به نام خدا
 -1مشخصات فردي و سوابق شغلی ،علمی و پژوهشی محمد درویش زاده کاخکی
 نام :محمد
 نام خانوادگی :درویش زاده کاخکی
 تاریخ تولد1349/8/17 :

 محل تولد :مشهد

 نام پدر :مهدی

 نام و نشانی محل کار :تهران – میدان انقالب – خیابان شهید وحید نظری -بین فخر رازی و  12فروردین پالک -81طبقه 5
 تلفن محل کار63877101-021 :

 شغل یا سمت  :رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی عالمه -مدیرمسئول فصلنامه علوم حقوقی
 پست الکترونيکی (info@ lawreference.ir:)E-mail

 -2اطالعات تحصيلی( :آخرین مدرك تحصيلی)
-3

محل تحصيل

مدارك تحصيلی و آموزش هاي طی شده و زمينه هاي مطالعاتی

 -1سطح دو (معادل لیسانس)

سال اخذ مدرك

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

1371

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

1371

 -2اتمام کفایتین (معادل فوق لیسانس)
-3خارج فقه و اصول(هفت سال گواهی قبولی در مصاحبه علمی ساالنه) (معادل دکتری)
 -4دوره تخصصی کارشناسی اقتصاد

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه

 -5دوره کارآموزی قضایی

دادگستری استان خراسان

 -6دوره آموزشی "آشنایی با ارتقای نظام حقوقی در جمهوری اسالمی ایران"

دانشگ گ اه نا گا یا و مرکز ت بادالت
حقوقی آسیا در ژاپن

1384

قوه قضاییه

سالهای  1378تا
1390

قوه قضاییه

سالهای 1379تا
1382

-7طی دوره های متعدد آموزش های کوتاه مدت به مناسبت های مختلف شغلی (دوره
تخصصی پژوهشی قضایی منتهی به اخذ مدرک معادل کارشناسی ارشد)
 -8مطالعات گسترده در گرایشهای متعدد رشته مدیریت به منظور طراحی رشته مدیریت
قضایی در مقطع کارشناسی ارشد(مجری پروژه پژوهشی)

1

1377
سالهای 1369 -72
از سال 1371تا 1372

 -9مطالعات گسترده در گرایش علوم تربیتی(فلسفه تعلیم و تربیت ،برنامه درسی ،برنامه
ریزی آموزشی ،مدیریت آموزشی ،نظام آموزش حرفه ای و سازمانی) به مناسبت انجام

قوه قضاییه

سال های  80تا 90

وظایف شغلی
 -10مطالعات تخصصی در رشته کتابداری به مناسبت مسئولیت کتابخانه های قوه
قضائیه

قوه قضاییه

 - 1با توحه به مصوبه مرکز مدیریت حوزه علمیه مبنی بر ضرورت شرط تعمم برای صدور مدرک مزبور عمالٌ مدرک هنایی صادر نشده است.
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سال های  84تا 90

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر :ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مشخصات نشریه

عنوان مقاله

نام نشریه

سال

مقدمه ای بر طرح تفسیر نموداری قانون مدنی

مجله حقوقی دادگستری

1379

رابطه توسعه قضایی و نشریات حقوقی
وضعیت آموزش حقوق و قضاوت در کشور ژاپن
آسیب شناسی آموزش حقوق در ایران ( رشته های دانش اهی ،نظام
اجرایی  ،متون و سرفصلهای آموزشی)
موضوع شناسی نوشته سنتی و سند مدرن از منظر فقهی و حقوقی
کاستیها و بایست یها در سازماندهی روابط قانون با رویه قضایی
نهاد قضایی و توسعه علمی اقتدار بخش( نقشها  ،ظرفیتها  ،کاستیها و
بایست یها)
ن رشی تحلیلی به مشارکت روحانیون در امور قضایی

