فهرست فعاليتهای آموزشی،پژوهشی و اجرايی
C.V.
 . 1اطالعات فردی
نام  :احمد
نام خانوادگی  :باقری
تاريخ تولّد 1421 /2/42:
فرزند  :معطوک
شماره شناسنامه 254 :
محل صدور :الرستان
آدرس محل کار  :تهران،خيابان استاد مطهری،نبش خيابان شهيد دکتر مفتح،دانشکده الهيات و
معارف اسالمی دانشگاه تهران،
صندوق پستی15711-2211
تلفن 441-24714444 :
فاکس 441-33724144 :
E-mail: bagheri@ut.ac.ir

 . 4مدارج علمی
 .1-4ديپلم
رشته  :رياضی و فيزيک
سال اخذ مدرک 1454 :
محل اخذ مدرک :الرستان  ،دبيرستان صحبت الری
 .4-4کارشناسی
رشته  :الهيات و معارف اسالمی
سال اخذ مدرک 1415 :
محل اخذ مدرک :تهران  ،دانشگاه تهران  ،دانشکده الهيات و معارف اسالمی
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 .4-4کارشناسی ارشد
رشته  :فقه و مبانی حقوق اسالمی
سال اخذ مدرک 1417 :
محل اخذ مدرک  :تهران  ،دانشگاه تهران  ،دانشکده الهيات و معارف اسالمی
 .2-4دکترا
رشته  :فقه و مبانی حقوق اسالمی
سال اخذ مدرک 1477 :
محل اخذ مدرک  :تهران  ،دانشگاه تهران  ،دانشکده الهيات و معارف اسالمی

 . 4شغل و مرتبه علمی
 .1-4عضو هيئت علمی تمام وقت گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشکده الهيات دانشگاه تهران
مرتبه علمی:استاد پايه 43
 .4-4وکيل پايه يک دادگستری

 – 2فعاليتهای آموزشی
 .1-2بيش از  41سال سابقه تدريس در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری دردانشگاه
تهران ،دانشگاه تربيت معلم(خوارزمی) تهران  ،دانشگاه کردستان  ،دانشگاه پيام نور ،دانشگاه آزاد
اسالمی.
 .4-2تدريس درس"خانواده در اسالم و ايران" از طريق شبکه آموزش سيمای جمهوری اسالمی
ايران در  42جلسه عملی و نظری .

 – 5مقالهها
 .1-5وفای به عهد
مجله علمی پژوهشی مقاالت و بررسيها دفتر 14تابستان.1477
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 . 4-5پرداخت به شخص ثالث
مجله علمی پژوهشی مقاالت و بررسيها دفتر 11زمستان.1473
 . 4-5خاندان فيض کاشانی
مجله علمی پژوهشی مقاالت و بررسيها دفتر 17تابستان.1474
 . 2-5ماهيت ابراء
فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده الهيات دانشگاه فردوسی مشهدشماره ی  24و 54پاييز و
زمستان .1474
 . 5-5تعيين جهت پرداخت
مجله علمی پژوهشی مقاالت و بررسيها دفتر 74زمستان .1434
 . 1-5تهاتر
مجله ی علمی پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه
تربيت معلم ،سال نهم ،شماره ی  ، 42پاييز .1434
 . 7– 5زمان و مکان تأديه
فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده الهيات دانشگاه فردوسی مشهدشماره ی  55بهار .31
 . 3– 5ضمان مالم يجب
مجله علمی پژوهشی مقاالت وبررسيها،دفتر)4(72زمستان.1434
 . 4– 5مفهوم بيع در لغت و اصطالح
فصلنامه ی تخصصی نامه ی الهيات  ،سال اول ،شماره ی1زمستان.1434
 .14– 5حق حبس
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسالمی،شماره ی .17
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 .11– 5بيع در فقه اسالمی
دائرة المعارف بزرگ اسالمی  ،جلد .1434 ،14
 .14-5پول در فقه اسالمی
دائرة المعارف بزرگ اسالمی  ،جلد .1435 ،12
 .14– 5تجارت
دائرة المعارف بزرگ اسالمی  ،جلد ،12

