
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  هشخصبت فردی:

 هیثن هَظی پَر :خبًَادگی ًبم ٍ ًبم           

 66620562100   :توبس شوبرُ          

 www.lawyermusapoor.blogfa.com        :ٍثالگ آدرس          

    mmusapoor@yahoo.com     : الکترًٍیک پست         

 سَاثك تحصیلی:

 :داًشگبّی تحصیالت         

 ی زکترصبزقیآقب جٌبة: راٌّوب اظتبز( عبلی درجِ ثب ًبهِ پبیبى -هوتبز رتجِ)ذصَصی حقَق زکتری              

 تْراى داًشگبُ سیبسی علَم ٍ حمَق داًشکذُ ذصَصی حقَق گرٍُ توبم اظتبز  هقسم

 ًبهِ پبیبى -هوتبز رتجِ)تْراى زاًؽگبُ ظیبظی علَم ٍ حقَق زاًؽکسُ عوَهی حقَق ارؼس کبرؼٌبظی               

داًشکذُ حمَق ٍ علَم سیبسی  متوب اظتبز کسذسایی عجبظعلی زکتر آقبی جٌبة: راٌّوب اظتبز( عبلی درجِ ثب

 داًشگبُ تْراى

 :حَزٍی تحصیالت          

 ظبل 8 هست ثِ اصَل ٍ فقِ ذبرج زرٍض زر ؼرکت ٍ  ظِ اتوبم ظؽح                  

  

  

http://www.lawyermusapoor.blogfa.com/
mailto:mmusapoor@yahoo.com


 اجرایی: _سَاثك علوی 

  رئیط زاًؽگبُ پیبم ًَر جعفریِ   -1

        قن ًَر پیبم زاًؽگبُ آهَزؼی هعبٍى    -2

 ععَ کبرگرٍُ حقَقی زاًؽگبُ پیبم ًَر کؽَر       -3

   فٌبٍری ٍ تحقیقبت علَم، ٍزارت هجلط ٍ حقَقی هعبًٍت الیحِ ٍ ؼرح کبرگرٍُ هعئَل   -4

   ؼَرای اظالهی هجلط تحقیقبت هرکس ذصَصی حقَق گرٍُ علوی زثیر  -5

    هسیر گرٍُ فقِ ٍ حقَق پصٍّؽکسُ ظتبز اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر کؽَر  -6

 قن اظتبى عبلی آهَزغ آهبیػ کبرگرٍُ ععَ -7

 رئیط کویتِ حقَقی ٍ اهَر قرارزازّبی زاًؽگبُ پیبم ًَر اظتبى قن  -8

  هجلط پصٍّؽْبی هرکس ذبًَازُ حوبیت قبًَى اصالح کبرگرٍُ ععَ  -9 

 قن  اظتبى ًَر پیبم زاًؽگبُ ریبظت حقَقی هؽبٍر  -11

 قن  اظتبى ًَر پیبم زاًؽگبّْبی زاًؽگبّی ًؽریبت ثر ًبظر کویتِ حقَقساى ععَ  -11

 قن اظتبى ًَر پیبم زاًؽگبُ ارزیبثی ٍ ًظبرت ؼَرای ععَ  -12

 قن اظتبى ًَر پیبم زاًؽگبُ ثسٍی اًعجبؼی کویتِ ععَ  -13

  ارؼبز ٍزارت ّبی رظبًِ ریسی ثرًبهِ ٍ هؽبلعبت هسیرکل هؽبٍر -14

 قن اظتبى ًَر پیبم زاًؽگبُ تجسیسًظر اًعجبؼی کویتِ ععَ  -15

 فٌبٍری ٍ تحقیقبت ، علَم ٍزارت پصٍّؽی علوی ّیأت ععَ -16

  گرٍُ کبرؼٌبظی هعبًٍت ثررظی زفتر هقبم هعظن رّجریکبر ععَ -17



 کبرؼٌبض حقَقی ٍزارت علَم ، تحقیقبت ٍ فٌبٍری -18

 "سالتع ٍ پیؽرفت زِّ زر اظالهی زًسگی ظجک"هلی ّوبیػ حقَقی -فقْی کویتِ هعئَل  - 19

 اًسیؽِ پصٍاک پصٍّؽی زفتر هعئَل -21

 "ًقػ فرٌّگ ظبزی زیٌی زر ارتقبء اهٌیت اجتوبعی"هعئَل کویتِ حقَق ٍ علَم اجتوبعی ّوبیػ هلی -21

 هعئَل کبًَى فرٌّگی ٌّری کویل -22

 اظالهی پصٍّؽْبی ترصصی هجلِ زاذلی هسیر ٍ ظرزثیر هقبم قبئن – 23

 پژٍّشی: _سَاثك علوی

 هعظن رّجریی علوی ٍ پصٍّؽی ثب هعبًٍت ثررظی زفتر هقبم ّوکبر    

 فٌبٍری ٍ تحقیقبت علَم ٍزرات هجلط ٍ حقَقی هعبًٍت ثب پصٍّؽی ٍ علوی ّوکبری    

 اظالهی ؼَرای هجلط پصٍّؽْبی هرکس ثب پصٍّؽی ٍ علوی ّوکبری    

 ارت ارؼبزٍز ّبی رظبًِ ریسی ثرًبهِ ٍ هؽبلعبت زفتر ثب پصٍّؽی ٍ علوی ّوکبری    

 ظیوب ٍ صسا اظالهی پصٍّؽْبی هرکس ثب پصٍّؽی ٍ علوی ّوکبری    

 ثب هرکس تحقیقبت اظالهی هجلط ؼَرای اظالهی پصٍّؽی ٍ علوی ّوکبری    

 ًبجب کبرثرزی تحقیقبت ٍ هؽبلعبت زفتر ثب پصٍّؽی ٍ علوی ّوکبری    

 پصٍّؽکسُ ظتبز اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر کؽَر ثب پصٍّؽی ٍ علوی ّوکبری    

 السّرا جبهعِ هتَى تسٍیي زفتر ثب پصٍّؽی ٍ علوی ّوکبری    

 هعبصر تبرید ؼٌبظی جریبى زفتر ثب پصٍّؽی ٍ علوی ّوکبری    



 كتت ٍ همبالت:

 شذُ چبح: الف      

 ذصَصی حقَق هؽبلعبت فصلٌبهِ( )هقبلِ)ایراى اًرشی ثَرض هقررات ٍظع صبلح هرجع حقَقی تحلیل   -1

 (علوی پژٍّشی -تْراى زاًؽگبُ ظیبظی علَم ٍ حقَق زاًؽکسُ

 (علوی پژٍّشی -حقَقی قرازاز ظلف هَازی اظتبًسارز)هقبلِ( )فصلٌبهِ زاًػ حقَق هسًی -تحلیل فقْی-2

 ٍ حقَق زاًؽکسُ حقَق فصلٌبهِ( )هقبلِ) ایراى اظالهی جوَْری اظبظی قبًَى 115 اصل حقَقی ثررظی   -3

 (علوی پژٍّشی -تْراى زاًؽگبُ ظیبظی علَم

-ثب هؽبلعِ تؽجیقی)هقبلِ( فصلٌبهِ زاًػ حقَق هسًی -جیْی زر حقَق کبهي التٌ ذعبرت آثبر ٍ هبّیت    -4

 (علوی پژٍّشی 

5- A Legal Analysis of the Supervision of the Supreme Court on the 

President in Iranian Political System,  International Research Journal of 
Applied and Basic Sciences -  ISC  Journal 

6-Civil responsibility of pharmacists and drug suppliers versus consumers in 

law Iran , Journal of Social 

ssues  & Humanities  ( Journalsih ) ISC  Journal 

سبختوبى در خصَص ٍرٍد خسبرت ٍ صذهبت ثِ اشخبص هسئَلیت هذًی هٌْذسیي ًبظر  -7

 6161ثبلث)همبلِ(كٌفراًس ثیي الوللی حمَق سبخت، داًشگبُ صٌعتی خَاجِ ًصیرالذیي طَسی، 

ظرفیتْبی حمَلی ًظبرت ّوگبًی هتمبثل)كتبة(پژٍّشکذُ اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر ، چبح  -1

 6166اٍل، 

،چبح ظرفیتْبی لبًًَی اصل ّشتن لبًَى اسبسی )كتبة( پژٍّشکذُ اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر -9

 6066اٍل، 

http://www.journalsih.com/
http://www.journalsih.com/
http://www.journalsih.com/


)گسارغ -اًتؽبرات هرکس تحقیقبت هجلط ؼَرای اظالهی –آظیت ؼٌبظی قبًَى ثبزار اٍراق ثْبزار  -9