مجله حقوقی دادگستری
فصلنامه پیام آموزش -نشریه تخصصی آموزش قوه قضاییه

1379
1384

مجموعه مقاالت کن ره ملی علوم انسانی

1385

مجموعه مقاالت همایش علمی کاربردی ثبت نوین
مجموعه مقاالت یکصدمین سال قانون گذاری

1385
1385

مجموعه مقاالت کن ره سراسری اقتدارعلمی -اقتدار ملی

1388

چکیده مجموعه مقاالت همایش روحانیت و انقالب اسالمی

1389

قاعده سازی و مصداق شناسی در اماره قضایی

فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی

1393

 مقاالت پذیرفته شده در همایشهاي علمی:مشخصات همایش
ردیف

عنوان مقاله

نام همایش

محل برگزاري

سال

1

آسیب شناسی آموزش حقوق در ایران ( رشته های
دانش اهی  ،نظام اجرایی  ،متون و سرفصلهای
آموزشی)

کن ره ملی علوم انسانی

پژوهش اه علوم انسانی و
مطالعات فرهن ی

1385

2

موضوع شناسی نوشته سنتی و سند مدرن از منظر
فقهی و حقوقی

همایش علمی – کاربردی ثبت نوین

سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور

1385

کاستیها و بایست یها در سازماندهی روابط قانون با
رویه قضایی
نهاد قضایی و توسعه علمی اقتدار بخش( نقشها ،
ظرفیتها  ،کاستیها و بایست یها

همایش یکصدمین سال قانون ذاری( نیازها و
چالشها)

مجلس شورای اسالمی

1385

کن ره سراسری اقتدارعلمی -اقتدار ملی

دانش اه شهید رجایی

1387

3
4

سمینار ضرورت استقالل وکیل و کانون وکال در
دستیابی به دادرسی منصفانه

5

وکالت در مرافعه در فقه اسالمی

6

ن رشی تحلیلی به مشارکت روحانیون درامور
قضایی

همایش روحانیت و انقالب اسالمی

7

تفسیر عصری و نوزایی آیات االحکام حقوقی

قرآن ،حقوق ،سیاست و روابط بین الملل

8

پیش نیازهای حمایت قضایی از مالکیتهای ادبی،
هنری و حقوق مرتبط (مالکیت های فکری)

دومین همایش مالکیت ادبی ،هنری و حقوق مرتبط

 طرحهاي پژوهشی پایان یافته:صفحه  2از 7

کمیته حق دفاع کمیسیون حقوق
بشر سازمان ملل مرجع وابسته به
همراه یک برگزارکننده مشترک
 کانون وکالی دادگستری مرکزپژوهشکده علوم و اندیشه
سیاسی
دانش اه آزاد اسالمی واحد
خراسان
وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی

1387
1388
1389
1391

ردیف

(داخلی  /ملی)

خاتمه

1

طرح ریزی برنامه درسی مدیریت پرونده و مدیریت قضایی

طراح

قوه قضاییه

درون سازمانی

1380

2

طرح ریزی برنامه های درسی ودوره های مدیریت پرونده و
مدیریت قضایی در سطح کارشناسی ارشد

مجری

معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضاییه

درون سازمانی

1384-1380

3

مدیریت پژوهشهای منتهی به طراحی بیش از چهارصد
عنوان دوره آموزشی ویژه قضات ،کارمندان و مشاغل
پیرامونی قوه قضائیه نظیر(ضابطان ،شوراهایحلاختالف و ...

