
 

حکم نامه  معرفی

  ها

 (واحد افضلیدکتر ) 

 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستانحکم در 

 و وکیل مدافع سینااستاد حقوق پوهنتون ابن                 وظیفه 

 افغانستان والیت سرپل، 1360  متولد: 

 0791306573 - 0783607997  مبایل:

  Vahed_afzali@yahoo.com؛afzali@avicenna.adu.af-a  ایمیل:

  ، کابل افغانستانکارته سه  ادرس:

   جواز:    

 
 

 تحصیالت
 

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانی حقوق خصوصیادوکتر ، 

 المللی اهل بیت، تهران، ایرانینماستری حقوق خصوصی، دانشگاه ب 

 وق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانلیسانس حق 
 

 شغل فعلی
 

 افغانستانسینا، کابلابن در پوهنتون حقوق خصوصی در رشته استاد ، 

  
 جربهت

 

 جمن مستقل وکالی مدافع افغانستانوکیل مدافع و عضو ان 

  اباتی در والیت پروان، افغانستانشکایات انتخکمیشنر 

 کابل، افغانستان)ص(تدریس حقوق در پوهنتون خاتم النبیین ، 

  تحصیالت عالی بارک، نیمروز، زرنجرئیس پوهنحی و تدریس حقوق در مؤسسه 

 تخصص
 

 خصوصی حقوق 

 حکمیت تجارتی 

  تجارتحقوق 
 

 تجربه در حکمیت

  

 حکم در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان 
 

و بیوگرافی اثر علمی  
 

 بکت .الف

 .1398، منتشره توسط بنیاد آسیا، کابل، سال «مبادی علم حقوق»تألیف کتاب  .1
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حکم نامه  معرفی

  ها

واژه،  محمد میرزایی، منتشره توسط انتشارات، به صورت مشترک با داکتر علی«ای بر حقوق مالکیت فکری افغانستانمقدمه»کتاب  .2

 .1388کابل، 

 .1399سال  ، کابل درتوسط بنیاد اندیشه ، درحال انتشار«خارجی گذاریسرمایه از ناشی اختالفات فصل وحل هایشیوه» کتاب .3

توسط  نتشرهم ،(پوهنتون بلخ استاد) رحیمی محمداسحق پوهنوال با مشترک به صورت «تجارتی المللیحکمیت بین حقوق» کتاب .4

 .1395در سال  در کابل انتشارات بنیاد اندیشه

ر سال د ش و عرفان در کابلتوسط انتشارات ارتقای دان ، منتشره«اصول محاکمات مدنی افغانستان از منظر نظریه و قانون»کتاب  .5

1393. 

 سازمان توسط انتشارات منتشره با پوهنوال محمداسحق رحیمی، صورت مشترکه ب ،«افغانستان خصوصی المللبین حقوق» کتاب .6

 .1398سال  ؛ چاپ سوم،سیناابن پوهنتون و )ایران( سمت

 مقاالت: ب

 فصلنامه پژوهشهای حقوق خصوصی، «شدن حقوق قراردادهاعبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد؛ تأملی در اجتماعی»مقاله  .1

 .1398، 27دانشگاه عالمه طباطبائی، ش 

 یفصلنامه مطالعات حقوق خصوص، «مضاعف تابعیت تحوالت پرتو در چندملیتی هایازدواج از ناشی حقوقی تحوالت»مقاله  .2

 .1394، 4، ش 45، دوره دانشگاه تهران

وصی مطالعات حقوق خص علمی پژوهشی فصلنامه، «ایران ی افغانستان وتحلیل تطبیقی عقد فاسد و باطل در قوانین مدن»مقاله  .3

 .1394، 3، ش 45، دوره دانشگاه تهران

 وهشیپژ-علمیفصلنامه  ،«افغانستان و ایران در خصوص ازدواج بین اتباع دو کشور تحوالت حقوقی قوانین تابعیت»مقاله .  .4

 .1393، شماره دوم، سال های حقوق خصوصیاندیشه

، 1398م سال و، در شماره سمطالعات تطبیقی تربیت مدرس پژوهشی-علمی فصلنامه، «مضاعف تابعیت جهانی تحوالت»مقاله  .5

 در حال چاپ.

)شماره حقوق خصوصی(، منتشره در شماره  معاصر اندیشه پژوهشی-علمی فصلنامه، «شدن بر روی تابعیتتحوالت جهانی»مقاله  .6

 .1395بهار ، 2

شماره ) معاصر اندیشه پژوهشی-علمی فصلنامه ،«افغانستان حقوقی نظام به رویکرد با خصوصی حقوق سازیاساسی» . مقاله11 .7

 .1396 بهار ،7 مارهش منتشره در ،قانون اساسی(

صنایع  و فصلنامه بازار اقتصاد اتاق تجارت ،«گذاریسرمایه مسائل بر تکیه با یتتجار اختالفات فصل و حل هایشیوه»مقاله . 16 .8

 .1392 ،4الی  1افغانستان، ش 

 .1393 ،4 –1اق تجارت و صنایع افغانستان، ش ات منتشره در فصلنامه اقتصاد بازار« بررسی حقوق رقابت افغانستان»مقاله  .9

تان، ت افغانسفصلنامه اقتصاد بازار اتاق صنایع و تجار ،«انکشاف حال در کشورهای برای جهانی تجارت سازمان امتیازات»مقاله  .10

 .1392 -1391، 3-4ش 

 .1395، 1، فصلنامه اقتصاد بازار اتاق تجارت و صنایع، ش «تجارت جایگاه اخالق تجارتی در حقوق»مقاله  .11

 ،4و  3اتاق تجارت و صنایع افغانستان، ش فصلنامه اقتصاد بازار  ،«ارتیگری روشی برای حل و فصل منازعات تجمیانجی»مقاله  .12

1394. 

، 4، فصلنامه اقتصاد بازار اتاق تجارت و صنایع، ش «المللگذاری خارجی در رویه حقوق بینسلب مالکیت از سرمایه»مقاله  .13

1395. 


