
 

 بسمه تعالي

 احمدنام: 

 رنجبرنام خانوادگي: 

 سال اخذ      )پرديس قم( دانشگاه تهران تحصيل:  محل      حقوق: كارشناسي رشته تحصيلي

 1375مدرك:

 دانشگاه تهران دانشكده حقوق و علوم سياسي تحصيل:  لمح      حقوق عمومي: ارشد كارشناسي تحصيلي رشته

 1377 مدرك: سال اخذ 

الملل: اعمال معاهدات جانشين در خصوو  موووو     تعارض معاهدات در حقوق بين امه كارشناسي ارشد:ن پايان

 مشابه

 دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تحصيل:   محل حقوق عمومي     دكتري لي:يتحص آخرين مدرك

 1394مهر  سال اخذ مدرك:

ضايي اعمال و تصميمات اداري: بررسي مقايسه اي حقوق بررسي علل و موجبات ماهوي بازنگري ق عنوان رساله:

 اداري هند، پاكستان و ايران.
 

 . سوابق پژوهشي )تأليف ـ ترجمه(1
 ها الف( كتاب

 .1383سناي ايران: جايگاه حقوقي و عملكرد سياسي، مركز اسناد انقالب اسالمي،   .1

مواه و ديگوران، ترجموه احمود رنجبور، مركوز       اهاي حقوقي مقابله با فساد مالي، دبليوپا اتوي، افوسوو و     چارچوب .2
 .1384هاي مجلس شوراي اسالمي،  پژوهش

هواي   ارتباطات جهاني در حال گذار، پايان چندگونگي؟ تأليف حميد موالنا، ترجمه احمد رنجبور، مركوز پوژوهش    .3
شارات سورو   انتتوسط با همين عنوان بدون ذكر نام مترجم  1384؛ اين كتاب در سال 1387مجلس شوراي اسالمي، 

 منتشر شده است.

ر. : سورن شونبرگ، ترجمه احمد رنجبو تأليفانگليسي، فرانسه، اتحاديه اروپا  انتظارهاي مشرو  در حقوق اداري، .4
 .1387نشر ميزان، 

ف: دكتور ولوي رسوتمي و    يران، توال يو س جمهور در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايگاه رئيقي جايمطالعه تطب .5
 .1392است جمهوري،انتشارات خرسندي،يرهمكاران، معاونت حقوقي 

 .1395عدالت اداري، چارچوب مفهومي، سازوكارهاي نهادي، روندهاي قضايي، نشر ميزان،  .6
 

 ها ب( مقاله
 .14، شماره 5اثبات نفع در دعاوي حقوق عمومي، فصلنامه حقوق اداري، دوره  .1
فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق حمد رنجبر، ولي رستمي، ا ف:يتالابعاد حقوقي ماليات بر در آمد و دارايي، 

پژوهشي(،دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي، سال سيزدهم،شماره سي و چهارم، -و سياسي)علمي
 .1390پاييز 

 ف: ولي رسوتمي، احمود رنجبور،   يتال ان،يرس جمهور در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ائيگاه ريقي جاي. مطالعه تطب2
 .1392، تابستان 97پژوهشي(، شماره -د)علمييمجله نامه مف

 .1393، بهار 7. عدالت اداري: چهارچوب مفهومي و سازوكارهاي نهادي، فصلنامه دانش حقوق عمومي، شماره3
لوه مجلوس و پوژوهش،    گري درفرايند قانونگذاري و امكان قانونمند كردن آن، توأليف احمود رنجبور، مج    نقش البي. 4

 .1385، 49و50هاي  شماره



 
 
مطالعه تطبيقي حقوق حواكم بور پ وش در ايوران و انگلويس، فصولنامه پوژوهش و سونجش معاونوت تحقيقوات و           . 5

 .1383، 39و40هاي  ريزي صدا و سيما، شماره برنامه
 
جلس و پژوهش، سال نهم، شوماره  نقش مجالس قانونگذاري در مقابله با فساد، ترجمه و تأليف احمد رنجبر، مجله م. 6

 .1381سي و ششم، 
 

مجله مجلس و  ،. مطالعه تطبيقي در باب سالمت انت ابات و صالحيت انت اب شوندگان، سونلسو، ترجمه احمد رنجبر7
 .1381پژوهش، سال نهم، شماره سي و ششم، 

 
ژوهش، سوال نهوم، شوماره سوي و     مجله مجلس و پ استوكر، ترجمه احمد رنجبر، ريج. مشاركت مردمي در شوراها، 8

 .1381ششم، 
 
مجله مجلس و پژوهش، سال نهم،  ر،. نظارت بر شوراها، خوان سانتاماريا پاستور و ژان و كلودنمري، ترجمه احمد رنجب9

 .1381شماره سي و ششم، 
 

 سوابق آموزشي .2

  
  1385از نيمسال اول تحصيلي  كارشناسي و كارشناسي ارشدشتغال به تدريس در مقطع ا -1

قوات  ي؛واحد علووم و تحق علوم و فرهنوج جهواد دانشوگاهي    )غيرانتفاعي و غيردولتوي (   دانشگاه محل تدريس: دانشگاه 
 هرمزگان

 

 تاكنون 1391از نيمسال اول تحصيلي  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد بندر عباس -2
 

 سوابق اجرايي ـ قضايي:  .3

 ؛1390تا  1384عضو كانون وكالي دادگستري از سال 
 1393تا خرداد 1391از آذرماه  ات و مباني حقوق اسالمي،دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس؛ير گروه الهيمد
 ؛1391قات هرمزگان، از آذرماه ير گروه كارشناسي ارشد حقوق عمومي واحد علوم و تحقيمد
 .1394تير ماه تا  1393بهشت يش(دانشگاه آزاد اسالمي، از اردير گروه كارشناسي ارشد حقوق )چهارگرايمد

 تاكنون. 1393مدير گروه حقوق عمومي، از سال 


