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 1350تاریخ تولد: اول مرداد ماه 

 محل تولد: کاشان

  abbas.seyedi@yahoo.com ایمیل:

 

 تحصیالت

 ؛1368رشته فرهنگ و ادب از دبیرستان شهیدان عبداللهی آران و بیدگل، سال  : دیپلم 

 رشته حقوق قضایی از دانشگاه شهید بهشتی  :در کنکور سراسری(  68)با کسب رتبه   :لیسانس

 ؛1368-1372تهران، سال 

 « آزادی مشروط»و « اجماع»، «شروط فاسد مفسد عقد»مقاالت دوره لیسانس:                       

 1388ه، سال فرانس 3رشته حقوق بین الملل خصوصی و تطبیقی از دانشگاه لیون  : فوق لیسانس-

 ؛1386

 «. سند الزم االجرای اروپایی» :مقاله دوره فوق لیسانسعنوان 

 «. شرکت مدنی حرفه ای سردفتری»: عنوان رساله فوق لیسانس

  1388-1392فرانسه، سال  3رشته حقوقی خصوصی از دانشگاه لیون  :دکترا. 

مناسبت مدل فرانسوی شرکتهای مدنی حرفه ای برای نهاد سردفتری » : عنوان پایان نامه دوره دکترا

 «. ایران

دفاع شد. رتبه ای که به آن رساله به دلیل نگارش و دفاع 1392فروردین  28یاد شده در تاریخ  پایان نامه از

عنوان می باشد. این « Très honorable avec les félicitations du jury»تعلق گرفت به زبان فرانسه 

 باالترین رتبه ای است که به یک دانشجوی رشته حقوق در کشور فرانسه اعطاء می شود.

 سوابق حرفه ای 

 عضو هیات علمی دانشگاه کاشان 

 ؛1377تا سال  1375دفتر کمیسیون لوایح هیات دولت ازسال  کارشناس حقوقی 
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 (.22)به لطف کسب رتبه 1378سال  درتهران  شهر سردفتر اسناد رسمی 

 «.اجاره به شرط تملیک: »  مقاله تقدیمی به کانون سردفتران و دفتریاران مرکز برای اخذ مجوز سردفتری

 تدریس 

 شته اقتصاد (.رتدریس در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران )درس حقوق تجارت در 

  (.جزای عمومی)درس حقوق  الزهراتدریس در دانشگاه 

 عضویت در مرکز تحقیقات حقوق بین الملل (خصوصیCREDIP  دانشگاه لیون )فرانسه.  3 

 کتاب 

در نشر میزان  1396)از پیدایش در فرانسه تا پذیرش در ایران(، که در سال  شرکت مدنی حرفه ای سردفتری

 به چاپ رسید.

 مقاالت

 "که در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده  "اختالط بین مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران

 حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران چاپ شده است. 

  به بعد کانون سردفتران و دفتریاران به چاپ رسیده است. 140مقاالت زیر نیز در مجالت شماره های 

 سازمان نهاد سردفتری ایران؛ 

 سردفتری ایران؛ رسالت نهاد 

 تریار اول در سایه عناوین متفاوتوظایف دف 

 

 کارهای پژوهشی در دست اقدام

  فارسی( وزبان فرانسوی دو تطبیقی سردفتری فرانسه و ایران )به مطالعه کتاب 

  برای چاپ در یک مجله فرانسوی( احکام داوری بین المللی در ایرانمقاله  شناسایی( 

La reconnaissance des sentences arbitrales internationales en Iran 

 برای چاپ در فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران(مقاله سردفتری ایران و ضرورت دگرگونی آن( 

 برای چاپ در مجله پژوهش مقاله نقش آفرینی قاعده حل تعارض به پشتیبانی روشهای حل تعارض(

 تطبیقی حقوق اسالم و غرب(

 

 


