
 رزومه

 

 مشخصات شخصی

 :الهام امیرینام و نام خانوادگی                               

  :2391723245کدملی 

 :09171563900شماره همراه                              

 :آدرس ایمیل amiri.law20@gmail.com  

 :آدرس سایت www.amirilaw.ir  

 :؛ واحد دو؛ طبقه اولوکال؛ ساختمان 41کوچه نبش ؛ وکالشیراز؛ خیابان  آدرس دفتر 

 :عضو کانون وکالی فارس – 6363 شماره پروانه وکالت 

 تا کنون 29ار سال  :سابقه وکالت 

 

 سوابق تحصیلی      

 دکترای حقوق عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 

 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز 

  دانشگاه پیام نور شیرازکارشناسی حقوق 

 کارشناسی تغذیه علوم پزشکی شیراز 

 

 موزشیآسوابق        

 تدریس متون حقوقی در موسسه آموزش عالی فاخر در شیراز 

 کاربردی دادگستری فارس -تدریس حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق شهروندی دانشگاه علمی 

 تدریس متون حقوقی در دانشگاه پیام نور 

  حقوقی در کانون وکالی فارستدریس متون 

 

 سوابق پژوهشی      

 مقاالت       

  چاپ در مجله حقوقی کانون وکالی مرکز«ولیت پزشک در امارات متحده عربی مسئ»ترجمه مقاله 

  چاپ در مجله حقوقی کانون وکالی مرکز« بررسی حقوق مدنی اردن با دیدگاه حقوق بشری»ترجمه مقاله 

  کانون وکالی اصفهان –چاپ در مجله حقوقی مدرسه حقوقی « و کارفرما در رومانی حقوق کارگر»ترجمه مقاله 

  پژوهشی نامه حقوق  –حمایت های حقوقی از نظام مستمری بازنشستگی در حقوق ایران و نروژ در دو فصلنامه علمی

 اسالمی

  تطبیقی ایران و  –امریکا در تحقیقات حقوقی نظام مستمری بازنشستگی در حقوق ایران و زنان در حمایت های حقوقی از

 بین الملل

mailto:amiri.law20@gmail.com
http://www.amirilaw.ir/


 دستیار پژوهشی       

 حوزه حقوق کار با دکتر سید محمد هاشمی 

 حوزه حقوق حقوق اقتصادی با دکتر صابر نیاورانی 

 

 فعالیت های داوطلبانه       

  همکاری با کمیسیونهای مختلف کانون وکالی فارس 

  کانون کالی فارسعضو هیات تحریره محله منشور 

 عضو کمیسیون تعامالت؛ روابط عمومی؛ گروه پیشگیری از جرم  در کانون وکالی فارس 

 عضو انجمن حقوق اساسی ایران و انجمن حقوق اداری ایران 

 

 سوابق شغلی 

   وکالت قبول مشاوره حقوقی و 

  الهام امیریدکتر دفتر حقوقی 

 تا کنون  21از سال  شیراز

 ارائه خدمات تخصصی حقوقی مربوط به امور قراردادها و دعاوی قراردادی به شرح ذیل:                      

 :امور مشاوره 

  مشاوره حقوقی امور قراردادها 

 مشاوره حقوقی دعاوی قراردادی 

 

 :امور قراردادی 

 تنظیم چک لیست قرارداد 

 تنظیم و نگارش قرارداد 

 ویرایش و اصالح قرارداد 

 تنظیم و تدوین الحاقیه، متمم و اصالحیه 

 تفسیر قرارداد 

 

 :امو دعاوی 

  ارزیابی پرونده 

 تنظیم اظهارنامه، دادخواست و لوایح دفاعی 

 

 صی در امور و دعاوی قراردادی به شرح ذیل:صارائه خدمات حقوقی فوق تخ                     

  امنیت حقوقی قراردادها 

 پشتیبانی حقوقی قراردادها 

 



  همکاری حقوقی 
 دفتر حقوقی عباس ماهر

 21تا  29از سال  تهران 

 دعاوی کیفری، حقوقی، ثبتی، ملکی و ...((قی: مشاوره حقوقی، تنظیم قرارداد و قبول وکالترائه خدمات حقوا 

   در حیطه فعالیت شرکت های تجاری، پیمانکاری و مهندسین مشاور،...

 

  دستیار وکیل 

 دفتر حقوقی زهرا کیوان 

 24تا  88از سال شیراز

  تهیه لوایح دفاعی؛ تهیه دادخواست؛ تهیه اظهارنامه؛ ثبت دادخواست و اظهارنامه؛ مطالعه پرونده و تهیه گزارش

 و پیگیری اداری و ...

 

 

 

 


