 .1اطالعات شخصى و علمى
انم  :مجتبى زاهديان اترخي تولد2031/30/03 :
مح

ل تولد :مشهد

گروه آموزشى  :حقوق

مرتبه علمى  :استاديار
ختصص اصلى :حقوق خصوصی /حقوق جتارت بین امللل
آشناىي با زباهناى خارجى :انگلیسی/عربی

تحصيالت

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

حقوق/حقوق قضايی

تهران

ايران

كارشناسى ارشد

حقوق خصوصی

شهيد بهشتی تهران

ايران

دكترى

حقوق خصوصی

علوم وتحقيقات تهران

ايران

 .2انتشارات
مقاالت علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله
تبيين نظری وعملی نقض اساسی

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال
انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

حقوق وسياست

4831/2

2

4831

علمی و پژوهشی

كانون وكال

4831

8

4831

علمی وترويجی

پيش بينی نقص قرارداد

كانون وكالی خراسان

4831

1

4831

علمی و ترويجی

مبانی مشروعيت مالكيت دوره ای در فقه و

پژوهشهای فقه و

حقوق ايران

حقوق اسالمی

4832

84

4832

علمی و پژوهشی

نظام حقوق حاكم بر مسئوليت مدنی ناشی از

كانون وكالی

گودبرداری غير اصولی

دادگستری خراسان

4832

41

4832

علمی و ترويجی

فقه وحقوق

4835

4835

علمی و پژوهشی

فقه وحقوق

4835

4835

علمی و پژوهشی

فقه وحقوق

4831

4831

علمی و پژوهشی

درقراردادبيع بين المللی
تعيين ثمن از منظر مقررات بين المللی
وحقوق ايران

تبيين فقهی حقوقی فسخ وخاتمه در
قراردادهای پيمانكاری
آثار پذيرش دخالت ثالث درمهريه
آثار فسخ وخاتمه در قراردادهای پيمانكاری

داخلى و خارجى-عضويت در اجنمنهاى علمى.3
تاريخ
تا

از

كشور

نام انجمن

4835

ايران

قران وحقوق

 مسئولیتهاى اجراىي و پستهاى مديريت.4
تاريخ
تا

از

محل

شرح

تا كنون

4813

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

عضو هيات علمی تمام وقت گروه حقوق

4834

4831

دانشكده حقوق

مد ير گروه حقوق

تا كنون

4834

دانشكده حقوق

 علوم سياسی و زبانهای، رياست دانشكده حقوق
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