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سوابق علمی
پایان نامه کارشناسی ارشد:

موضوع :مسئوليت ناشی از عمل صغير و مجنون

تالیف:
کتاب حقوق بانکی()1

مشتمل بر فصول؛ کليات،
اسناد تجاری،
تسهيالت بانکی،
ضمانت نامه ها،
وصول مطالبات باستناد قرارداد های الزم االجرا
و در حکم الزم االجرا

کتب حقوق بانکی در دو جلد
حقوق بانکی جلد اول:
حقوق بانکی جلد دوم:

کليات حقوق ،اشخاص حقوقی ،اسناد تجاری
تسهيالت اعطایی بانکی،
ضمانت نامه های بانکی،
شيوه های پيگيری و وصول مطالبات،
مجموعه قوانين و مقررات بانکی
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کالس ها و دوره های آموزشی گذرانده شده:
 -1برسی اثرات آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران
 -2نحوه جمع آوری و تجزیه و تحليل اطالعات
 -3برسی نقاط آسيب در روند انجام معامالت دولتی
 -4چالشهای فراوری سياستهای کلی اصل  44قانون اساسی
 -5اقدامات پيشگيرانه در زمينه مبارزه با فساد
 -6آشنایی با کنوانسيون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد (کنوانسيون مریدا)
 -7آشنایی با گروه های خودگران و ملزومات شکل گيری آن در اداره کل
 -8قانون بانکداری بدون ربا و برسی تحول رفتار نظام بانکی
 -9آشنایی با روشهای مدیریت زمان
 -10برسی جایگاه نظارت در سياستهای کلی اصل  44قانون اساسی
 -11چالش های خصوصی سازی در زمينه صنعت بيمه ایران
 -12روش های ارزشگذاری شرکت های در حال واگذاری اصل  44قانون اساسی
 -13خالقيت و کارآفرینی
 -14جایگاه نظارت و بازرسی در تنظيمات ساختار سازمانی
 -15روش نوین کشف و حل مساله
 -16بحران مالی آمریکا و اثر آن بر اقتصاد ایران
 -17قانون و شفا در اخالق و عرفان
 -18تبيين معيار ها و شاخص های گزارش های برجسته با ذکر مصادیق
 -19هوش هيجانی و استفاده آن در انجام ماموریتهای بازرسی
 -20تبيين قانون مدیریت خدمات کشوری
 -21رمز موفقيت مردان بزرگ
 -22تعارض و فنون مذاکره
 -23هدف و روشهای هدف گذاری
 -24خالقيت و روشهای ایجاد و پرورش آن
 -25مدیریت دانش
 -26تفکر سيستمی
 -27نحوه انتخاب و انتصاب مدیر امور بانکی
 -28اعتماد به نفس و راه های کسب آن
 -29انگيزش و روش های ایجاد آن
 -30سازمانهای یادگيرنده و ویژگيهای آن
 -31ماليات بر ارزش افزوده
 -32مدیریت اسالمی
 -33مسایل مربوط به امور بانکها 1
 -34مسایل مربوط به امور بانکها 2
-35نظارت بر اجرای سياست هاس کلی اصل  44قانون اساسی
-36دوره آموزشی علمی کاربردی بازرسی
 -37نرم افزار رایانه
 -38اینترنت مقدماتی
 -39مدیریت بهره وری
 -40همایش آموزشی 1
 -41همایش آموزشی 2
 -42نحوه جمع آوری و تجزیه تحليل اطالعات
 -43حسابداری 1
 -44حسابداری 2
 -45امور حقوقی قراردادها
 -46حقوق بانکی
 -47حقوق مالياتی
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نوع
سابقه:

تدریس دوره های آموزشي در مراکز آموزشی
 -1دانشگاه آزاد اسالمي
واحد جنوب تهران در مباحث حقوق تجارت (2مبحث مربوط به شركتهاي تجاري:
سهامي خاص و عام ،با مسئوليت محدود ،تضامني و).....
حقوق بانكي و
مقدمه علم حقوق
 -2موسسه عالي بانكداري ايران
درمباحث؛ حقوق بانكي و
حقوق تجارت
 -3اداره مطالعات و آموزش بانك مركزي ج.ا.ا.
در مباحث؛ تربيت مدرس،
حقوق بانكي ( )1و
حقوق بانکي (، )2
نظارت و بازرسی امور حقوقی،
نقش امور حقوقی در بازرسی بانک ها،
شيوه های وصول مطالبات در بانک ها،
امور حقوقی قراردادها
 -4اداره آموزش قوه قضائیه
در مبحث؛ حقوق بانکی
 -5ادارات آموزش؛ بانک تجارت ،بانک ایران زمین ،بانک سامان ،بانک اقتصاد
پست بانک،
نوین ،بانک پاسارگاد ،بانک پارسیان ،بانک صنعت و معدن،
موسسه مالی و اعتباری توسعه و بانک توسعه صادرات ،موسسه مالی و
اعتباری قوامین ،شرکت های وصول مطالبات در مباحث؛ حقوق بانکی ،نقش
امورحقوقی در نظارت و بازرسی در بانک ها،چگونگی پيگيری و وصول مطالبات
بانکها ،شيوه های وصول مطالبات
 -6اداره آموزش بانك رفاه در مباحث حقوق بانكي ،نحوه وصول مطالبات ،عمليات
ثبت ،آشنايي با حقوق تجارت ،امور حقوقي قراردادها،
اجراء از طريق اجراي
امورحقوقي مربوط به اعتبارات ،نحوه كنترل و بازرسي ونظارت بر امور حقوقي و
تربيت مدرس حقوق بانكي
 -7مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

4

تجربیات

 -1سازمان تبلیغات اسالمی
تاريخ شروع
تاريخ اتمام
نام
آدرس
سمت

1367/7/1
1368/1/29
سازمان تبليغات اسالمی
تهررران -خيابرران طالقرراني – ميرردان فلسررطين -سررازمان
تبليغات اسالمی
حسابدار

 -2بانک رفاه
تاریخ شروع

1368/1/29

الف  -تجربه کار فعال در شعب مختلف بانک با عناوین کارمند ،رئيس دایره صندوق،
رئيس دایره حسابداری ،رئيس دایره تسهيالت ،سرپرست شعبه
ب -کارشناس حقوقی سرپرستی های مناطق شمال ،غرب و شرق تهران
ج -عضو کميسيون وصول مطالبات معوق سرپرستی منطقه  3تهران
د -عضو هيات خرید امالک سرپرستی غرب تهران
ه -نماینده قضائی مدیریت امور حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی
و -مسئول امور حقوقی سرپرستی غرب تهران
ز -بازرس اداره بازرسی کل بانک رفاه
ح -معاون اداره حقوقی بانک رفاه
ط -سرپرست اداره حقوقی بانک رفاه
 -3سازمان بازرسی کل کشور
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
آدرس محل:
سمت:

1386/7/14
1388/1/14
تهران -خيابان طالقانی-نبش سپهبد قرنی
بازرس و کارشناس سازمان بازرسی کل کشور

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
محل ماموریت:
عضو هيات بازرسی اقتصاد کالن کشور
 -4عضو کارگروه تنقیح قوانین پولی وبانکی کشور
 -5وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی دادگستری مرکز(تهران)
 -6مشاور حقوقی بانک ها
 -7مشاور شرکتهای تجاری ...
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