دكتر رسول احمدي فر
دكتري تخصصي حقوق خصوصي و اسالمي
استادیار پایه  11دانشگاه مالیر
عنوان رسالة دكتري  :آثار اشتباه در تسليم مبيع كلّي في الذمّه (مطالعة تطبيقي فقه
اسالمي ،حقوق ایران ،مصر و انگلستان)
دانشگاه محل اخذ مدرک :دانشگاه مفيد قم
نمرة دفاع از رساله :عالي
استاد راهنما :دكتر سيد مصطفي محقق داماد (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)
استاد مشاور  :1دكتر منصور اميني (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي)
استاد مشاور :2دكتر مير حسين عابدیان (استادیار دانشگاه شهيد بهشتي)
سمت :استاديار پايه 11دانشگاه مالير

سوابق علمي و پژوهشي :
 -1مقاله علمي-پژوهشي« :اصول مرتبط با حقوق اساسي دانش آموز در نظام حقوقي ايران»
گواهي پذيرش قطعي برای چاپ در فصلنامه تعليم و تربيت ،شماره  ،139پاييز .1398
 -2مقاله علمي -پژوهشي « :اثر تسليم در انتقال مالکيّت مبيع كلّي في الذمّه ،مطالعه
تطبيقي فقه اسالمي ،حقوق ایران ،انگلستان ،مصر و كنوانسيون بيع بين المللي
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كاال» مشترك ًا با «دكتر سيد مصطفي محقق داماد» در

هفتمين شماره مجله حقوق

تطبيقي نامه مفيد (شماره -97تابستان  )92مجلة علمي – پژوهشي چاپ شده است.
 -3مقاله علمي -پژوهشي« :بررسي تطبيقي انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصيل در صورت
رد معامله فضولي» .در دوره 17شماره  4مجله پژوهشهای حقوق تطبيقي دانشگاه تربت مدرس
چاپ شده است.

 -4مقالۀ علمي -پژوهشي « :مطالعه تطبيقي لزوم و چگونگي تعيين مبيع در بيع کلي
في الذمه -مطالعۀ تطبيقي فقه اماميه ،حقوق ايران ،انگلستان و مصر» چاپ شده در دو
فصلنامه علمي-پژوهشي دانش حقوق مدني .سال چهارم ،شمارۀ دوم ،پاييز و زمستان ( 1394پياپي
.)8

 -5مقاله علمي -پژوهشي« :اثر فسخ تاري بر عقد اجاره» در مجله علمي تخصصي
«پژوهشنامه اندیشه هي حقوقي» دانشگاه قزوین دوره  ،1شماره  ،3پایيز 1391
چاپ شده است.

 -6مقاله علمي -پژوهشي :مطالعه تطبيقي « Self-helpبا تقاص» در فقه اسالمي،
حقوق ايران ،انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،مصر و مقررات بين المللي ،پذيرش نهايي برای

چاپ در مجلۀ :دوفصلنامه علمي _ پژوهشي پژوهشنامه حقوق
اسالمي«معارف اسالمي و حقوق»
 -7مقاله علمي -پژوهشي« :بررسي ماهيّت جراحي زیبایي و اثر آن بر عقد ازدواج بر
اساس منابع حقوق ایران» ،نشریة علم -پژوهشي جراحي ایران ،دوره بيست و
پنجم ،شماره  ،4زمستان  ،1396صص 170-159
 -8مقاله علمي-پژوهشي« :واکاوی چالشهای حقوقي مسؤوليت پزشک در زمينه جراحي
زيبايي» ،نشريۀ علمي -پژوهشي جراحي ايران ،دوره بيست و شش ،شماره  ،2سال ،1397
صص 78-66
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 -9مقاله علمي-پژوهشي« :بررسي رابطۀ پزشک جراح و بيمار بر اساس تغييرات اخير قوانين»،
نشريۀ علم -پژوهشي جراحي ايران ،دوره  ،26شماره  ،1سال .1397

-10

مقاله «توليد ملي از نگاه فقهي -حقوقي» موفق به پذیرش ،ارایه و چاپ

در همایش ملّي حمایت از توليد ملي ،كار و سرمایه ایراني شده است.

-11

مقاله «سقط درماني ،حق یا تکليف» موفق به پذیرش ،ارایه و چاپ در

دومين كنگره اخالق و حقوق باروري ،مؤسسه رویان شده است.

-12

مقاله «مالک انتخاب در كاهش جنين» موفق به پذیرش ،ارایه و چاپ از

دومين كنگره اخالق و حقوق باروري ،مؤسسه رویان شده است.

-13

مقاله «خسارت معنوي ناشي از تخریب محيط زیست و منابع طبيعي»

موفق به پذیرش ،ارایه و چاپ از نخستين همایش ملّي حقوق محيط زیست و
منابع طبيعي زاگرس شده است.

-14

چکيده مقاله

«پيش گيري از مسئوليت قهري مهندسين ساختمان» از هفتمين كنگره

ملي مهندسي عمران موفق به اخذ پذیرش شده است.

-15

مقاله «آثار حقوقي تخلفات پژوهشي» ،ارایه و چاپ در «همایش ملي

جایگاه پژوهش در نظام آموزشي ایران :فرصتها و چالشها» دانشگاه مالیر.