 1396 (اظالهی ؼَرای هجلط ًوبیٌسگبى ثِ ؼسُ ارائِ پصٍّؽی 

 زفتر هؽبلعبت ٍ تَظعِ رظبًِ ّب ٍزارت ارؼبز -ثررظی ذالءّبی قبًًَی جراین ایٌترًتی)گسارغ راّجرزی( -11

1392 

 از جوعی ّوکبری ثب) غسیر ّوبی  اًتؽبرات(اظالهی ؼَرای  ؼؽن هجلط عولکرز ثررظی) بهِکبرً   -11

 1382 (کتبة( )هحققیي

 1384اًتؽبرات ّوبی غسیر )کتبة( (اظالهی ؼَرای  ّفتن هجلط علٌی صحي عولکرز ثررظی) کبرًبهِ  -12

 1384 (کتبة) غسیر ّوبی اًتؽبرات -اظالهی زٍلت هٌؽَر  -13

  5831 اًتؽبرت ّوبی غسیر )کتبة( -ک اًتربةی هعیبرّبی  -14

 1385 (کتبة) غسیر ّوبی اًتؽبرت -زلَاپعی رٍایت  -13

 1384 (کتبة) ٍثَق اًتؽبرات - ظپیس ثبزگؽت  -15

 ة: دردست چبح 

 ظبزٍکبرّبی حقَقی ًظبرت هرزم ثر حبکویت )کتبة( پصٍّؽکسُ اهر ثِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر -1

)هقبلِ( فصلٌبهِ پصٍّػ تؽجیقی حقَق  ثررظی تؽجیقی ؼرغ ظوٌی زر فقِ اهبهیِ ٍحقَق ایراى ٍ اًگلعتبى -3

  علوی پژٍّشی -اظالم ٍ غرة

فصلٌبهِ  -ٍ هقبیعِ آى ثب ًْبز ظوبى عبقلِ اًگلیط ٍ هعئَلیت کبرفرهب ًبؼی ار فعل کبرگر زر حقَق ایراى -4

  علوی پژٍّشی -پصٍّػ تؽجیقی حقَق اظالم ٍ غرة

 ٍ حقَق زاًؽکسُ حقَق فصلٌبهِ( )هقبلِ)ایراى اظالهی جوَْری زر زٌّسگبى رأی ؼرایػ ثررظی ٍ تحلیل  -5

  (علوی پژٍّشی -تْراى زاًؽگبُ ظیبظی علَم

 "  "( هقبلِ) ایراى اظالهی جوَْری ریبظت اًتربثبت تجلیغبت حقَقی ثررظی    -6



 اظالهی پصٍّؽْبی هرکس –کتبة اًتربثبت ٍ رظبًِ  -ثررظی حقَقی تجلیغبت اًتربثبت هجلط ؼَرای اظالهی -7

 ظیوب ٍ صسا

  قی ایراى ٍ اًگلعتبى )هقبلِ(تؽجی ثررظی -ذبرجی قبًَى اجرای زر زاذلی زازگبّْبی تکبلیف   -8

 (کتبة) اظتبًسارز هَازی ظلف قرارزاز حقَقی فقْی ثررظی – اقتصبزی حقَق   -9

 زفتر هؽبلعبت ٍ تَظعِ رظبًِ ّب ٍزارت ارؼبز -حقَق ٍ تکبلیف رظبًِ ّب )کتبة( -11

 زفتر تسٍیي هتَى جبهعِ السّرا -)کتبة(-حقَق ثیي الولل اظالم -11

 بًِ ّب ٍزارت ارؼبززفتر هؽبلعبت ٍ تَظعِ رظ -حقَق رظبًِ ّبی هجبزی)کتبة( -12

 حقَق اًتربثبت )کتبة( -13

 ثررظی تحلیلی هفَْم ٍ هبّیت هَرز هعبهلِ زر حقَق ایراى)هقبلِ( -14

 زظتِ ثٌسی ٍ ًقػ هجبهع عوَهی زر ؼرکت ثب هعئَلیت هحسٍز)هقبلِ( -15

 زیَاى 2/1391/ 6  هَرخ 717ٍحست رٍیِ ؼوبرُ  رأی ثررظی ٍ ًقس  تقعین هعئَلیت ثیي اظجبة عرظی -16

   (هقبلِ)کؽَر عبلی

   ثررظی تؽجیقی هؽبثقت کبال ثب قرارزاز زر حقَق ایراى ٍ کٌَاًعیَى ثیع ثیي الوللی کبال)هقبلِ(-17

 آؼٌبیی ثب کٌَاًعیَى ثیع ثیي الوللی کبال ثِ ّوراُ ترجوِ هتي کٌَاًعیَى -18

 ثخشی از كبرّبی پژٍّشی اًجبم شذُ ٍ در دست الذام:

 پصٍّؽْبی هرکس -هسًی زازرظی آئیي قبًَى اصالح الیحِ ذصَؾ زر اصالحیِ ًگبرغ ٍ اظْبرًظر ررظی،ث-1   

 اظالهی ؼَرای هجلط

 تحقیقبت هرکس -هعتبجر ٍ هَجر رٍاثػ جبهع الیحِ ذصَؾ زر اصالحیِ ًگبرغ ٍ اظْبرًظر ثررظی،-2   

 اظالهی ؼَرای هجلط اظالهی

هرکس تحقیقبت  -صالحیِ زر ذصَؾ الیحِ ًحَُ ازارُ ٍ ثْرُ ثرزاری آپبرتوبًْبا ًگبرغ ٍ اظْبرًظر ثررظی،-3   

 اظالهی هجلط ؼَرای اظالهی



 هجلط پصٍّؽْبی هرکس -ذبًَازُ حوبیت قبًَى ذصَؾ زر پیؽٌْبزات ارئِ ٍ ایرازات ثیبى ؼٌبظی، آظیت-4   

 اظالهی ؼَرای

هرکس  -صالح قبًَى اجرای احکبم هسًیا الیحِ ذصَؾ زر اصالحیِ ًگبرغ ٍ اظْبرًظر ثررظی،-5   

 اظالهی ؼَرای هجلط تحقیقبت 

 هرکس -تَظعِ ؼؽن ثرًبهِ ًیبز هَرز احکبم الیحِ 24 هبزُ 2 ثٌس ذصَؾ زر  اظْبرًظر ٍ ثررظی-6   

 اظالهی ؼَرای هجلط  تحقیقبت

 هجلط  تحقیقبت هرکس -اززٍاج از قجل هؽبٍرُ ٍ آهَزغ ؼسى الساهی ؼرح ذصَؾ زر اظْبرًظر ٍ ثررظی-7   

 اظالهی ؼَرای

 هعبصر تبرید ؼٌبظی جریبى زفتر -اظالهی ؼَرای ّفتن ٍ ؼؽن هجبلط عولکرز ثررظی-8   

َاًیي هجلط ؼَرای ق ثب فرٌّگی اًقالة عبلی ؼَرای هصَثبت تعبرض زرذصَؾ ًظر اظْبر ٍ ثررظی -9   

 هعبًٍت حقَقی ٍ هجلط ٍزرات علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری -اظالهی

 رّجری هعظن هقبم زفتر – عسالت ٍ پیؽرفت هفَْم ذصَؾ زر کٌکبغ ٍ ثررظی -11   

 ٍ تحقیقبت علَم ٍزرات هجلط ٍ حقَقی هعبًٍت - عبلی آهَزغ قَاًیي هجوَعِ تسٍیي ٍ آٍری جوع -11   

 فٌبٍری

 ارؼبز ٍزارت ّبی رظبًِ تَظعِ ٍ هؽبلعبت زفتر  -ٍظبیف ٍ حقَق رظبًِ ّب  ثررظی -12  

 السّرا جبهعِ هتَى تسٍیي زفتر - اظالم الولل ثیي حقَق -13   

 ارؼبز ٍزارت ّب رظبًِ تَظعِ ٍ هؽبلعبت زفتر -هجبزی ّبی رظبًِ حقَق -14   

 زاًؽگبُ تْراى -ىایرا اظالهی جوَْری ریبظت اًتربثبت اجرای حقَقی ثررظی -15  

 هجلط ٍ حقَقی هعبًٍت -هرثی اظترسام هٌع ًبهِ آئیي زرذصَؾ اصالحیِ تْیِ ٍ پصٍّػ ثررظی، -16  

