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 . (مرکزی)تهران  دانشگاه علوم تحقیقات ازبا رتبه الف  رشته حقوق خصوصی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رضا کردی

 :مسئولیتهای دانشگاهی 

 دانشگاه بسیج دانشجویی آموزشِ مسئول مسئول علمی و 

 مسئول بسیج دانشجویی 

  چالوس –نوشهر رئیس کانون والیت شهرستان 

 رئیس هیات مدیره کانون نخبگان و اندیشمندان شهرستان بروجرد  

  مسئول اجرایی اردوهای راهیان نور 

 مسئول جشنهای ازدواج دانشجویی دانشگاه 

  هفرهنگی در دانشگا –سیاسی  –همایش و نشست علمی  7مسئول برگزاری 

 :و علمی مسئولیتهای اداری 

  مدیر داخلی سایتIRDC.IR 68اسناد انقالب اسالمی سال  مرکز 

  68خبرنگار خبرگذاری مهر سال 

  عضو فعال بسیج کارمندان ادارات 

 جهت شرکت در جلسات دادرسی و دفاع در دعاوی کیفری ، حقوقی ، دیوان  کشور نماینده حقوقی سازمان بهزیستی

 تمییز و اداری ، له یا علیه سازمان بهزیستی

  09تا  68مشاور مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بهزیتسی کشور از 

 نین و مقررات سازمان بهزیستی کشوررئیس اداره امور قراردادها و تدوین و تنقیح قوا 

  تخلفات اداری سازمان بهزیستیمحقق اصلی هیات 

 مدرس دانشگاه 

 در موضوعات حقوقی و مبتال به  هامدرس برخی از نشستها و همایشهای حقوقی و اداری در کشور و سازمان 

  عضو اصلی هیات تعیین صالحیت اساتید و مربیان آموزشی سازمان بهزیستی کشور 

  سازمان بهزیستی کشورکارکنان مشاور حقوقی و عضو هیات مدیره ی تعاونی مسکن 



 رییس ستاد ازدواج و امور جهیزیه سازمان بهزیستی کشورحوزه قائم مقام رئیس سازمان به عنوان  کل مدیر 

  کشورسراسر در  0909مدیر اجرایی بزرگداشت هفته بهزیستی در سال 

  (( سیاستهای راهبردی سازمان بهزیستی کشور )) کتابدر تدوین قائم مقام رئیس نماینده حوزه 

 در زوجه درخواست به طالق در حرج و عسر مصداق عنوان به اعتیاد نقش )) با عنوان 09/00ان نامه با نمره ارائه پای 

 (( امامیه فقه و ایران حقوق

 (( و اقشار آسیب پذیرازدواج جوانان مقررات  قوانین و)) کتاب  و چاپ تدوین 

 ((جایگاه حقوقی وقف در نظام بهداشت و سالمت )) کتاب  و چاپ تدوین 

  ((مجموعه قوانین و مقررات سازمان بهزیستی کشور )) عضو سه نفره تدوین کتاب 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  66و  68گانه ی  مواد  09آیین نامه های )) تدوین کتاب  عضو عالی تایید و

 ((دولت 

  چاپ مقاله در مجلهJournal of Science and today's world با عنوان 

(( Study of clause 2 of Article 1130 of the civil law and Article 15 and 16, 

Amendments Act of Counter Narcotics Law Reformation )) 

  قانونگذاری های خالء بررسی و نابارور زوجین به جنین اهداء نحوه نامه آیین و قانون تبیین)) چاپ مقاله با عنوان 

 (پژوهشی مجلس و راهبرد  -مجله علمی در((  ) آن

   زندگی  مخل به اساسِ بررسی نسبت مفهومی عبارت اعتیادِ)) پذیرش چاپ مقاله در مجله دانشگاه عالمه با عنوان

 ((قانون مدنی با عسر و حرج زوجه  0099ماده  6خانوادگی مصرحه در بند 

  وزارت رفاه (( خانواده از حمایت قانون ))ن و اصالح نفره تدوی پنجعضو 

 0967سال  در تهران« آسیب های اجتماعی  اسالم و » مسئول کارگروه حقوقی همایش بین المللی 

 مدیر دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

  پژوهشهای زیست پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشانعضو کمیته اخالق در 

 عضو هیات دانشگاهی کرسیهای آزاد اندیشی دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

  مشاور حقوقی معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 شاور حقوقی بیمارستان شهید بهشتی کاشانم 

 کاشانشهرستان  کار و رفاه اجتماعی، باط کار اداره تعاون نضشان در کمیته انماینده دانشگاه علوم پزشکی کا 