مجری و دبیر

معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضاییه

درون سازمانی

از سال 1382تا 1389

4

طراحی آموزش های پودمانی مشاغل قوه قضاییه

مجری

قوه قضاییه

درون سازمانی

1383

5

بررسی تحلیلی دیدگاههای حضرت امام خمینی در رابطه با
فرق و مذاهب اسالمی

ناظر

شورای برنامه ریزی
مدارس علوم دینی

درون سازمانی

سالهای1389-1390

6

بررسی تحلیلی دیدگاههای مقام معظم رهبری در رابطه با
فرق و مذاهب اسالمی

ناظر

شورای برنامه ریزی
مدارس علوم دینی

درون سازمانی

7

تدوین برنامه پنج ساله و سنواتی معاونت آموزش و پژوهش
شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی

مجری

همان

درون سازمانی

8

مستندسازی نمایش اه جامع عملکرد سی ساله قوه قضاییه

9

طراحی دوره علمی -کاربردی کاردانی دستیار قضایی

10

طراحی دوره علمی -کاربردی کارشناسی دستیار قضایی

11
12

ارزشیابی آزمون برنامه های علمی جذب قضات

مجری
طراح
طراح
مجری

قوه قضاییه
قوه قضاییه
قوه قضاییه
قوه قضاییه

درون سازمانی
درون سازمانی
درون سازمانی
درون سازمانی

سالهای 1388-1389
1389
1389
سال 1390

اماره قضایی در حقوق ایران
ماده واحده دوفوریتی شناسایی و طراحی شغل دستیار وکیل با
هدف کارآفرینی فارغ التحصیالن حقوق
طراحی ساز و کار بهسازی روابط قوه قضاپیه با سایر قوا

پژوهش ر
مجری

پایان نامه کارشناسی ارشد

درون سازمانی

1391

وزارت دادگستری

برون سازمانی

1396

عنوان طرح

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

صالحیت ابتکار لوایح قضایی(قوه مجریه یا قضاییه)
چشمانداز اقدامات شاخص و نتایج دستاوردهای وزارت
دادگستری در پایان دولت دوازدهم
زبان قراردادهای نفتی در قوانین ملی
مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و قضاییه در
برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ماه 1396
ارزیابی پیش نویس پیوست حکم انتصاب معاون محترم
حقوقی ریاست جمهوری
مطالعه موردی اصالح ماده  30قانون اجرای اصل  44قانون
اساسی(هیأت داوری دعاوی ناشی از واگذاری)
مطالعه موردی اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای
ن هبان در رابطه با الحاق یک تبصره به ماده  353قانون آیین
دادرسی کیفری(انتشار اسامی متهمان)
شیوه نامه تشکیل جلسات گروه متمرکز مسأله یابی

مسئوليت در

دستگاه سفارش

نوع طرح

تاریخ شروع و

طرح

دهنده

سالهای1389-1390
سالهای 1388-1389

مجری
مجری

وزارت دادگستری
وزارت دادگستری

برون سازمانی
برون سازمانی

1396
1396

مجری

وزارت دادگستری

برون سازمانی

1396

مجری
مجری

وزارت دادگستری
وزارت دادگستری

برون سازمانی
برون سازمانی

1396
1396

مجری

وزارت دادگستری

برون سازمانی

1396

مجری

وزارت دادگستری

برون سازمانی

1396

مجری

وزارت دادگستری

برون سازمانی

1396

مجری

وزارت دادگستری

برون سازمانی

1396

 تأليف کتاب :ردیف

عنوان کتاب

تاریخ آخرین چاپ
صفحه  3از 7

ناشر

اسامی همکاران به ترتيب

اولویت (شامل نام متقاضی)

1
2

منشور اخالق و رفتار قضایی بر پایه تعالیم
پیامبر اعظم (ص)1
جستاری در مدیریت

قضایی2

1385
1384
تعرض به سند

3

معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضاییه
معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضاییه
1389

محمد حسین ساکت
جعفر پور بدخشان و دی ران

جعفر پور

جن ل جاودانه

 نظارتهاي علمی  -پژوهشی:ردیف

ناشر -کارفرما

موضوع

1

نظارت علمی بر تدوین حدود 200عنوان کتاب منتشره در معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضاییه شامل تدوین مقدمه و نظارت بر فرایند تدوین و ارزیابی

2

مسئولیت کمیسیون های بررسی و ارزیابی پروپزال پایان نامه های آموزش ضمن
خدمت قضات با بررسی بیش از  400عنوان پروپزال