مقاله «اثر مسئوليت تضامني در اسناد تجاری» ارايه و چاپ در همايش ملي
-16
مديريت و آموزش 17 ،ارديبهشت  -1394دانشگاه مالير
مقالۀ «تحليل و تبيين حق دسترسي به آموزش رايگان در نظام آموزش ايران»
-17
ارايه و چاپ در اولين همايش ملي اخالق حرفه ای در نظام آموزشي 16 ،ارديبهشت
 1395دانشگاه مالير
-18

طرح تحقيقاتي «تدوین چارچوب حقوق اساسي دانش آموز در نظام

حقوقي ایران» در جلسه مورخه  92/12/11كارگروه علوم انساني و اجتماعي
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صندوق حمایت از پژوهشگران كشور تصویب و پذیرش شده و در حال انجام
است.

مقاالت و کتب در دست تهيه:
 -1کتاب حقوق تجارت ( 1در دست تدوين).
 -2پيشگيری از مسئوليت مدني (در حال داوری در مجله پژوهشهای حقوق تطبيقي).
 -3امكان اسقاط حق طالق طرفين در عقد ازدواج.
 -4جايگاه عدالت در فلسفه فصل خصومت.
 -5مطالعه تطبيقي اجرای عين تعهد
 -6مطالعه تطبيقي شرايط خسارت قراردادی
 -7مطالعه تطبيقي حل اختالف بايع و فروشنده
 -8مطالعه تطبيقي ايفا از جانب ديگری
 -9مطالعه تطبيقي ضمان ناشي از تسليم اشتباه
مطالعه تطبيقي چگونگي تعيين مبيع
-10
طرح هاي پژوهشي
 -1تبيين حقوق اساسي دانشآموز در نظام حقوقي ايران (وزارت علوم)
 -2تهيه طرح توجيهي تأسيس کارشناسي رشته حقوق دانشگاه مالير
 -3تهيه طرح توجيهي تأسيس کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي دانشگاه مالير
پاياننامهها
« .1امكان توافق بر حق طالق مرد در عقد ازدواج» دانشگاه شاهد.
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« .2انتقال برند» دانشگاه مالير.
« .3تقلب نسبت به برند» دانشگاه مالير.
داوری
.1
.2
.3
.4

داور مجلۀ علمي-پژوهشي پژوهشنامه حقوق اسالمي
داوری  5رسالۀ دکتری
داوری شش مقاله در «همایش ملي جایگاه پژوهش در نظام آموزشي ایران:
فرصتها و چالشها».
داور مجله «پژوهشنامه حقوق اسالمي (معارف اسالمي و حقوق) » دانشگاه امام صادق
(ع).

سوابق تدريس
أ .دانشگاه مالير
 -1حقوق مدني 3-1
 -2حقوق تجارت 3-1
 -3اصول فقه  1و 2
 -4اخالق حقوق و قضا
 -5حقوق خانواده
 -6حقوق معماری (تخصصي)
 -7حقوق محيط زيست (تخصصي)
 -8سياست و قوانين منابع طبيعي (تخصصي)
 -9آشنايي با قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران
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 -10حقوق بازرگاني بين الملل (کارشناسي ارشد دانشگاه مالير)
ب .دانشگاه پيام نور مرکز مالير
 -1مقدمۀ علم حقوق (بيش از  10ترم)
 -2حقوق مدني  6 ،5 ،4 ، 3 ،2 ،1و ( 7بيش از  10ترم).
 -3حقوق تجارت 2 ،1و ( 3بيش از  10ترم).
 -4متون فقه 1و ( 2بيش از  10ترم).
 -5قواعد فقه ( 1بيش از  10ترم).
 -6متون حقوقي به زبان انگليسي 1و ( 2بيش از  10ترم).
 -7حقوق ثبت (رشتۀ الهيات) ( 2ترم).
 -8مباحثي از حقوق مدني (رشتۀ الهيات) ( 2ترم).
 -9حقوق اساسي (رشته مديريت بازرگاني) ( 2ترم).
 8 -10ترم مدير گروه حقوق دانشگاه پيام نور مرکز مالير
ج .دانشگاه آزاد اسالمي
.1
.2
.3
.4
.5

حقوق مدني يک (کارشناسي ارشد)  -دانشگاه بروجرد.
مدني تطبيقي (کارشناسي ارشد) -دانشگاه بروجرد.
آيين دادرسي مدني (کارشناسي ارشد).
حقوق بازرگاني (کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني) دانشگاه آزاد مالير.
حقوق بازرگاني بين الملل (کارشناسي ارشد) دانشگاه ازاد مالير.

سوابق اجرايي
 -1مدير گروه دروس عمومي دانشگاه مالير(دو دوره)
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 3 -2سال مشاور حقوقي امور برق شهرستان مالير
 13 -3سال وکيل پايه يک دادگستری
فعاليتهای جنبي
 -1فعاليتهای در ارتباط با حقوق شهروندی
 -2مدرس حقوق شهروندی
عاليق
 -1حقوق قراردادها و فقه قراردادها
 -2حقوق خانواده
 -3حقوق تجارت
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