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 به نام خدا              

 

 مشخصات فردي : -1

  10910شناسنامه:شماره         حسين نام پدر:           گلي       نام خانوادگي:       نام: رضا

                                                    09124303814تماس: مارهش                       0053998650کدملي:                        1350تاریخ تولد:

   021-88912281دورنگار:                  021- 82992024محل کار

rg1350@yahoo.com                                                       وrezagoli261@gmail.com E-mail: 

    

 تحصیالت: -2

 حقوق خصوصی گرايش -حقوقارشد رشته تحصیلی:کارشناس  مدرک و -

 محل تحصیل:دانشگاه امام صادق)ع( -

 10/12/1378مدرک: تاريخ اخذ -

 68/17معدل دوره کارشناسی ارشد: -

 مطالعه آن درحقوق فرانسه و تابعیت زن شوهردار عنوان پايان نامه: -

     95امتیازپايان نامه: -

 (1396) ايع و معادندانشگاه صن - گرايش استراتژيک –( DBAدکتری مديريت کسب و کار ) -

  

 تدريس: -3

 .1379لغايت  1372دبیرستانها و هنرستانهای دولتی و غیرانتفاعی )تهران( سال  -

)قاوانی    1388 و )درس حقوق تعااون و بازرگاانی   )1386تا1384مرکز آموزش عالی تعاون )تهران(  سال تحصیلی:  -

 ومقررات بخش تعاون(

س ودر .کناون  تاا 1386سال تحصایلی  - ، تهران مرکزی و غرب تهرانو تحقیقاتواحد علوم  -دانشگاه آزاد اسالمی -

ات مادنی،حقوق  رقاوانی  و مقار   -حقاوق گمرکای دراياران    تحلیل قاوانی  و  -4-3-2-1مقررات گمرکی قوانی  و

مقاررات   -بازرگاانی بای  الملال    -ها و کنوانسیو نهای بی  المللی گمرکی سازمان -اساسی،حقوق تجارت بی  الملل 

 .صادرات و واردات

 ساازمانها  -4-3-2-1مقاررات گمرکای   س قوانی  وودر .1393 تا1386سال تحصیلی ه علوم اقتصادی)تهران(گادانش -

 .تحلیل قوانی  وحقوق گمرکی درايران - وکنوانسیونهای بی  المللی
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س حقوق بازرگاانی  ودر 1389-90وترم دوم  87 تابستان واحدچرم وپوست)تهران( -دانشگاه جامع علمی کاربردی -

 قوانی  ومقررات عمومی.-

 درس حقوق بازرگانی.1389-90)تهران( تابستان سال تحصیلی 2واحد -دانشگاه جامع علمی کاربردی -

)مقادماتی و  .دروس حقوق بازرگانی 1394تا1387سال تحصیلی  -)تهران( 35واحد -دانشگاه جامع علمی کاربردی -

قاانون نظاام    -درنظام حقاوقی اياران   جرائم صنفی -حقوق اساسی  -بازرگانی مبانی حقوقی قراردادهای  -پیشرفته(

 و... 2و1حقوق تجارت  -حقوق قراردادها وتعهدات -2حقوق مدنی -صنفی

بانک توسعه تعاون  مديران وکارکنانويژه  بصورت مجازی)آموزش ازراه  دور("مبارزه باپولشويی"دوره آموزشی  - 

 )يازده دوره(1390ماه تا مردادخرداد -درسراسر کشور

 94و  91و  90در ساالهای  دوره  ساه  -)ويژه کارکناان گمارک افغانساتان(   و پولشويی  قاچاق کاال، تخلفات گمرکی -

 ساعت( 12)جمعا 

)وياژه کارکناان گمارک     مصاديق جعل اسناد گمرکی، نحوه کشف کاالی قاچااق و ماديريت ريساک در گمارک     -

 ساعت( 16)جمعا  93در سال دوره  دو -(سوريه

 8. درس حقوق مدنی  1396-97سال تحصیلی  -کاربردی / واحد جهاد دانشگاهی تهران –دانشگاه جامع علمی  -

  3. درس حقوق تجارت  1396-97سال تحصیلی  –مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ايرانیان )تهران(  -

 :دوره( 188ساعت در قالب  3335زير )جمعا  دوره های متعدد با عناوي  -

مساؤولیت هاای شارکت    سی تطبیقی قانون جديد امور گمرکای،  بررو صادرات و واردات،  مقررات گمرکی قوانی  و

آشنايی با مسائل حقوقی گمرک در منااقق   ،تخلفات و قاچاق ترانزيتیو نقل از منظر قانون امور گمرکی،  های حمل

 وقاوانی  ومقاررات مرباوه باه قاچااق کااال       ، (1392 آشنايی با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز)مصوبآزاد و ويژه، 

، مبانی حقوق گمرکی، تخلفات گمرکی و نحاوه حالو و فصال اختالفاات     آشنايی با جرايم اقتصادی ،تخلفات گمرکی

 و ....   ، حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کاال در گمرک ، حقوق گمرکی کاربردیگمرکی