3
4
5
6
7
8
9

مدیریت و برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های آموزشی قضات با برگزاری بیش
از  200مورد جلسه دفاع
مسئولیت داوری – راهنمایی و مشاوره در بیش از  20پایان نامه آموزش ضمن
خدمت قضات
ناظر علمی پروژه پژوهشی نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری
ناظر علمی پروژه پژوهشی نظام مدیریت امور تدوین آیین نامه های قانونی توسط
وزارت دادگستری
ناظر علمی پروژه پژوهشی مأخذشناسی و مدخل گزینی حقوق ثبت احوال
ناظر علمی پروژه پژوهشی نیازسنجی و روش شناسی بازن ری و اصالح قانون
ثبت احوال
ناظر علمی پروژه پژوهشی بازن ری و اصالح قانون ثبت احوال

نشر جن ل–نشر قضا–نشر جاودانه
–نشر خرسندی– نشر راه نوین و...
معاونت آموزش و تحقیقات قوه
قضائیه – اداره پایان نامه های
آموزش

سال های 1390-1382
سال های 1393-1388

همان

سال های 1393-1389

همان

سال های 1393-1389

وزارت دادگستری

1396

وزارت دادگستری

1396

سازمان ثبت احوال
سازمان ثبت احوال

1396

سازمان ثبت احوال

 1و  -2کتب مزبور در ساهلای  89تا  91به عنوان منت درسی آزمون جامع سراسری آموزشهای ضمن خدمت قضات شناخته شده اند.
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تاریخ

1396
1397-1396

 سوابق تدریس:تدریس در دوره های مختلف کارآموزی قضایی
تدریس در دوره های آموزش ضمن خدمت قضات
تدریس دوره تربیت مربی در مرکز آموزش مدیریت دولتی برای مدیران دست اههای اجرایی

-

 طراحی و راهاندازي کارگاه :ردیف

نام کارگاه آموزشی

1

مشارکت در اجرای کارگاه آموزشی و پژوهشی
امنیت اقتصادی  ،اجرای اصل  44قانون

تاریخ طراحی یا

محل ایجاد

راهاندازي

محل برگزاری همایشهای قوه
سال 1386

اسامی همکاران اصلی به ترتيب
اولویت (شامل نام متقاضی)
ادراه کل آموزش قضات قوه قضاییه

قضاییه

اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی
مشارکت در برگزاری گردهمایی منطقه ای

2

بررسی راهبرد قضایی مبارزه با فساد مالی ،
شناسایی فرصتها و چالشهای عضویت در

دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
آبان ماه سال 1386

دادگستری کل استان اصفهان

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با
فساد
مشارکت در اجرای کارگاه آموزشی پژوهشی و

3

شناسایی ظرفیتهای قانون ذاری و قابلیتهای

مرداد ماه سال1385

مرکز همایشهای بین المللی

دست اه قضایی برای مبارزه با فساد

وزارت امور خارجه

کارگاه آموزشی – پژوهشی معاونان و

4

5

معاونت آموزش قوه قضاییه

کارشناسان آموزش دادگستریهای کشور

سال 1384

شرکت در کنفرانس ملی مدیریت دانش به

سال1386

مرکز همایشهای بین المللی

مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

رازی

(وابسته به وزارت نیرو)

