باسمه تعالی
سوابق علمی و اجرایی
محسن نجفيخواه – عضو هیات علمي(استادیار)
محل خدمت :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
الف) تحصیالت:
1ـ ليسانس حقوق
2ـ كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

پایان نامه :منتفی شدن هدف قرارداد در حقوق کامن ال و مقایسه با حقوق ایران با راهنمایی مرحوم استاد
دکتر مهدی شهیدی
3ـ دکتری حقوق خصوصی از دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 3333
رساله دکتری  :تفاوت فقه و حقوق موضوعه از نظر مبانی ،منابع و روش  ،با راهنمامیی مرح.م استاد دکتر
ابوالقاسم گرجی
رساله فوق در جشنواره پایان نامه های دانشجویی در سال  3333شایسته تقدیر اعـمم و جـای ه دریافـ
نمودم.
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
فعالیتهای آموزشي:

 تدریس( :دروس زیر بعضا در سنوات مختلف تدریس شده است.در دانشگاه تربیت مددرس دروسیاد شده را از سال 6831تا کنون تدریس داشته و دارم).
نام درس
مقدمه علم حقوق
ادله اثبات دعوی فقه
حقوق تجارت 6
حقوق تجارت  2فقه
ادله اثبات دعوی فقه
حقوق بین المللی خصوصی فقه
حقوق کار فقه
حقوق تجارت
حقوق تجارت
حقوق مدنی 6
حقوق مدنی 2
حقوق تامین اجتماعی
حقوق بیمه
حقوق مدنی پیشرفته 6
حقوق مدنی تطبیقی
فلسفه حقوق
حقوق مدنی پیشرفته 2
حقوق کار
حقوق مدنی تطبیقی

مؤسسه محل تدریس
دانشکاه تربیت معلم – مقطع کارشناسی
دانشکاه تربیت معلم  – -مقطع کارشناسی
دانشکاه تربیت معلم  – -مقطع کارشناسی
دانشکاه تربیت معلم  – -مقطع کارشناسی
دانشکاه تربیت معلم  – -مقطع کارشناسی
دانشکاه تربیت معلم  – -مقطع کارشناسی
دانشکاه تربیت معلم  – -مقطع کارشناسی
دانشکاه تربیت معلم  – -مقطع کارشناسی
دانشکاه تربیت معلم  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشکاه تربیت معلم  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشکاه تربیت معلم  -مقطع کارشناسی
دانشگاه امام صادق(ع)  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه امام صادق(ع)  -مقطع کارشناسی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی  -مقطع دکتری
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی  -مقطع دکتری
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی  -مقطع دکتری
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی  -مقطع دکتری
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  -مقطع کارشناسی
دانشگاه پیام نور تهران جنوب  -مقطع کارشناسی ارشد

حقوق رقابت تجارتی
حقوق مسئولیت مدنی
تعارض قوانین
متون حقوق عمومی به زبان خارجی 2
آزادیهای عمومی
حقوق کار
حقوق تامین اجتماعی
نظامهای انتخاباتی
حقوق قراردادهای اداری

دانشگاه پیام نور تهران جنوب  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه پیام نور تهران جنوب  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه پیام نور تهران جنوب  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس  -مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس  -مقطع کارشناسی ارشد

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجوییردیف
6

2

8

4

5

1

7

3

3

61

66

62

عنوان پایان نامه /رساله
ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر معامالت سهام در بازار
اوراق بهادار
ارزیابی قوانین شدرکت هدای سدهامی و بورسدی بدر
مبنای اصول حاکمیت شرکتی
بررسدددی تطبیقدددی حقدددوق و تعهددددات دددرفین در
قراردادهای BOT
بررسی تحلیلی اصول و شرایط کلی حاکم بر گزینش
نیروی انسانی در نظام حقوقی ایران
تحلیل حقوقی اصول حاکم بر مراحل اجرا و نظارت بر
اجرای بودجه در حقوق ایران

تاریخ

نام دانشجو -

دفاع

مقطع تحصیلی

6832

6832

6832

6831

33/62/24

67

آزاد فالحی – کارشناسی
ارشد
مهدی انصاری –
کارشناسی ارشد
سیدحامد حسینی –
کارشناسی ارشد

مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان

36

اجرای قوانین مالیاتی در زمان و مکان

33/62/24

وظایف و اختیارات دولت در زمینه بهداشت و درمان و

حدود اختیارات قدوه مقننده در رسدیدگی و تصدوی
بودجه ساالنه کل کشور
راحی نظام آمار رسمی جمهوری اسالمی ایران

رژیم حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی

بررسی نقش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور در تدوین الیحه بودجه
مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای دولتدی ناشدی از
وضع مقرره خالف قانون

31/2/64

6836

6838

6831

6834

برای قراردادهای سداخت و -سداز) (5112بدا مطالعده

6834

حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون اَتاوا و شرایط و

6838

آثار آن"

61

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

ماهیت حقوقی عقد عاملیت بین الملل (فاکتوریند)) در

65

وحید معین –

شهریور

تطبیقی شرایط عمومی پیمان
64

کارشناسی ارشد

مصطفی بوالحسنی –

فسخ از ناحیه کارفرما در شدرایط اسدتاندارد فیددی
68

پژمان ژیان –

تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری الکترونیکی
بررسی تطبیقی نظام حقوقی معامالت دولتی در ایران
و انگلستان
نظریه عمل حاکم و قراردادهای اداری در حقوق ایران

6838
6834
6834

سلمان ایزدی -
کارشناسی ارشد
منوچهر علیزاده -
کارشناسی ارشد
مهدی رجبیون – مقطع
دکتری

دانشگاه

اسامی

اسامی

محل تحصیل

اساتید

اساتید

دانشجو

راهنما

مشاور

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دکتر علی انصاری محسن نجفی خواه

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه امام صادق(ع)

آزاد اسالمی واحد تهران

منیره سادات هاشمیان-
کارشناسی ارشد

برنامه ریزی

راضیه امانی-
کارشناسی ارشد

دکتر رضا جرلو

مرکزی

موسسه عالی مدیریت و

دانشگاه پیام نور

دانشگاه خوارزمی

دکتر محسن
نجفیخواه
دکتر ولی رستمی
دکتر محسن
نجفیخواه
دکتر محسن
نجفیخواه
دکتر محسن
نجفیخواه

محسن نجفی خواه حمید رضا علومی

دانشکده حقوق دانشگاه

کارشناسی ارشد

حمید رضا صادقیان

نجفیخواه

دانشگاه عالی دفاع ملی

برنامه ریزی

دکتری

دکتر محسن

عادل آذر

محسن جلیلیان –

مهدی حسین زاده -

دکتر ولی رستمی

دانشگاه تربیت مدرس

موسسه عالی مدیریت و

کارشناسی ارشد

عزیزی

نجفیخواه

دکتر ولی رستمی

کارشناسی ارشد

رقیه مالزهی-

دکتر ابراهیم

دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی

سرمدی

دکتر محسن

دکتر ولی رستمی

بهاره حسنی-

کارشناسی ارشد

دکتر مهدی عباسی

محسن نجفی خواه

موسسه عالی مدیریت و

ایرج ابراهیمی -

محسن نجفی خواه دکترعلی انصاری

دکتر محسن
نجفیخواه

محسن نجفی خواه احمد شهنیایی

اویس رضوانیان محسن نجفی خواه
مصطفی
نصیری

محسن نجفی خواه

نجاد علی الماسی محسن نجفی خواه

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ویژه

محسن نجفی خواه

دانشگاه تربیت مدرس

ولی رستمی

محسن نجفی خواه

راحی و راه اندازی واحد آموزشی و پژوهشی و یا رشتههای جدید در واحدهای دانشگاهی
ردیف

تاریخ انجام

عنوان فعالیت

فعالیت

راحی و راهاندازی ایجاد مرکز خدمات مشاوره برنامهریزی و

6

6833

توسعه

2

راحی و ایجاد گروه حقوق

0931

راحی مرکز ملی تحقیقات حقوق سالمت و تصوی در شورای

8

0931

گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
راحی و تدوین سرفصل دروس دوره حقدوق اجتمداعی  -مقطدع