، زنجاان و البارز  تهاران،   ، اتاق بازرگانیمختلف مؤسسات آموزشیکشور، برای مديران و کارشناسان گمرکات سراسر 

وزارت امور خارجه، جهاد دانشاگاهی و  شرکت های خصوصی، انجم  کشتیرانی و خدمات وابسته، ناجا، شرکت پست، 

، نبیاا  قرارگااه خااتم اال   و کارشناسان حقاوقی ساهاه  پژوهشگاه دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات صنعتی ايران، مديران و

کارکنان سازمان ارتباقات زيرساخت و سازمان تنظیم مقررات راديويی،  ،صنعت فوالد ،وزارت نفتو کارکنان مديران 

ب ، قضات دادسرا و رؤسای شعهلدينگ کوثر ،، آموزش دانشگاه تهرانبازرسی استان البرز ،انزلی و ناآزاد آباد اققمن

 کنون(تا  1386از سال )....و  تعزيرات حکومتی سراسر کشور

 

 شامل: (ساعت 1674جمعا )هاي گذرانده شده  آموزش -4

آماوزش غیرحضاوری    ،دوره جامع حقوقی وقضايی ،(ICDLهای هفتگانه رايانه) مهارت، استخدام دوره توجیهی بدو

ان جهانی دوره آموزشی آشنايی با سازم ، راههای مقابله باآن و جعل اسنادو دوره های متعدد بهبود مديريت،  مديران

وهشای آيناده   کارگااه پژ ، مقررات و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارتو  دوره آموزش تکمیلی قواعد، تجارت

نظاام گمرکای   باا عناوان   آموزشی های کارگاه  ،گمرکیمربوه به اموردوره های مختلف پژوهی و مديريت بحران، 

مباانی و الزاماات ماديريت واحاد     ، تسهیل تجااری مقررات سازمان جهانی تجارت درحوزه گمرک و ، يکهارچه نوي 
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، حقاوق  ، مباانی و اصاول کااربردی بازارياابی و فاروش     مسائل حقوقی مرتبط با تخلفات گمرکای و قاچااق  و  مرزی

 و .... شهروندی، برون سهاری، پدافند غیرعامل، کنوانسیون تجديدنظر شده کیوتو

 پژوهش: وتألیف مقاالت علمی  -5

چاپ شاده درروزناماه فرهناگ آشاتی ماورم هشاتم ونهام        "85اچاق ازديدگاه قانون بودجه سالق"مقاله باعنوان  -

 85مرداد

 14/12/1385مورم نشريه گمرک چاپ شده در  "نقش وجايگاه کارشناسان حقوقی درگمرک"مقاله تحت عنوان  -

 31/2/1387مورم نشريه گمرک چاپ شده در  "تخلف وقاچاق درترانزيت داخلی"مقاله باعنوان -

 1/11/1387ممور نشريه گمرک چاپ شده در  "اظهارخالف وپیامدهای آن"مقاله تحت عنوان -

 23/4/1388ممور نشريه گمرک چاپ شده در "ضبطی -ماهیت کاالهای متروکه"مقاله باعنوان -

 برای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز"بررسی آثارافزايش ريسک پذيری قاچاق درگمرک"پژوهش پیرامون  -

 12/11/89نشريه گمرک مورم چاپ شده در "ضبطی -تعیی  تکلیف کاالهای متروکه"مقاله باعنوان -

 12/9/90نشريه گمرک مورمچاپ شده در  -ل تطبیقیوجدا -«تخلفات گمرکی و قاچاق کاال»مقاله باعنوان -

نشاريه گمارک   شاده در  چااپ   -« مزايای الحاق به کنوانسیون تجديدنظرشده کیوتاو و اجارای آن  »مقاله باعنوان -

 20/12/90مورم

نشاريه  چااپ شاده در    -بر اساس قانون جديد امور گمرکای  «تخلف و قاچاق در ترانزيت خارجی» مقاله با عنوان  -

  1391تیرماه گمرک 

نشاريه  چااپ شاده در    -بر اساس قانون جديد اماور گمرکای    «تخلف و قاچاق در ترانزيت داخلی» مقاله با عنوان  -

 1391ه تیرماگمرک 

 1392نشريه گمرک بهم  ماه چاپ شده در  -« آشنايی با قانون جديد مبارزه با قاچاق کاال و ارز» مقاله با عنوان  -

مطالعه تطبیقی تخلفات گمرکی در » همکاری مؤثر با دانشگاه خوارزمی ) علوم اقتصادی سابق( جهت قرح پژوهشی  -

 92تا  1390از سال « استرالیا(ايران و کشورهای منتخب) مالزی، کره جنوبی و 

 1393بهم  ماه  ،نشريه گمرکچاپ شده در  -«اظهار خالف،مصاديق و پیامدهای آن » مقاله با عنوان  -

 ماه خرداد ،نشريه گمرکچاپ شده در  -«تحلیل مواد مرتبط با گمرک در قانون رفع موانع تولید » مقاله با عنوان  -