 فٌبٍری ٍ تحقیقبت علَم ٍزرات

 ّبی زٍرُ  ثِ ٍرٍز ثرای علوی ثرگسیسگبى ثِ تعْیالت ارائِ ًبهِ آئیي زرذصَؾ ًظر اظْبر ٍ ثررظی -17  

 ط ٍزرات علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍریهجل ٍ حقَقی هعبًٍت -ثبالتر



 ٍ آهَزؼی اهَر زر کٌٌسگبى اذالل هجبزات قبًَى "پیؽٌْبزی ؼرح ذصَؾ زر ًظر اظْبر ٍ پصٍّػ -18   

 فٌبٍری ٍ تحقیقبت علَم ٍزرات هجلط ٍ حقَقی هعبًٍت - "پصٍّؽی

هعبًٍت  -اظالهی،  ؼَرای هجلط قَاًیي کل ازارُ قَاًیي پیک هبٌّبهِ ذصَؾ زر ًظر اظْبر ٍ ثررظی -19 

 حقَقی ٍ هجلط ٍزرات علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری

 هجلط ٍ  حقَقی هعبًٍت -زٍلت ازاری ًظبم ظبهبًسّی ؼرح ذصَؾ زر ًظر اظْبر ٍ پصٍّػ ، ثررظی -21  

 فٌبٍری ٍ تحقیقبت علَم ٍزرات

زفتر اهَر  "ظبهبًسّی ارتقبء ثْرُ ٍری زظتگبّْبی اجرائی زٍلتی  "پصٍّػ ٍ اظْبر ًظر زرذصَؾ ؼرح  -21

 هجلط ٍزارت علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری

 هجلط ٍ حقَقی هعبًٍت- "آهَزغ ٍ اظترسام زر تجعیط هٌع الیحِ " زرذصَؾ ًظر اظْبر  ٍ ثررظی -22 

 فٌبٍری ٍ تحقیقبت علَم ٍزرات

هَرخ  611 جلعِ هصَة زاًؽگبّْب ثبزًؽعتِ اظتبزاى تکرین ًبهِ آئیي" زرذصَؾ ًظر اظْبر ٍ ثررظی -23  

 هعبًٍت حقَقی ٍ هجلط ٍزرات علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری - "ؼَرایعبلی اًقالة  15/12/85

 سَاثك تذریس:

 ظراظر ّبی رٍزًبهِ هعئَل هسیراى ٍ  هعئَلیت هسًی رٍزًبهِ ًگبراى)کبرگبُ آهَزؼی ٍیصُ ظرزثیراى    -6

 (ارؼبز ٍزارت ّب رظبًِ تَظعِ ٍ هؽبلعبت زفتر -کؽَر

 (زکتری هقؽع) پیؽرفتِ هسًی حقَق    -2

 (زکتری هقؽع)ایراى اظالهی جوَْری اظبظی حقَق  -3

 آئیي ًگبرغ آراء قعبئی )هقؽع کبرؼٌبظی ارؼس( -4

 (ارؼس کبرؼٌبظی هقؽع)  حقَق تجبرت -5

 هعئَلیت هسًی )هقؽع کبرؼٌبظی ارؼس(-6

 (ارؼس کبرؼٌبظی هقؽع)  ظویٌبر -7



 (8)،(7) ،(6) ،( 5)،( 4) ،(3)،( 2) ،(1)هسًی حقَق -8

 (3) ،(2) ،( 1)هسًی زازرظی آئیي -9

   (2) ٍ( 1)اظبظی حقَق  -11

 (4) ٍ( 3)،( 2) ،(1) تجبرت حقَق   -11

 (2( ٍ )1حقَق ثیي الولل ذصَصی) -12

 (2( ٍ)1حقَق ثیي الولل عوَهی) -13

  حقَق ثبزرگبًی ثیي الوللی -11

     حقَق علن هقسهِ  -12

  (جسایی ٍ هسًی حقَق) االحکبم آیبت  -13

 فقِ اصَل  -14

 ( )حقَق عوَهی ٍ جسا(1کبر تحقیقی) -15

      ( )حقَق ذصَصی ٍ ثیي الولل( 2کبر تحقیقی) -16

   ثجت حقَق -17

    زعَا اثجبت ازلِ -18

 (2( ٍ )1حقَق ازاری) -19

 کبر حقَق  -21

 آئیي زازرظی کیفری -21

(3( ٍ )2( ، )1حقَق جسای عوَهی) -22  

 