سازمان پزشکی قانونی

معاونت آموزش قوه قضاییه

عنوان عضو راهبردی اولین کنفرانس
شرکت در همایش طب و قضا به عنوان عضو

6

دفتر امور بین الملل قوه قضاییه

سال 1387

هیأت رییسه
برگزاری کارگاه پژوهشی آموزشی بررسی جنبه

7

سال 1387

مشهد

وزارت نیرو

های حقوق آب و برق در سطح ملی

ـ ابتکار ،نوآوري اثر بدیع و ارزنده:
ردیف

عــنوان ابتکار ،نوآوري

تاریخ ثبت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

پیشنهاد ماده واحده دوفوریتی بر مبنای دکترین منع ذی نفعی در موقعیت امانی(رهیافت حقوقی –تاریخی بر حقوقهای نامتعارف)
طراحی خدمات تخصصی مستندیاب حقوقی
طراحی خدمات تخصصی – پژوهشی پژوهشیاب
طراحی طرح ابتکاری دایره المعارف حقوق و قانون ایران
ارائه طرح ابتکاری نوآوریهای قضایی به مناسبت نام گذاری سال  1387به سال خالقیت ،نوآوری و شکوفایی توسط مقام رهبری
طراحی و تدوین ابتکاری شیوه نامه های تدوین متون با روش نکتههای کلیدی(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)
طراحی و تدوین ابتکاری شیوه نامه های تدوین متون حقوقی با روش قضیه ن اری(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)
طراحی و تدوین ابتکاری شیوه نامه های تدوین متون حقوقی با روش تحلیل آراء قضایی(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)
راه اندازی کمیسیون طراحی آموزشی (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)
راه اندازی کمیسیون معادل سازی کارهای تحقیقاتی با فعالیتهای آموزشی(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)
طراحی نظام ارزشیابی آموزشی ویژه آموزشهای مشاغل قضایی(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)
طراحی نظام آموزش پودمانی در قوه قضاییه(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)

1396
1390
1390
1389
1387
1386
1386
1386
1384
1384
1384
1383

13

طراحی آموزش غیرحضوری قضات در سال (1381معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)

1381
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ـ سمتها و مشاغل آموزشی و پژوهشی:
ردیف

موضوع

سمت

مرجع

مدت

1

معاونت آموزش و تحقیقات دادگشتری کل استان

2

دفتر برنامه ریزی آموزشی

3

کمیسیون طراحی آموزشی

دبیر و عضو

4

کمیسیون تخصصی معادلسازی کار تحقیقی با فعالیتهای
آموزشی
کمیسیون مرکزی نظارت بر تدوین و ارزیابی پایان نامه آموزش
پودمانی
شورای پژوهش

دبیر و عضو

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

دبیر و عضو

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

رییس

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

7

شورای نشر

رییس و عضو

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

8

شورای نظارت بر تدوین متون

رییس و عضو

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

9

شورای نظارت بر آموزش دادگستری استانها

دبیر و عضو

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1384تا 1389

10

کمیته سازماندهی نیروی انسانی

رییس

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

11

استاد راهنمای پایان نامه آموزش پودمانی

بیش از  20مورد

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

12

مشاور معاون آموزش و پژوهش

-

شگگگورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل
سنت وابسته به شورای انقالب فرهن ی

از سال  1388تا 1389

13

کارگروه جذب داوطلبان امر قضا

رییس

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

14

کمیته های مصاحبه علمی داوطلبان امر قضا

رییس

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

15

کارگروه شماره شش هیأت نظارت بر ارتقای قوه قضاییه

رییس

ریاست قوه قضاییه

از سال  1387تا 1388

16

مرکز پژوهشهای آموزش

رییس

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

17

اداره کل برنامه ریزی ،نظارت و تدوین متون آموزشی

مدیرکل

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1383تا 1389

18

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

قائم مقام

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1388تا 1390

19

کمیته راهبری آموزش

دبیر

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1387تا 1390

20

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی

دبیرکمیته دست اهی

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1387تا1390

21

کمیته برگزاری آزمون جامع آموزشهای پودمانی

دبیر و رییس

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1386تا 1390

22

نمایش اه جامع عملکرد معاونت آموزش و تحقیقات

مدیر برگزاری

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1387تا 1388

23

هیأت تحریریه مجله پیام آموزش نشریه تخصصی آموزش قوه قضاییه

عضو

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1381تا 1390

24

شورای آموزش فن آوری اطالعات و ارتباطات

دبیر

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1384تا 1389

25

هیأت امنای مؤسسه علمی کاربردی قوه قضاییه

عضو

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

1390تا 1391

26

شورای سیاست ذاری نمایش اه جامع عملکرد سی ساله قوه
قضاییه
مستندسازی نمایش اه جامع عملکرد 30ساله قوه قضاییه