.1435

 .12– 5زمين در فقه اسالمی
دائرة المعارف االسالمية الکبری،المجلدالسادس،ج.1435 ،1
 . 15-5حديث الضرر واختالف در اثبات حکم بر پايه ی آن
مجله ی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه سمنان سال ششم شماره ی  14پاييز .1431
 .11-5بازپژوهی متون قرآنی و روايی در باب ديه ی زن و مرد
مجله ی علمی پژوهشی دانشکده ی حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران شماره ی 72
زمستان .35
 .17-5ضَمان دَرَک
فصلنامه ی حقوق،مجله ی علمی پژوهشی دانشکده ی حقوق و علوم سياسی دانشگاه
تهران دورهی،44شماره ی،1بهار.33
 .13-5شرط ضمان مستأجر
فصلنامه ی حقوق،مجله ی علمی پژوهشی دانشکده ی حقوق و علوم سياسی دانشگاه
تهران،دورهی،43شماره ی،4پاييز.37
 . 14– 5الحرمان من العمل ،المسئولية القانونية و الضمان الشرعی
مجلة االجتهاد و التجديد العدد الثانی ربيع  4441بيروت لبنان.
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 . 44-5دية المرأة و الرجل ،مراجعة متأملة آليات القرآن و نصوص السنة
االجتهاد و التجديد العدد الخامس شتاء  4447بيروت لبنان.
 . 41-5قاعده علی اليد و ضمان منافع
مجله علمی پژوهشی مقاالت و بررسيها،دفتر  ،34تابستان .1435
 . 44-5بازپژوهی نظريه تعميم زکات از نظر اماميه
مجله علمی پژوهشی مقاالت و بررسيها ،دفتر  ،35پاييز .31
 . 44-5بازجستی در ادله عباديت زکات و خمس
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسالمی ،شماره  ،74بهار .37
 . 42-5بازپژوهی انتقادی نظريه ی حجر بيمار د ر نظام حقوقی اسالم
فصلنامه ی تخصصی فقه اهل بيت،سال چهاردهم ،شماره ی،55پاييز .37
 . 45-5پديدار شناسی بيمار و معنا شناسی سکوت قانون در باب حجر مريض
مقاالت و بررسيها ،سال،24شماره اول،زمستان .33

 . 41-5نقد و بررسی حکم محروميت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بيمار(با رويکرد انتقادی
به ماده  425قانون مدنی)
فصلنامه حقوق دانشگاه تهران ،سال چهلم ،بهار.34

 . 47-5تغليظ ديه و مسئوليت بيت المال
مجلهی علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی(مقاالت و بررسيها) ،سال،24شماره دوم،
پاييز و زمستان .1434

 . 43-5حجر
دائرة المعارف بزرگ اسالمی جلد .44
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 . 44-5ضمان از دين مجهول
دوفصلنامه آموزههای فقه مدنی،دانشگاه علوم اسالمی رضوی،شماره  ،1پاييز – زمستان.41
 . 44-5قصاص کالمی
دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه سمنان،سال پنج،شماره  ،3بهار و تابستان
.1444
 . 41-5زمان تعين مبيع در بيع کلی
مطالعات اسالمی :فقه و اصول ،سال چهل و ششم،شماره پياپی  ،44زمستان.1444
 . 44-5بررسی تعهدات امين در فقه اماميه و حقوق موضوعه
پژوهشهای فقهی ،دوره  ،14شماره ،2زمستان .44
 . 44-5تعارض در قرارداد و کارآيی قواعد اصولی در تفسير آن
مطالعات فقه و حقوق اسالمی،سال هفت ،شماره دوازده ،بهار و تابستان .42

 . 1کتابها
.1 – 1سقوط تعهدات
تهران  ،انتشارات آن  ،مهر . 1434
 .4-1ضمان،حواله،کفالت
تهران  ،انتشارات آن  ،اسفند .1434
 .4-1فقه مدنی"عقود تمليکی«،بيع-اجاره»"

تهران  ،انتشارات سمت  ،پاييز .1432
 . 2 – 1تصحيح،تعليق و تنظيم کتاب شعائراالسالم جلد اول
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،اسفند .1435
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 . 5 -1تصحيح،تعليق و تنظيم کتاب شعائراالسالم جلد دوم
تهران انتشارات دانشگاه تهران ،اسفند .1433
 . 1-1خانواده در اسالم و ايران
تهران ،نشر شهرآب،بهار .1441

 -7فعاليتهای پژوهشی
 .1 – 7راهنمايی و مشاوره  44رساله دکتری و حدود  44پايان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه
تهران،دانشگاه تربيت معلم(خوارزمی) ،پژوهشکده امام خمينی،دانشگاه آزاد اسالمی در موضوعات
فقهی ،حقوقی و اصولی.
 . 4 – 7مجری چندين طرح پژوهشی در قلمروی فقه و حقوق تطبيقی .

 – 3فعاليتها و سوابق اجرايی
 .1 – 3معاون آموزشی دانشکده الهيات دانشگاه تهران و عضو شورای آموزشی دانشگاه
تهران 1474.تا .1474
 .4 – 3معاون تحصيالت تکميلی دانشکده الهيات دانشگاه تهران و عضو شورای تحصيالت تکميلی
دانشگاه تهران.از  1474تا .1435
 . 4 – 3سردبير و عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسالمی،دانشگاه
سمنان .ادامه دارد.
 . 2 – 3عضو هيئت تحريريه نشريه علمی پژوهشی مطالعات اسالمی :فقه و اصول ،دانشگاه فردوسی
مشهد.ادامه دارد.
 . 5 – 3عضو هيئت تحريريه مجله پژوهشهای فقهی،پرديس قم دانشگاه تهران.ادامه دارد.
 . 1 -3عضوهيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی آموزههای فقه مدنی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
ادامه دارد.
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