1394 
چاپ شده  -«قواعد عمومی تفسیری نمانکالتور سیستم هماهنگ شدهالف از  2قوقی قاعده تحلیل ح» مقاله با عنوان  -

 1394آذر ماه  ،نشريه گمرکدر 

 1396ماه  آذر و دی ،نشريه گمرکچاپ شده در  - «اصالحات و الحاقات قانون امور گمرکی»مقاله با عنوان  -

 ینه های حقوقی وگمرکی.زم درو کتب پیشنهادات ها، قرح مقاالت، داوری تحقیقات، - 

 ارائه پیشنهادهای مختلف درخصوص امورحقوقی وگمرکی. -
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 تألیف کتاب و جزوه: -6

 (1385)مهرماه "2قوانی  ومقررات گمرکی "واحدی دانشگاه تحت عنوان  3جزوه درس -

 (1385تهیه مجموعه گزارشات کارآموزی کارشناسی رسمی دادگستری دررشته امورگمرکی ) آبان  -

 (85)ديماه "حقوق تعاون وبازرگانی"واحدی دانشگاه تحت عنوان 3جزوه درس  -

 (1386.) خرداد"قاچاق وتخلفات گمرکی"جزوه آموزشی  -

 ( 1387.)مرداد"حقوق بازرگانی "واحدی دانشگاه تحت عنوان 3 درس جزوه -

 (1396بهم  .)"مقررات صادرات و واردات "واحدی دانشگاه تحت عنوان 3 درس جزوه -

 انتشارات دانايی توانايی. -89سال "حقوق بازرگانی"تألیف کتاب باعنوان -

 انتشارات مسیر دانشگاه ) بر اساس اصالحات اخیر( -93سال "حقوق بازرگانی"ويرايش کتاب  -

 انتشارات دانشکده علوم اقتصادی -89سال  "تخلفات گمرکی و قاچاق کاال "عنوان تألیف کتاب با -

انتشارات دانشکده علوم اقتصادی)براسااس قاانون جدياد اماور      - "تخلفات گمرکی و قاچاق کاال "ب ويرايش کتا -

 1390دی ماه  -گمرکی(

 -92اسافند   -به اتفاق آقای ابراهیم نقادی باادی    "محشوای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز "تألیف کتاب باعنوان -

 انتشارات مسیر دانشگاه

 -94آذرمااه   -باه اتفااق آقاای اباراهیم نقادی باادی        "ی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزمحشوا "ويرايش کتاب  -

 (انون مبارزه با قاچاق کاال و ارز)براساس اصالحات و الحاقات ق انتشارات مسیر دانشگاه

 دانشگاه ریانتشارات مس – 96 تیر" تخلفات و اختالفات گمرکی"تألیف کتاب با عنوان  -

 دانشگاه ریانتشارات مس – 97مرداد " تخلفات و اختالفات گمرکی"ويرايش کتاب  -

 

 سوابق شغلی: -7

 1374بورسیه گمرک درسال -

 1384تیر تا 1379 آبانماهاز -قضايی گمرک اصفهان  کارشناس حقوقی و -

 (1382 بهم  ماه -قضايی گمرک چابهار)نماينده دفترحقوقی وقضايی کارشناس حقوقی و -

 1386 ارديبهشت تا 1384 مردادماه از - قضايی گمرک جنوب تهران حقوقی وکارشناس مسؤول  -

 1386 مرداد تا1386 ازخردادماه –کارشناس مسؤول حقوقی دفترحقوقی وقضايی گمرک ايران  -

 94مهر ماه  تا 1386ازشهريور -قضايی گمرک ايران معاون دفتر حقوقی و -

 95تا فروردي   94از آبان ماه  – عضو اصلی کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی -

 96آبان  تا 95از ارديبهشت  –رئیس کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی  -

 تا کنون 96 ماه آبان از – یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسیکم یعضو اصل -
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  سايرموارد: -8

 .)دفترحقوقی( 89 -)دفترحقوقی( 87 -اصفهان( (83نمونه درسالهای کارمند -

 .(1385)سال  کاربردی –سی دانشگاه جامع علمی مدرّ کددارای  -

 .(1386)سال  مجوز تدريس دردانشگاه آزاداسالمی دارای -

 تا کنون( 1386) از  رشته امورگمرکی کارشناس رسمی دادگستری در -

 امورگمرکی.رشته  دررسمی وکارشناسان  وکال عضوکمیته مرکز امورمشاوران حقوقی، -

تجاارت   دردومی  نشست بای  المللای ونومرباوه باه پروتکال مباارزه باا        WHO)سازمان جهانی بهداشت)نماينده  -

 .(1387محصوالت دخانی.)آبان یغیرقانون

 (92و  91 های)سال.شعبه دوم هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان گمرک اصلیعضو -

 تا کنون( 95( ايران )از فروردي  ICCی )عضو مدعوّ کمیسیون تسهیالت گمرکی و تجاری اتاق بازرگانی بی  الملل -

 

                                                                                                                                           

 و تاريخ امضاء                         

                        31/5/97 


