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وضعيت  :متاهل

محل سكونت  :ایران ،تهران

نشاني دفتر وکالت  :تهران  ،ضلع شمال شرقي ميدان انقالب ،مجتمع نبوت ط  5واحد  5تلفن66964350 :
ب  :سوابق تحصيلي :
 دانشگاه امام صادق(ع)  :کارشناسي و کارشناسي ارشد حقوق (گرایش حقووق خووصوي)(زبان تخوووي فرانسوه) طوي سوالهاي 1378الي 1385
 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران  :دکتراي حقوق خووصي طي سالهاي  89الي 94ج  :سوابق پژوهشي تاليف و تدریس :
 پژوهشگر و عضو کميته قواعد عمومي قراردادهاي کميسيون قانون مدني معاونت حقوقي و توسعه قضایي قوه قضایيه -8384
 مدرس دانشگاه علمي – کاربردي و دوره هاي کوتاه مدت قوانين دستگاههاي اجرایي تهران سالهاي  86تا 94-

کتاب "  110نكته در ارتباط با مسووليت اداراي کارمندان "  ،علي نظري منتظر ،مجيد نجارزاده هنجني ،تهران  ،انتشوارات
دوراندیشان  ،چ اول .1394

-

مقاله علمي – پژوهشي خووصي سازي شرکتهاي توزیع برق  :بایسته هاي تقنيني و حقوقي  ،فولنامه علمي و پژوهشوي
پژوهش هاي سياستگذاري و برنامه ریزي انرژي  ،دوره  3شماره  8پایيز 96

-

مقاله اعمال حاکميت بر بخش خووصي توليد صنعت برق؛ چالش ها و راهكارها  ،چاپ در شوماره زمسوتان  98نشوریه
انرژي ایران (.)ISC

 رئيس محور پژوهشي حقوق برق پژوهشگاه نيرو  98تا کنوند  :سوابق شغلي :
-1در بخش دولتی:
 کارشناس ارشد قراردادها دفتر حقوقي و پاسخگویي به شكایات شرکت توانير به مدت  5سال ( 84تا )89 مدیرکل دفتر حقوقي توانير (صنعت برق کشور) به مدت  6سال ( 90تا ) 95مشاور مدیرعامل توانير در حوزه بازرسي و ارزیابي عملكرد 91-90 عضو هسته گزینش () 89 نائب ریيس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان توانير ( 91تا )94 -2در بخش خصوصی:

1

مشاور حقوقي شرکت ایراني سام انرژي پارس(نماینده انحواري  SAS SAMENERGYفرانسه سالهاي  96و . 97 مشاور حقوقي شرکت سانل(نماینده  )SUNNEL UK Ltdسالهاي .2019 – 2018 مشاور حقوقي شرکتهاي حوزه صنعت برق  96تا کنونمشاور حقوقي مدیرعامل توزیع نيروي برق تهران بزرگ  96تا 99مشاور حقوقي انجمن صنفي کارفرمایي شرکتهاي توزیع نيروي برق از سال  99تا کنونوکيل پایه یك دادگستري کانون وکالي مرکز (شهر تهران) و رتبه برتر  5آزمون اختبار اول 1398 قبول و دفاع از پرونده هاي متعدد از سال  1396و انجام وکالت در زمينه پرونده هاي حقوق بازرگاني  ،حقوق شرکت ها  ،حقوققراردادها و حقوق صنعت برق و دستگاههاي اجرایي و موفقيت در پرونده هاي متعدد تا کنون به ارزش بالغ بر دو هزار ميليارد ریال.
ﻫ  :تشويقات :
 -1مدیر جوان نمونه حوزه برق و انرژي از سوي معاونت وزیر نيرو در امور برق و انورژي در سوومين هموایش تخوووي جوانوان
صنعت آب و برق تير ماه 1392
-2تشویق مقام محترم مدیر عامل شرکت توانير در خووص نقش موثر در اجراي قانون ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد ،مرداد
92
-3تقدیر نامه معاونت حقوقي  ،امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو به جهت تالشهاي ارزنده در شوراي حقوقي وزارت نيرو اسوفند
92
-4تقدیر نامه مقام عالي وزارت با اهداي لوح در رابطه با طراحي و پياده سازي سامانه تملك اراضي وزارت نيرو در شرکت تووانير ،
اردیبهشت 94
-5تقدیر نامه مدیرعامل شرکت توانير جهت همكاري در تدوین پيش نویس توویب نامه حریم خطوط برق به عنوان ریيس کميته و
توویب آن در هيات وزیران در سال 94
 -6تشویق معاون حقوقي  ،پشتيباني و امور مجلس وزارت نيرو در خووص اقدامات پيشگيرانه ،دفواع مووثر و جلووگيري از تضوييع
حقوق بيت المال دي ماه 95
و :تسلط به زبانهای خارجی :
زبان انگليسي  ،عربي و فرانسه متوسط.
ز :عضويت در كميته ﻫا و كارگروﻫهای وزارت نيرو:
.1