4

کارشناسی ارشد

محل انجام فعالیت
موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی
موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سال 6838

5

راه اندازی دوره حقوق خصوصی– مقطع دکتری

سال 6831

1

راه اندازی دوره مدیریت– مقطع دکتری

سال 6831

7

راه اندازی دوره اقتصاد– مقطع دکتری

سال 6831

دانشگاه تهران
موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی
موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی
موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی

مقاالت:
ردیف
3

2

3

4

5

عنوا ن مقاله
مقالــه «رابطــه حقــوق تــامین اجتمــاعی و حقــوق مــدنی»»(علمــی
پژوهشی)
مقاله «بررسی رابطه قواعد سـاختاری نظـام جـامع رفـاه و تـامین

نام نشریه

کشور

سال

فرایند مدیری و توسعه (علمی پژوهشی)

ایران

تابستان3333

ایران

بهار3333

فصلنامه احمعرسانی حقوقی

ایران

پایی 3331

فصلنامه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

ایران

3333

Journal of Politics and Law

کانادا

2132

فرایند مدیری و توسعه(علمی پژوهشی)

اجتماعی و قواعد ماهوی آن نظام»»(علمی پژوهشی)
مقالــه علمــی – ترویجــی «بررس ـی و نقــد حــرح تنق ـیح قــوانین و
مقررات»(علمی تخصصی)
مقاله علمی – ترویجی «نقدی بـر الیحـه تشـكیل وزارت سـمم و
رفاه اجتماعی»»(علمی تخصصی)

The Effect of Death on Dissolution of Marriage
Contract with Emphasis on Presumed Death

6

7

8

مقاله علمی – پژوهشی حدود اختیارات مجلـ

در اصـمح الیحـه

بودجه

مرز میان بخش عمومی و خصوصی در حقوق ایران بـا تککیـد بـر
برنامه خصوصی سازی و برونسپاری

بررسی و تحلیل ابعاد تحریم در ایران و نقض حقوق بشر

فصلنامه برنامه ری ی و بودجه(علمی پژوهشی)

ایران

3333

فصلنامه برنامه ری ی و بودجه(علمی پژوهشی)

ایران

3331

ایران

3331

کتاب «عملكرد دول آمریكا در غرب آسیا از منظر
حقوق بشر و بشردوستانه»  -مجموعه مقاالت

رحهای پژوهشی


ردیف

تاریخ انجام
عنوان فعالیت

اسامی همکاران

شروع

پایان

(شامل نام متقاضی)

6833

6833

محسن نجفی خواه

2

پروژه تحقیقاتی تدوین نظام جامع آموزشهای ضمن خدم سازمان حقوقی دول

6831

6831

محسن نجفی خواه

3

پروژه تحقیقاتی تدوین قواعد شكلی و ماهوی وضع و تفسیر قوانین و مقررات

6837

6837

محسن نجفی خواه

4

حراحی مجدد ساختار و سازمان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

6836

6832

مهدی مرتضوی و محسن نجفی خواه

-

-

محسن نجفی خواه

31/1/6

31/62/23

31/1/6

31/62/23

3

بررسی تداخل وظایف دستگاههای نظارتی و راهكارهای رفع آن در قانون پنجم توسعه

31/5/6

31/62/23

3

بررسی و تبیین نظام اجرای آزادی و حق کس و کار در حقوق ایران

31/5/6

31/62/23

31/5/6

31/62/23

31/7/61

36/2/21

31/7/61

36/2/21

31/5/2

36/2/2

3

1
1
2

31
33
32
33
34
31
31
32

حرح مطالعاتی تدوین اساسنامه دیوان داوری ورزش ایران (تدوین اساسـنامه و نیـ آیـین
داوری)

حرح تشكیل سازمان مدیری اموال دولتی(این حرح نهایتا در شورای عـالی اداری تصـوی
شد)
بررسی و تبیین نظریه تفویض اختیار در حقوق اداری ایران
تبیین سازوکارهای تامین اعتبار حرحهای تملك دارایی سرمایهای از حریق گشایش اعتبـار
اسنادی

