
 

 

  و  اجرایی پژوھشي ،آموزشي پیشینه

 

  : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 وضعیت جنسیت

 تاھل
مرتبه 
 پایه علمی

 مونث مذکر
 ٤ استادیار متاھل   ٢٠/٣/٥٢ ایرانی دارویی عباسعلی

   

 تلفن
email fax 

 ھمراه کار محل منزل
٠٩١٢١٨٥٣٣٨٩ ٠٣١٥٥٩١٢٧٥١ ٠٢١٢٢٩٨٣٧٤٢ d-darooi-ad@yahoo.com 02122983742 

  : تحصیلی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

 ١٣٧٥ ایران تھران دانشگاه تھران حقوق کارشناسی
 ١٣٧٧ ایران شیراز دانشگاه شیراز حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

 ١٣٨٣  یرانا تھران دانشگاه تھران حقوق خصوصی دکتری
 اعمال قواعد عمومی قراردادھا در برات: لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 قائم مقامی با پرداخت: دکتری رساله عنوان

 : اجرایی ھای پست

 کار محل شھر سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

عضویت در ھیات جذب 
 انشگاه کاشاند تاکنون ١٣٨٩ کاشان اعضای ھیات علمی

عضویت در پژوھشگاه قوه 
 پژوھشگاه قوه قضاییه  اکنونت ١٣٩٢ تھران ی قضاییه

     
     

 : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما استاد

 نامه پایان عنوان دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف

جرای ناشی از تعھدات ضمانت ا کارشناسی ارشد راضیه نور بخش  ١
 نقدی

بررسی حقوق ھمسایگی در  کارشناسی ارشد نوشین پژوھنده ٢
 نظام حقوقی ایران

 سید حسین حازی کارشناسی ارشد اجرای عین تعھد ٣

تعھد ایمنی و جایگاه ان در نظام  کارشناسی ارشد مرضیه حکمت پناه ۴
 حقوقی ایران



 

 

   :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف

سال  کارشناسی ٢١ ١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨حقوق مدنی  ١
 تاکنون٨٠تحصیلی

سال  کارشناسی ٧ ١،٢،٣،٤تجارت حقوق  ٢
 تاکنون٨٠تحصیلی

سال  کارشناسی  ٦ حقوق آیین دادرسی مدنی ٣
 تاکنون٨٠تحصیلی

 ٨٥نیمسال دوم  کارشناسی ارشد ٢ مدنی حقوق  ۴
 تاکنون

  

 : شده منتشر کتب

 کتاب عنوان
 کار نوع

 ناشر
 ترجمه تالیف

 انتشارات جنگل   قائم مقامی با پرداخت
    
    

 : مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

 نشریه نام عنوان
دوره و رتبه نشریه 

سال 
 انتشار

 پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران
فصلنامه حقوق مجله 

حقوق و علوم سیاسی 
 دانشگاه تھران

علمی 
 پژوھشی

 ٣٩سال 
 ٤شماره 

زمستان 
٨٨ 

 تئوری نمایندگی ظاھری
فصلنامه حقوق مجله 

حقوق و علوم سیاسی 
 دانشگاه تھران

علمی 
 پژوھشی

 ٤٠سال 
 ٨شماره
 ٨٩زمستان

قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش 
 ٢٥/٤/٨٩مصوب ساختمان 

فصلنامه حقوق مجله 
حقوق و علوم سیاسی 

 دانشگاه تھران

علمی 
 پژوھشی

 ٤٢سال 
 ٢شماره 

تابستان 
٩١ 

 فسخ به جھت نقض قرارداد
مطالعات فقه و حقوق 

اسالمی دانشگاه 
 سمنان

علمی 
 پژوھشی

   ٦سال

 ١٠شماره 
بھار و 

تابستان 
٩٣ 

فصلنامه داخلی قوانین و  حق بیمه در قراردادھای پیمانکاری
 مقررات تامین اجتماعی

علمی 
 ترویجی

سال اول 
 ٢شماره 
 ٨٤تابستان

فصلنامه داخلی قوانین و  صدور اجرائیه از سوی سازمان تامین اجتماعی
 مقررات تامین اجتماعی

علمی 
 ترویجی

سال اول 
 ٢شماره 



 

 

 ٨٥بھار 

 تاثیر فسخ بر معامالت پیش از آن
نقد رویه قضایی در امور 

صر مدنی زیر نظر دکتر نا
 کاتوزیان

انتشارات 
 ١٣٩١ جنگل

مستاجره نسبت به حقوق مالک  نقائم مقامی خریدار عی
علمی  مجله رای قبلی

 ترویجی
 مرحلهدر 

 چاپ

 : پژوھشی ھای پروژه - طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش  عنوان
   
   

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 حقوق مدنی   
 تجارتحقوق   
 حقوق آیین دادرسی مدنی  

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
   
   

 : شده اخذ مدالھای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان
   
   

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
   
   

  

  
  
  

    ١٣٩٣بھمن : cvتاریخ دریافت 
  

  :cvتاریخ ارسال 
  

 علوم انسانی  مربوط به دانشکده:


