
 
 

 

 بنام خدا

 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 دانشكده الهيات

وپژوهشي ، اجراييوفعاليتهاي آموزشيفردي مشخصات   

 مشخصات فردی

 وضعیت تاهل مرتبه علمی پایه
 جنسیت

دتاریخ تول  نام نام خانوادگی ملیت 
 مذکر مونث

11 

 استاديار

)رسمي 

 آزمايشي(

 حاجي پور ايران 1358 +  متاهل

 مرتضي

 email 
2265507 -0912: تلفن  

 منزل محل کار همراه

 Mhajipour21@gmail.com 
0912-

2265507 
- - 

سوابق آموزشی-1  

تاریخ اخذ 

 مدرک
تحصیلی ۀرشت نام دانشگاه شهر کشور  مدرک تحصیلی 

20/5/80  کارشناسي حقوق تبريز تبريز ايران 

27/3/83 ارشدکارشناسي  حقوق خصوصي تهران تهران ايران   

11/3/88  دکتري حقوق خصوصي تهران تهران ايران 

و حرج در طالق عسر:ۀ کارشناسي ارشدعنوان پايان نام  

تطبيقي اصل حسن نيت در قرارداد يبررسدکتري: ۀعنوان رسال  

 

اجراییسوابق -2  

سسه یا دانشگاهؤنام م  
 تاریخ

 پست سازمانی
 شروع خاتمه

آذربايجاندانشگاه شهيد مدني   3139  20/11 /89  مدير گروه فقه و حقوق اسالمي 

 90 ادامه دارد معاونت فرهنگي دانشگاه
ات عضو حقوقدان کميته ناظر بر نشري

 دانشگاه

 مدير امور حقوقي دانشگاه 1393 ادامه دارد حوزه رياست دانشگاه

 



 
 

 

 

 وپایان نامه های راهنمایی شده(فعالیتهای پژوهشی)کتب،مقاالت،همایشها-3

لیتهای پژوهشیفعا -3-1  

 ناشر
 نوع کار

 عنوان کتاب
 تاليف ترجمه

ايجانانتشارات دانشگاه شهيد مدني آذرب   + 
حقوق مالي ازدواج )گواهي 

(پذيرش  
1 

مقاالت چاپ شده درنشریات ومجالت-3-2  

 عنوان نام نشریه تاریخ

وهشي زنانژنشريه علمي و پ 1382 و ابهام در مفهوم عسر و حرج هاختيار زوج   1 

 زمستان

1390 

مجله دانشكده حقوق و علوم  وهشيژنشريه علمي و پ

 سياسي دانشگاه تهران

 
 نقش حسن نيت در قرارداد

2 

بريزنشريه علمي پژوهشي فقه و حقوق اسالمي دانشگاه ت 1392  3 حسن نيت تكليفي در فقه اماميه 

له حقوقي بين المللي مجنشريه علمي و پژوهشي  1395 عقاد قرارداد با تاکيد بر حسن نيت در ان 

 کنوانسيون بين المللي بيع کاال

4 

فصلنامه علمي و پژوهشي پژوهش حقوق خصوصي  1395

 دانشگاه عالمه

 5 نقش محدود کننده حسن نيت در مذاکرات

 6 نقش فرعي مهريه در ماهيت نكاح نشريه علمي پژوهشي مطالعات راهبردي زنان  1394

كيمشروط بانحقوقي سود در تسهيالت  بررسي نشريه علمي پژوهشي فقه و حقوق اسالمي دانشگاه تبريز 1394  7 

نشريه علمي پژوهشي مطالعات فقه و حقوق اسالمي  1395

 دانشگاه سمنان )گواهي پذيرش(

ديوان عالي کشور 708نقد و بررسي راي شماره   8 

    

صورت آنها ب ۀمقاالت چاپ شده وخالص ۀهم ۀرانسهای داخلی وبین المللی: مجموعمقاالت ارائه شده به سمینارهاوکنف -3-3

.ارائه درهمایشها بوده است  

 عنوان  تاریخ

اولين همايش چالشهاي مجموعه مقاالت  1394

نظام حقوقي ايران  تجارت بين الملل در

 )اتاق بازرگاني تبريز(

 تعهدات اخالقي داوران بين المللي

1 

ايش ملي علوم انساني اسالمي اولين هم 1394 ازي( مسئوليت کيفري پزشک در قتل از روي ترحم )اتان 

 در فرض رضايت و مباشرت بيمار
2 

 3 طالق توافقي و احكام حقوقي آن همايش ملي خانواده و مسائل نوپديد  1395

ي و سومين کنگره بين المللي علوم اسالم 1395

 انساني

و آثار آنانعطاف پذيري عسروحرج در طالق   
5 

 6 نقش حقوق قراردادها در تحقق عدالت اجتماعي بزرگداشت استاد دکتر ناصر کاتوزيان 1393



 
 

 

پروژه های پژوهشی -طرح  

حمایت کننده ۀموسس  عنوان 

  

پژوهشموضوعات مورد عالقه برای تحقیق و  

افتخاری ومدالهای اخذ شدهجوایز ومدارک   

اهداکننده ۀن یا موسسسازما کشور  عنوان 

کنكور 2نفر سوم منطقه   ايران  

مجالت علمیعضویت درانجمن هاو  

 نام موسسه کشور سال عضویت

   

زبانهای علمیتخصص ومهارت در  

 میزان مهارت
زبانهاي خارجي 

که به آنها 
مسلط مي 

 باشيد

 نوشتن خواندن صحبت کردن

 خوب
 بسيار

 خوب
 عالي

 بسيار

 عالي
 خوب

ياربس  

 خوب
 عالي

 بسيار

 عالي
 خوب

 بسيار

 خوب
 عالي

 بسيار

 عالي

 انگليسي    + +       +

 عربي    +   +     +

 فرانسه    + +       +

وليترکي استانب    +   +     +  

 

 

 

 

 

 

 

 قرارداد و مسئوليت مدني



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