ضرورت ایجاد نظامهای حرفهای کارشناسان و مشـاوران دسـتگاههای اجرایـی ،گـامی در
راستای اف ایـش بهـرهوری و صل تخصصگرایی در دول
بررسی حقوقی نظام تعرفـه گـااری خـدمات درمـانی در جمهـوری اسـممی ایـران و ارا ـه
پیشنهادهایی برای اصمح آن
ل وم رعای سقف اعتبارات مصوب در تصوی نامهها ،بخشـنامههـا ،دسـتورالعملهـا و ...
جایگاه تعهدات زا د بر اعتبار
مستندسازی ،تبیین و تنقیح برنامه پنجم توسعه
وظیفه بازرس قـانونی شـرکتهای سـهامی در اعـمم جـرم (بـا تککیـد بـر جایگـاه سـازمان
حسابرسی)
بررسی ال امات و خألهای قانونی اجرای سیاس هـای کلـی سـمم (بـه سـفارش وزارت
بهداش درمان و آموزش پ شكی)
ممحظات حقوقی ال امات رشد اقتصادی در آینده کوتـاه مـدت (در قالـ  34گـ ارش – در
حال تدوین به صورت کتاب در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیری و برنامه ری ی)
حرح تنقیح قوانین نظام سمم و تدوین پیش نوی

قانون جامع سمم

محسن نجفی خواه و سید محمدحمید
حسینی یزدی
محسن نجفی خواه و محسن حسین-
زاده
محسن نجفی خواه و فضلاله جوکار
محسن نجفی خواه و محمدرضا
نجفی الموتی
محسن نجفی خواه و وحید موذن
محسن نجفی خواه و مصطفی
بوالحسنی
محسن نجفی خواه و عطیه عسگری
حمیدرضا علومی (مجری اصلی) و
محسن نجفیخواه و( ...همکار)
محسن نجفیخواه و اسماعیل

6831

عباسی

6834

6835

محسن نجفی خواه

6834

6835

محسن نجفی خواه

6838

6835

محسن نجفی خواه

ردیف

تاریخ انجام

33

عنوان فعالیت

شروع

گ ارش بررسی ابهامات ماده  31الیحه قانونی اصـمح قسـمتی از قـانون تجـارت مصـوب
 3342/32/24و فرایند مطالبه مبلغ پرداخ نشده سهام در شرکتهای سهامی

اسامی همکاران

پایان

(شامل نام متقاضی)

6835

محسن نجفی خواه

 نوآوری هاردیف 
1

اسامیهمکاران 
عنوانفعالیت 

مرجعتأییدكننده 

مالحظات 

(شاملنام
متقاضی) 

سامانهجامعقوانینو
مقرراتهمراه 

موسسهعالیآموزشو

محسننجفیخواه،

پژوهشمدیریتو

ابراهیمعزیزیو

برنامهریزی 

جعفرعاشوری 

سامانهدرقالبنرمافزارتلفنهمراهبهصورتبهروز
شوندهازطریقارتباطاینترنتیتلفنهمراهطراحیشده
استسامانهتحتاندروید،ویندوزموبایلوسیمبینقابل
نسباست .

سعیدتقدیسیان،
2

سامانهقوانینومقررات

معاونتامورحقوقی

عباسعلیرحیمی

طراحی،تکمیلاطالعاتومدیریتسامانه.نشانی

جمهوریاسالمیایران 

ریاستجمهوری 

اصفهانیومحسن

الکترونیکیسامانهwww.dotic.ir:

نجفیخواه 
سامانهقوانینومقررات
3

جمهوریاسالمیایران
درحوزهسالمت 
سامانهجامعقوانینو

4

مقرراتهمراهنظام
سالمت 

5

نرمافزارتنقیحقوانین 

طراحی،تکمیلاطالعاتومدیریتسامانه.نشانی

وزارتبهداشتدرمان

محسننجفیخواه ،

وآموزشپزشکی 

طاهرموهبتی 

وزارتبهداشتدرمان

محسننجفیخواه ،

شوندهازطریقارتباطاینترنتیتلفنهمراهطراحیشده

وآموزشپزشکی 

طاهرموهبتی 

استسامانهتحتاندروید،ویندوزموبایلوسیمبینقابل



محسننجفیخواه 

الکترونیکیسامانه:
/http://healthcode.behdasht.gov.ir/approvals
سامانهدرقالبنرمافزارتلفنهمراهبهصورتبهروز