عضو کميته نظام مدیریت اسناد مالي صنعت برق  1388تا پایان . 1395

.2

عضو کارگروه هماهنگي ارزیابي عملكرد صنعت برق  1389تا پایان ( . 1395حكم معاونت منابع انساني و رئيس کميته

مدیریت عملكرد توانير)
.3

عضو کارگروه رسيدگي به تكاليف مجمع شرکت توانير  1389تا پایان  ( . 1395حكم مدیریت عامل توانير)

.4

عضو شوراي هماهنگي امورحقوقي وزارت نيرو 1389تا پایان  ( .1395معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو)

.5

عضو کارگروه تنقيح قوانين وزارت نيرو  1389و  (1390تهيه اولين مجموعه تنقيح قوانين در دستگاههاي اجرایي کشور)

.6

عضو کميته اجرایي مدیریت استراتژیك و تعالي سازماني شرکت توانير  1390تا پایان . 1395

.7

عضو کميته قرارداد هاي غير نمونه توانير  1390تا پایان  ( . 1395مووبه هيات مدیره توانير)

.8

عضو هيات فسخ قراردادهاي خدمات مشاوره توانير  1390تا پایان  ( . 1395حكم مدیریت عامل توانير)

.9

دبير و عضو کارگروه ساماندهي اموال و دارایي هاي صنعت برق  1390تا پایان . 1395

.10

عضو کميته ماده  7صورتجلسه انتقال دارایي ها موضوع قانون استقالل شرکتهاي توزیع  1390تا پایان . 1395

.11

عضو کارگروه رسيدگي و پيگيري مكاتبات دستگاههاي نظارتي توانير  1390تا پایان  ( . 1395حكم مدیریت عامل توانير)
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.12

عضو کميته سالمت اداري شرکت توانير  1390تا پایان  ( . 1395حكم مدیریت عامل توانير)

.13

رئيس و عضو کميته تهيه پيش نویس اصالحي توویب نامه حریم خطوط هوایي انتقال و توزیع برق در شرکت توانير

 1390تا  ( 1394حكم مدیریت عامل توانير)
.14

عضو کميته بررسي نحوه تعامل حقوقي توانير با نيروگاهها و شرکتهاي مورد واگذاري  1391تا پایان  ( . 1395حكم

مدیریت عامل توانير)
.15

رئيس کميته تخووي نظام پيشنهادها در بخش حقوقي و پاسخگویي به شكایات شرکت توانير  1391تا پایان . 1395

.16

عضو کارگروه عمومي کميته مدیریت عملكرد توانير1391تا پایان . 1395

.17

عضو کميته مميزي صنعت برق  1391تا پایان . 1395

.18

عضو کميته بازنگري و اصالح آیين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در توانير 1391تا پایان  ( . 1395حكم معاون وزیر در

امور برق و انرژي)
.19

عضو کميته مرکزي تعالي سازماني صنعت برق  1391تا پایان 1393

.20

عضو هسته مرکزي نظام تبادل تجارب شرکت توانير  1391تا پایان  ( 1393حكم مدیریت عامل توانير)

