
 

 اطالعات فردی

 

 حسین حاج ابراهیمی محمد  :نام و نام خانوادگی
                       

 hajebrahimi@ut.ac.irپست الکترونیکی: 
 

 021 -61112500شماره تماس: 

 

 تحصیالت

 معدل تاریخ پایان تاریخ شروع نام دانشگاه رشته/گرایش تحصیلی مدرک

 17.90 1393 1391 دانشگاه تهران حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد

 17.03 1385 1382 دانشگاه تهران حقوق کارشناسی

 

 های اجرایی شغلی و فعالیتسوابق 

 توضیحات سال  عنوان پست

 دانشگاه تهران 1401 کارگروه بازنگري آئین نامه استخدامی کارمندان دانشگاه تهران عضو

االختیار دانشگاه تهران در ستاد ساماندهی امور جوانان  نماينده تام

 شهرستان تهران
 فرمانداري شهرستان تهران 1401

ها و  عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابی و تضمین کیفیت دانشگاه

غیرانتفاعی و آموزش عالی آزاد -مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی

 استان تهران

1401 
هیأت نظارت، ارزيابی و تضمین کیفیت آموزش 

 عالی استان تهران

هاي  ريزي و هماهنگی امور سامانه    عضو شوراي سیاستگذاري، برنامه

 آموزش عالی وزارت عتف در دانشگاه تهران
 دانشگاه تهران 1401

 تا کنون 1400 دانشگاه تهران عضو کارگروه مطالعات راهبردي
ريزي و معماري سازمانی  ل برنامهاداره ک

 دانشگاه تهران

 دانشگاه استيمرکز حوزه ر تا کنون 1400 معاون مرکز حوزه رياست دانشگاه تهران

تحقیقات رابط اداره کل بازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت علوم، 

 و فناوري در دانشگاه تهران
 تا کنون 1400

دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات. وزارت 

 علوم، تحقیقات و فناوري

 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران تا کنون 1399 هاي کاربردي دانشگاه تهران نماينده و مشاور حقوقی اداره کل پژوهش

 دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی 1399-1398 نرژيمسئول دبیرخانه کارگروه تدوين رشته حقوق ا

 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1400-1397 کارشناس اداره امور قراردادهاي پژوهشی

 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1400-1399 مسئول تولید محتوا دستاوردهاي پژوهشی

 ملی سیالب هیات 1399-1398 ملی هیات ويژه سیالب مدير اجرايی دبیرخانه

آثار حقوقی تحريم هاي ايالت متحده »دبیر همايش تخصصی حقوقی 

 «امريکا در خصوص صنعت نفت
 موسسه مطالعات حقوق انرژي 1397
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 معاونت فرهنگی دانشجويی پرديس فارابی 1396-1395 مسئول دبیرخانه شوراي فرهنگی پرديس فارابی دانشگاه تهران

اساتید دانشگاه تهران پرديس فارابی در مسئول برگزاري کارگاه علمی 

 راستان بوشه
 پرديس فارابی 1394

 پرديس فارابی 1393-1391 سردبیر نشريه خبري تحلیلی روابط عمومی پرديس فارابی

 دانشکده حقوق پرديس قم  الملل خصوصی ايران عضو اجرايی همايش ملی ضرورت تحول در حقوق بین

رسانی معاونت فرهنگی و  کارشناسان اطالعرايی سومین نشست دبیر اج

 هاي سراسر کشور اجتماعی دانشگاه
 وزارت علوم 1392

 بعثه مقام معظم رهبري تا کنون 1390 هاي عمره  معاون فرهنگی هتل

 دانشکده حقوق 1400-1396 مدير اجرائی موسسه مطالعات حقوق انرژي دانشگاه تهران

 وزارت علوم 1396-1395 در مراکز آموزش عالی استان قم بازرس نظارت و ارزشیابی وزارت علوم

 وزارت علوم 1396-1395 مسئول دبیرخانه کمیسیون موارد خاص استان قم

 پرديس فارابی 1395-1394 مسئول دبیرخانه نکوداشت پروفسور الوانی

 استانداري قم 1395-1393 رابط پرديس قم با کمیسیون دانشجويی استان قم 

 پرديس فارابی 1395-1391 مدير  اجرائی معاونت اجرائی پرديس فارابی 

 پرديس قم 1391-1389 معاون اداره امور فرهنگی 

 وزارت علوم 1389-1388 رابط خبري و خبرنگار وزارت علوم در پرديس قم

المللی حل منازعات در  عضو شوراي مرکزي برگزاري سمینار بین

 میانهخاور
 حقوق پرديس قمدانشکده  1386

 پرديس قم 1387-1385 مسئول مرکز رسانه هاي پرديس قم

 

