گیالن سال 

 علمی هیئت محترم عضو کنعانی دکتر آقای پژوهشی بررسی علل افزایش طالق در شهر رشت با همکاری جناباجرای طرح  

 اجتماعی بررسی علل افزایش مراجعه به دادگاههای خانواده در شهر رشت با همکاری جناب آقای رضا غالمی  علوم گروه

 اجرای طرح پژوهشی

 :دانشجو را در تدوین آنها بر عهده داشته املیست پایان نامه هایی که بنده راهنمایی  

 

 نقش ثبت معامالت در انتقال مالکیت آقای محمود کهنی -2

 

 حقوق معنوی کودک متولد شده از باروری مصنوعی خانم ندا نصر -7

 

 مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی آقای سعید جنتی -7

 

 حقوق ایران آقای بهزاد محمدی مسئولیت مدنی دولت در برابر مردم با تاکید بر -1

 

 ارزش اثباتی شهادت در حقوق مدنی ایران و مصر خانم زینب محمدی -1

 

 نظریه بطالن در آیین دادرسی مدنی محمد حسین شخص زرین کار -1

 

 مطالعه تطبیقی قرارداد انتقال مالکیت زمانی در حقوق ایران و امریکا خانم سمانه شکراللهی -2



  
 

 انین مدنی و تجارت و آثار آن در عقود بانکی آقای اردشیر باکرمعقد ضمان در قو -1

  
 

 تئوری عمل به ظاهر)راهنمایی مشترک با آقای دکتر رضا مقصودی( سید اصغر خسرو انجم -3

  
 

 ماهیت حقوقی پیوند عضو در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی کامن ال آقای حسین انصاف دوست -21

  
 

 یت مدنی پزشک در فقه امامیه و حقوق موضوعه آقای تقی بابازادهمسئول -22

  
  

 تاثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعوای طاری آقای عباد اکبرزاد باغبان-27

  
 

 ضمانت اجرای خودداری زوج از پرداخت نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس آقای فیروز امیراحمدی -27

  
 

 حقوقی کودک حاصله از رابطه نامشروع در حقوق ایران و انگلیس خانم زهره رنجبربررسی تطبیقی وضعیت -21

  
 

 بررسی تحوالت قانونی قانون پیش فروش خانم روناک معظمی-21

 

 

  مسئولیت مدنی متقابل بانک و مشتری خانم معصومه فرزانه -21

  

 کچلکی عبدالحسین آقای شرط بیع بررسی فقهی و حقوقی-22

 

  

 رنجبر زهره خانم کودکان نامشروع با توجه به حقوق ایران و اسناد بین المللیحقوق  -21

 

  

 بررسی تطبیقی انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ایران خانم کبری نوروزی-23

  

 گلبرگ اسماعیل آقای وین و یونیدوا 2311مفهوم و آثار نقض اساسی در کنوانسیون -71

  

 کارفرمایان و انعکاس آن در رویه قضایی ایران آقای سجاد رادپروربیم مسئولیت -72

  

 بررسی موجبات و تشریفات ابطال و اصالح سند مالکیت در نظام حقوقی ایران آقای محمد علی نژادی-77

 



  

 بررسی تطبیقی اعتراض ثالث اجرایی در حقوق ایران و فرانسه آقای حسن زاده-77

  

 وای مسئولیت مدنی آقای ذوقیشرایط و ارکان اقامه دع-71

  
  

 وضعیت نکاح محجورین آقای بهزاد اباذری-71

  

 قانون بیمه اجباری خانم حاتمی 21صندوق ماده -71

  

 مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر دولت آقای پارسا-72

  

 رهن دین در فقه و حقوق ایران آقای حسن شربیانی-71

  

 حقوقی ایران آقای امین قاسمپوررهن منفعت آو چشم انداز آن در نظام -73

  

 مقایسه اعاده دادرسی مدنی در ایران و لبنان آقای قنبری-71

  

 نکاح فضولی خانم قدیریان-72

  

 مسئولیت مدنی ناشی از پس زدن عضو پیوندی آقای خوافی-77

  

 آقای تدبیری 2737بررسی ابداعات قانون حمایت خانواده  -77

  

 آیین دادرسی مدنی آقای یاسمنیاصل تسلط و سرعت در -71

  

 خانم کاپله EPC قراردادهای-71

  

  سرپرستی در حقوق ایران خانم شفقی-71

  

 مقایسه عقود مغابنه ای و مسامحه ای آقای انگوتی-72

  

 تاثیر اکراه بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه آقای خشایار بائوج الهوتی-71

  

 دادگاه خانواده با نگاهی به سیر تاریخی آن خانم ترانه شعبانیانبررسی صالحیت -73

  

 نسب میرهاشمی اکرم سیده خانم  حقوق و تکالیف کودکان تحت سرپرستی-11

  

 برقراری تعادل میان اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوع دعوا آقای ابراهیم یاسمنی ماسوله-12

  

 هستی شناسی اقرار آقای حسین رسول زاده-17



  

 نقش عرف در تفسیر قرارداد خانم محبوبه ملکی فر-17

  

 تعیین و تحدید مهریه آقای محمودتاش-11

  

 آقای وحید کیاحسینی وضعیت قرارداد نماینده در حقوق ایران و انگلستان-11

 رابطه اشتغال زوجه با حقوق زوج خانم سمانه مهری نِژاد-11

 کننده در تجارت الکترونیک آقای وحید سماییموانع و راهکارهای احقاق حقوق مصرف -12
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