.21

دبير کميسيون امور دعاوي  ،قضایي و قراردادها شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو  1392تا پایان . 1395

(معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو)
.22

رئيس و عضو کميته تخووي مميزي دفترحقوقي توانير  1392تا پایان . 1395

.23

عضو کميته تامين منابع مالي و استفاده از ظرفيت هاي قانوني بودجه صنعت برق  1392تا پایان ( .1395حكم مدیریت

عامل توانير)
.24

عضو کميته مشورتي هيات مدیره شرکت توانير در مباحث انضباطي مدیران شرکتهاي وابسته  1392تا پایان ( .1395حكم

مدیریت عامل توانير)
.25

عضو کميته رسيدگي به انشعابات و پيشگيري برقهاي غيرمجاز در شرکت توانير  1392تا پایان ( .1395حكم مدیریت

عامل توانير)
.26

عضو کميته تكميل بخش بخار نيروگاههاي سيكل ترکيبي صنعت برق  1392تا پایان ( .1395حكم مدیریت عامل توانير)

.27

عضو کميته عالي وصول مطالبات از مشترکين در صنعت برق  1393تا پایان ( . 1395حكم مدیریت عامل توانير)

.28

عضو کارگروه مشورتي امور مالياتي توانير  1393تا پایان  ( . 1395حكم مدیریت عامل توانير)

.29

عضو کميته نظارت بر پيگيري و رفع بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني توانير  1393تا  (1395حكم مدیریت

عامل توانير)
.30

عضو کارگروه راهبري تجدید ارزیابي دارایي هاي ثابت صنعت برق  1393تا پایان (.1395حكم مدیریت عامل توانير)

.31

عضو کارگروه مشورتي قوانين و مقررات و قراردادهاي صنعت برق  1393تا پایان (.1395حكم مدیریت عامل توانير)

.32

عضو کميته سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم در صنعت برق  1393تا پایان (.1395حكم مدیریت عامل توانير)

.33

عضو شوراي سياستگذاري ونظارت براجراي ظرفيتهاي قانوني در صنعت برق  1393تا پایان (.1395حكم مدیریت عامل

توانير)
.34

عضو کارگروه بورس انرژي در صنعت برق  1394تا پایان  ( . 1395حكم مدیریت عامل توانير)

.35

عضو کارگروه ارزیابي عملكرد صنعت برق در حوزه سازمان 1394 ،تا پایان  ( . 1395حكم مدیریت عامل توانير)

.36

عضو کارگروه اصالح ساختار مالي شرکتهاي توزیع نيروي برق  ( 1395 ،حكم مدیریت عامل توانير)

.37

عضو کميته حسابرسي کنترل و بهره وري سرمایه شرکت توانير  ( 1395حكم مدیریت عامل توانير)

.38

عضو کارگروه رسيدگي به قراردادهاي خرید خدمات مشاوره  ( . 1395حكم مدیریت عامل توانير)
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.39

عضو کارگروه بررسي هزینه هاي انجام شده براي نيروگاههاي واگذار شده به بخش خووصي ( . 1395حكم مدیریت

عامل توانير)
.40

عضو کارگروه نظارت بر تفكيك اماکن و تاسيسات مشترک در واگذاري نيروگاههاي برق  ( . 1395حكم مدیریت عامل

توانير)
.41

عضو کارگروه حفاظت از منابع آبي  ( . 1395حكم مقام عالي وزارت نيرو )

.42

عضو کميته سالمت اداري شرکت توزیع نيروي برق تهران بزرگ  1396تا کنون  ( .حكم مدیر عامل محترم شرکت توزیع

برق تهران بزرگ)
.43

رئيس کميته قراردادهاي غير نمونه شرکت توزیع نيروي برق تهران بزرگ  1396تا ( 1399مووبه هيات مدیره شرکت

توزیع نيروي برق تهران بزرگ)
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