نسباست .
كلیهعملیاتتنقیحقوانیندرقالبایننرمافزارانجاممی
شودكهبرایاولینباردرایرانبهاجرادرآمدهاست 

 کتاب هاتاریخ

ردیف

عنوان کتاب

ناشر

کتاب مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده و محشای سل و تحدیدد مالکیدت بده نفدع

سازمان جمع آوری و

دولت همراه با مقدمه تحلیلی به قلم اینجان

فروش اموال تملیکی

کتاب « قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتمداعی بده زبدان انگلیسدیب عربدی و فرانسده

وزارت رفاه وتامین

انتشار یا
پذیرش
برای چاپ

6
2

همراه با مقدمه تحلیلی به زبان انگلیسی به قلم اینجان

اجتماعی

6836
6838

تاریخ

ردیف

انتشار یا

عنوان کتاب

ناشر

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور در حوزه سالمت در

وزارت بهداشت درمان و

پذیرش
برای چاپ

8
4

 8جلد

آموزش پزشکی
وزارت بهداشت درمان و

مجموعه موافقتنامه های بین المللی در حوزه سالمت در دو جلد

دولت در بخش سالمت در دو جلد

کتاب نظام سالمت در برنامه ششم توسعه
کتاب نظام سالمت و شوراهای عالی

وزارت بهداشت درمان و

6831

آموزش پزشکی

مجموعه تنقیحی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه سالمت در دو جلد
کتاب نظام سالمت در قوانین برنامه توسعه

6835

آموزش پزشکی

مجموعه تنقیحی تبصره های بودجه و احکام قدوانین تنظدیم بخشدی از مقدررات مدالی

5

6834

وزارت بهداشت درمان و

6831

آموزش پزشکی
وزارت بهداشت درمان و

6831

آموزش پزشکی
وزارت بهداشت درمان و

6831

آموزش پزشکی
وزارت بهداشت درمان و

6831

آموزش پزشکی

 ارزیابیب داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشیتاریخ
ردیف

عنوان فعالیت

محل انجام فعالیت

انجام فعالیت
شروع پایان

6
2
8
4
5
7
3
3

ارزیابی رح پژوهشی نظام جامع مشدارکت عمدومی و خصوصدی در
ایران
ارزیابی رح پژوهشی توسعه نظام حقوقی بودجه در ایران
ارزیابی رح پژوهش ی بررسدی مدواد مربدوه بده تجدارت در قدانون

موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی

برنامه پنجم توسعه
نظارت ابر رح پژوهشی راحی الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تدامین اجتمداعی بصدورت محشدی و
مشتمل بر توضیح و تشریح مواد قانونی همراه با فهرست موضوعی

وزارت رفاه وتامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات حقوق کودک

6836

6836

6836

6836

6836

6836

6831

6836

6834
6834
6834

بقهبندی قوانین و مقررات و چگونگی وضع آن
مجموعدده کدداربردی قددوانین و مقددررات اداری و مددالی سددازمان تددامین

6834

اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی

61

مجموعه قوانین و مقررات ویژه کارفرمایان

66

مجموعه قوانین و مقررات بیمه اجتماعی رانندگان

6834

62

مجموعه قوانین و مقررات راجع به بازنشستگی

6834

68
64
65
61

داوری پایان نامه با موضوع روشهای حدل اخدتالف در قراردادهدای ای
پی سی با موضوع امور زیربنایی
داوری پایان نامه با موضوع قائم مقامی بیمهگر در بیمههای خصوصی
با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
داوری پایان نامه با موضوع ارزشیابی امنیتی الگوهای مهاجرپذیری و
ارائه راهبردهای مناس آن در جمهوری اسالمی ایران
داوری پایان نامه با موضوع بررسی فقهی و حقدوقی مداده  63اعالمیده
جهانی حقوق بشر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی
دانشگاه امام صادق(ع)

