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بر حوزه )با تاکید و شرکت های تجاری دادهاقرار،کاریپیمان حقوقو مشاور حقوقی در  ارشد :کارشناسحوزه تخصصی

حقوق داوری حقوق امالک و کار، حقوق، و بیمه تامین اجتماعی،حقوق کت های دانش بنیان ،حقوق شر(استارت آپ ها

 داخلی.

 سوابق تحصیلی:

 دامغان.دانشگاه آزاد اسالمی -یفوق لیسانس حقوق خصوص -

 .دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز-کارشناسی حقوق -

   .)اصفهان(دبیرستان امام محمد باقر-فیزیک-دیپلم ریاضی -

 سوابق پژوهشی:

مفاهیم،ویژگی ها و ارزش اثباتی ابالغ »با عنوان 1394ارائه مقاله در همایش حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال -

 تامین اجتماعی چاپ شده است.( 47)مقاله مزبور در فصلنامه شماره عنوان مقاله برتر./و کسب «الکترونیک



لت اداری بر نظارت قضایی دیوان عدا» با عنوان 1395سال ارائه مقاله در همایش حقوقی سازمان تامین اجتماعی در  -

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  64و  63تصمیمات مراجع و کمیسیون های تخصصی اداری؛ با نگاهی به مواد 

 «اداریعدالت 

شرکت های دانش حقوق و تعهدات مالکان ایده و سرمایه گذار در »دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  -

 با اخذ نمره کامل.«بنیان

 سوابق کاری:

وب،داده پردازی نیلرام تاکنون وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در شرکت های تجاری نظیر نیلپر،چکاد جن 1398از  -

 مانا،سرمایه گذاری بیمه سایپا و...

 کارشناس ارشد،مشاورحقوقی و وکیل در گروه صنعتی گلرنگ. 31/06/1400لغایت  01/07/1399از  -

  مدیر حقوقی شرکت آ.س.پ. 29/12/1398لغایت  01/01/1398از  -

سازمان در ادارات حقوقی  بیمه ای و مدیر امور پیمان و حسابرسینماینده حقوقی 29/12/1397تا  15/08/1392از  -

 تامین اجتماعی.

 مشاور حقوقی شرکت ارزش آفرینان صبا. 31/02/1395لغایت  01/12/1393از  -

 ن کیش.در شرکت لوید آلما و قراردادها حقوقیامور  کارشناس و مشاور 31/06/93لغایت  19/02/1389از  -

 .مشاور حقوقی در مجموعه رستورانهای زنجیره ای پدر خوب 29/12/1388لغایت  01/11/1388از  -

 .همکاری با روزنامه تهران امروز 06/1388لغایت  11/1386از  -

 مهارت ها:

 .دادهای تجاریمسلط به نحوه تنظیم قرار -



 و دعاوی ناشی از پیمان. مسلط به قوانین مربوط به قراردادهای پیمانی و نحوه تنظیم آنها -

 شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها.مقررات حاکم بر قراردادهای حوزه مسلط به  -

 دارای تجربه رسیدگی داوری داخلی به عنوان داور یا نماینده و وکیل طرف دعوی. -

 .و حسابرسی بیمه ای با تاکید بر امور پیمان ها تامین اجتماعیحقوق  حقوق کار و ٬مسلط به قوانین استخدامی  -

 .مسلط به نحوه نگارش قراردادهای استخدامی -

 .مسلط به آیین دادرسی و قوانین مربوط به نحوه شکایات از مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری -

 حقوق شرکتهای تجاری. مسلط در -

 مسلط در حقوق ثبت امالک و اسناد-

 .مسلط به نحوه نگارش و مکاتبات اداری -

 .آشنا با مباحث مربوط به فن بیان و مذاکرات قراردادی -

 و تسلط نسبی در مکالمه آن. به طور متوسط به نوشتن و درک مطلب زبان انگلیسی تسلط -

 مهارت های رایانه ای:
 Office2010(Word,Excel,PowerPoint,Access)نرم افزار های تحت به استفاده از  آشنایی عرفی -
 