عضو

رییس شورای سیاست ذاری نمایش اه جامع
عملکرد سی ساله قوه قضاییه

سال 1388

28

موسسه فرهن ی هنری شمیم معرفت و علم

5
6

27

معاون آموزش و
تحقیقات
سرپرست

دادگستری کل استان خراسان قبل از
تقسیم استان
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1381تا 1383

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

از سال  1384تا 1390
از سال  1384تا 1390

مجری

رییس شورای سیاست ذاری نمایش اه جامع
عملکرد سی ساله قوه قضاییه

از سال  1379تا 1381

سال 1388

مدیر مسئول  -عضو و رییس
هیأت مدیره

-

سال  1388تا کنون

29

انتشارات داد و دانش

مدیرمسئول

-

سال  1389تا کنون

30

نشریه اطالع رسانی حقوق و قانون ایران

مدیرمسئول

-

سال  1390تا1394

31

روزنامه دنیای حقوق

مدیرمسئول

-

 1394تا 1396

32

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی عالمه

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی عالمه

 1394تا کنون

33

فصلنامه علوم حقوقی

مدیرمسئول

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی عالمه

شهریور  1395تا کنون

24

وزارت دادگستری

مشاور علمی وزیر

وزارت دادگستری

مهر 1396تا کنون

رئیس و عضوهیأت امنا

صفحه  6از 7

 سمتها و مشاغل قضایی:ردیف

محل خدمت

مدت

عنوان سمت

دادسرای انقالب اسالمی سمنان

1372-1373
1373-1374

1

دادیار دادسرا

2

دادرس

دادگاه عمومی بخش بسطام شاهرود

3

دادرس

دادگاه عمومی بخش فیض آباد خراسان

1374-1375

4

رییس دادگاه و رییس حوزه قضایی

بخش زبرخان نیشابور با صالحیت عام

1375-1377

5

قاضی ویژه دادگاه خانواده

بخش زبرخان نیشابور

1375-1377

6

دادرس دادگاه عمومی

دادگستری مشهد

1378

7

معاون قضایی دادگستری کل استان خراسان

دادگستری استان خراسان بزرگ( قبل از تقسیم)

1378-1381

8

مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

تهران

1381-1383

9

مستشار قضایی قوه قضاییه

تهران

1387-1388

10

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

تهران

1388-1390

 تقدیر نامه ها:ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

تقدیر کننده

موضوع تقدیر
تدبیر در حل بحران
تهیه و تدوین برنامه ساالنه در حوزه
آموزش و پژوهش
ارائه مقاله
مقاله برتر در همایش یکصد سال قانون ذار
قاضی نمونه قوه قضاییه
تنها پژوهش ر برتر قوه قضاییه
مدیر نمونه قوه قضاییه
برگزاری نمایش اه سی ساله قوه قضاییه
تقدیر از زحمات
تقدیر از زحمات
تقدیر از زحمات

سال تقدیر

رییس دادگستری شاهرود
رییس کل دادگستری استان خراسان

1374
1379

رییس پژوهش اه علوم انسانی و مطالعات فرهن ی و دبیر کن ره علوم
انسانی– وزارت علوم
رییس مجلس شورای اسالمی
رییس قوه قضاییه
وزیر علوم ،تحقیقات و فن آوری
رییس قوه قضاییه
رییس ستاد برگزاری نمایش اه جامع عملکرد سی ساله قوه قضاییه
معاون آموزش قوه قضاییه
معاون حقوقی و توسعه قضایی
وزیر دادگستری

1385

تاریخ به روز رسانی:اردیبهشت ماه 1397
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1385
1386
1387
1387
1388
1388
1388
1396