6834

6838
6836

دانشگاه عالی دفاع ملی

36/4/21

دانشگاه تربیت معلم

6833/4/86

67
63
63

داوری پایددان نامدده بددا موضددوع مسددئولیت مدددنی قاضددی در تفسددیر
قراردادها
داوری پایان نامه با موضوع تحلیل فقهی – حقوقی اداره مال غیر (ماده
 811قانون مدنی)
داوری پایان نامده با مدوضوع تشکیل معامالت بورس اوراق بهدادار –
مصطفی خرمی

21

داوری مقاله ترکی سرمایه در شرکتهای سهامی مجله حقوق تطبیقی

26

داوری پایان نامه های متعدد در دانشگاههای تربیدت مددرسب خوارزمیبپیدام ندوربآزاد

و....

اسالمیب موسسه عالی ودیریت و برنامه ریزیی و امام صادق

دانشگاه تربیت معلم

6836/1/25

دانشگاه تربیت معلم

6831/61/63

دانشگاه تربیت معلم

6831/61/62

دانشگاه تربیت مدرس

سال 6831

 مدیر مسئولی ب سردبیریب عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی معتبرردیف

عنوان فعالیت

تاریخ شروع انجام فعالیت

6

عضو تحریریه فصلنامه احمعرسانی حقوق معاون حقوقی ریاس جمهوری

6831

2

سردبیر فصلنامه حقوق تکمین اجتماعی سازمان تکمین اجتماعی

6838

8

عضو تحریریه فصلنامه قوانین و مقررات تامین اجتماعی سازمان تکمین اجتماعی

6834

4

مدیر مسئول فصلنامه علمی – پژوهشی برنامهری ی و بودجه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیری و برنامهری ی

6831

دبیری همایش ها
ردیف
6

عنوان همایش

تاریخ برگزاری

مدیریت نشست تخصصی « معرفی اهدافب راهبردهاب سیاستهاب اقدامات اجرایی برنامه پنجم توسدعه کشدور»
مجلس شورای اسالمی

 2و 31/5/8

2

رئیس همایش ملی مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساخت

6836/4/61

8

دبیر همایش الزامات حقوقی تحقق سیاست های اصل  44قانون اساسی

6831/3/23

4

دبیر همایش بررسی و تبیین قانون مدیری خدمات کشوری

6837 /2/ 81

5

دبیرنخستین همایش تبیین حقوق تامین اجتماعی

6832/2/2

1

عضو شورای علمی همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسالمی

6833/3/3

سوابق اجرایی
1ـ دبير انجمن دانشپژوهان جوان ايران (كه اكنون به باشگاه دانشپژوهان جوان ايران زير نظر آموزش و پرورش تبديل شده
است) از سال  1731تا 1731
2ـ مشاور حقوقي هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي از سال  1731تا اواخر 1731
7ـ عضو كميته اداري ـ اجرايي هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي از سال  1731تا 1733
1ـ مديريت امور حقوقي سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي از سال  1731تا 1731
1ـ مدير كل دفتر قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي از سال  1731تا 1737

1ـ عضو اصلي و نماينده شوراي عالي تأمين اجتماعي در هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي
(همزمان با تصدي اداره كل قوانين)
3ـ عضو اصلي هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي (همزمان با تصدي اداره كل قوانين)
3ـ تصدي اداره كل حقوقي و قوانين و مقررات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از سال  1737تا 1731
9ـ عضو كميته فرهنگي ـ اجتماعي هيأت نظارت شوراي عالي انقالب فرهنگي از سال 1731
11ـ عضو هيأت عالي نظارت صندوق بيمه روستائيان (از سال تا  1737تا سال )1731
11ـ مشاور معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و مدير كل دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي
اجرايي (رياست جمهوري) از سال  1731تا 1731
12ـ معاون امور حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور از سال  1731تا 1733
 -17معاون هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ورييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت
و برنامه ريزي از سال  1733تا 1791
 معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از سال  1791تا1792 -11معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت امور حقوقي رييس جمهور 1792
 -11مشاور و قائم مقام معاونت امور حقوقي و مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي -اكنون