 و تخصصی عمومیهای  گواهینامه

 سال اخذ مؤسسه صادر کننده عنوان گواهینامه

 1400 دانشگاه یو نظارت پژوهش يزير اداره کل برنامه يفکر تیبا حقوق مالک يیآشنا

براي کارشناسان و تبیین ابعاد فنی  صنعت باال دستی نفت و گاز،

 دانشجويان رشته حقوق
 1400 موسسه مطالعات حقوق انرژي

ابعاد فنی بخش پايین دستی صنعت نفت و نقش آن در مناسبات 

 حقوق انرژي
 1400 موسسه مطالعات حقوق انرژي

 1399 دانشگاه یو نظارت پژوهش يزير اداره کل برنامه پتنت لیتحل

 1399 موسسه مطالعات حقوق انرژي در صنعت انرژيمبانی و ابعاد حقوقی حل اختالف 

 1398 مرکز آموزش هاي ضمن خدمت آن رامونیپ یقراردادها و مسائل حقوق میو تنظ هیاصول ته

 1398 موسسه مطالعات حقوق انرژي حل و فصل حقوقی اختالفات در صنعت انرژي

آثار حقوقی تحريم هاي ايالت متحده امريکا در خصوص صنعت 

 نفت
 1397 موسسه مطالعات حقوق انرژي

 1396 سازمان مديريت استانداري  ن آ ءمواد مخدر و پیامدهاي سو

 1395 مرکز تبادالت حوزه و دانشگاه  نظريه ضمان وثیقه



 1395 مرکز تبادالت حوزه و دانشگاه  نظم عمومی در حقوق عمومی 

و  1392نقد مسئولیت کیفري کودک در قانون مجازات اسالمی 

 کنوانسیون حقوق کودک
 1395 مرکز تبادالت حوزه و دانشگاه 

 1395 مرکز تبادالت حوزه و دانشگاه  قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا

 1395 مرکز تبادالت حوزه و دانشگاه  ن آقانون مدنی و شیوه اصالح  1169نقد ماده 

 1393 فارابی دانشگاه تهراندانشکده حقوق  الملل خصوصی ايران ضرورت تحول در حقوق بین

 1393 مرکز تبادالت علمی حوزه و دانشگاه  اسالمی–تحول و نوآوري در علوم انسانی

 1391 اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران  مهارت هاي ارتباطی موثر 

 1391 اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران کارآفرينی سازمانی

 1390 وزارت علوم عملکرد نويسیارزيابی عملکرد و گزارش 

 1390 دفتر آموزش و پژوهش استانداري قم پدافند غیر عامل

 1388 وزارت علوم نقش کارشناسان در هدايت روابط دختر و پسر

رياست  1803/90367آموزش انتظامی موضوع بخشنامه 

 جمهوري
 1388 فرماندهی انتظامی استان قم

 1387 مرکز کار آفرينی  المللی  اصول فنون و هنر مذاکرات بین

 1387 مرکز کار آفرينی  المللی  نحوه مذاکره و انعقاد قرارداد هاي بین

 1387 آکادمی مديرت ايران ها آنها و چگونگی بهبود  رابطه مردم و دولت

 1386 پرديس قم  جرائم منافی عفت

 1385 پرديس قم نحوه انعقاد قرارداد هاي دولتی)مزايده و مناقصه(

 1385 مرکز کار آفرينی در اقتصاد ايران آنبررسی چگونگی ايجاد تعاونی ها و جايگاه 

 1385 پرديس قم میانهمنازعات و حل منازعات در خاور

 1385 مرکز کار آفرينی ها  فرايند حقوقی ثبت شرکت

 1384 دانشکده حقوق دانشگاه تهران مديريت حقوقی انعقاد قراردادهاي دولتی

 

 های تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت

 کارفرما عنوان

 رانيا يیسازمان فضا «تدوين قانون ملی فضايی ايران»همکاري در طرح پژوهشی 

 وزارت نفت «یحقوق ريحرفه مد یآزمون دانش یطراح»همکاري در طرح پژوهشی 

 موسسه مطالعات حقوق انرژي آوري کتاب حقوق آب همکاري در تدوين و جمع

 موسسه مطالعات حقوق انرژي آوري کتاب حل و فصل اختالفات در صنعت انرژي در تدوين و جمع همکاري

 


