
   حکم هانامه  معرفی

 دکتر علی محمد میرزایی

 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستانحکم در 

 پوهنتون ابن سینا تجارت در استاد حقوق وظیفه 

 بامیان -1358  متولد: 

 0093780664624  مبایل:

 mirzaii82@gmail.com   ایمیل:

  عالءالدین، عقب مسجد فاطمه زهراکابل، ناحیه ششم،   ادرس:   

 از انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان 482شماره   جواز:   

 

 تحصیالت
 

 1392کتر حقوق خصوصی، پوهنتون شهید بهشتی، ایران اد 

  1385ماستر حقوق خصوص گرایش حقوق مالکیت فکری، پوهنتون تربیت مدرس، ا یران 

  ،1382لسانس حقوق، پوهنتون بین المللی امام خمینی، ایران 

 شغل فعلی
 

 پوهنتون ابن سینا -مالکیت فکری، حکمیت تجارتی، استاد حقوق تجارت 

  وکیل مدافع 

 تجربه
 

 استاد حقوق تجارت در پوهنتون ابن سینا 

  1398الی  1394مشاور حقوقی معاونت دوم ریاست جمهوری، از سال 

 عضو کمیسیون حقوق تجارت و عرف های تجارتی در اتاق تجارت بین المللی افغانستان 

 تخصص
 

 تجارتی  حقوق قراردادهای 

 )حقوق شرکت های تجارتی و مشارکت ها ) شرکت های محدود المسئولیت، سهامی، تضامنی، جوینت ونچر 

 )حقوق مالکیت فکری ) کاپی رایت، اختراعات، عالیم تجارتی، طرح های صنعتی، نشانه های جغرافیایی، مدارهای یکپارجه 

 افالس و ورشکستگی تجارتی 

 معامالت بانکی، ال سی، وصول مطالبات(حقوق بانکی ) بانک های تجارتی ، 

 اصول محاکمات تجارتی 

 حقوق حکمیت تجارتی 

 میانجیگری 

 حقوق سرمایه گذاری 

 تجربه در حکمیت

 دانشگاه ابن سینا  تدریس حقوق حکمیت تجارتی 

 راهنمایی پایان نامه های متعدد در حوزه حقوق حکمیت تجارتی 

 جارتی و سرمایه گذاری افغانستانحکمیت در مرکز حل منازعات تجارتی اتاق ت 

 اثر علمی
 

 الف: کتب

  ،1398حقوق تجارت افغانستان، )تاجر، معامالت تجارتی و تجارت خانه( کابل، نشر مقصودی 



   حکم هانامه  معرفی

 1398های تجارتی( کابل، نشر واژه، حقوق تجارت افغانستان ) شرکت 

  ،1398حقوق تجارت افغانستان ) اسناد قابل معامله( کابل، نشر واژه 

  ،1397اصول محاکمات مدنی افغانستان، کابل، انتشارات پوهنتون ابن سینا 

  ،1398حقوق مالکیت فکری افغانستان، ) اثر مشترک(، کابل، نشر واژه 

 در مجالت داخلی ب: مقاالت

 مؤسسه تحصیالت عالی ابن سینا، شماره اول سال اول،  مجله کتاب سینامطالعه تطبیقی،   -سوء استفاده از اضطرار 

 وزارت عدلیه افغانستان –مجله عدالت  -کمه جزایی بین المللی  بررسی مح 

 مجله عدالت  قوس  -بررسی نظام حکمیت ایکسید مرکز حل و فصل اختالفات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دیگر دول

 ستانوزارت عدلیه افغان –سال دهم  70شماره مسلسل   1387

 1393زمستان  -سال سوم شماره دوم -پوهنتون ابن سینا -مجله کتاب سینا -تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض قرارداد 

 سال  149شماره مسلسل  1394سرطان  -مجله عدالت -بررسی کنوانسیون کیپ تاون راجع به تضمین بین المللی در اشیای متحرک

 وزارت عدلیه افغانستان. -هفدهم

 1395جلدد اول  -ناشر نشر واژه -ت دولت در جبران خسارات ناشی از جرایم تروریستی، مجله مطالعات حقوقی افغانستانمسئولی- 

 2522-3070شابک بین المللی 

 بهدار  -شماره پدنجم -سال پنجم -فصلنامه عملی پژوهشی کتاب سینا -محصوالت اصالح شده ژنتیکی از منظر حقوق مصرف کننده

1397. 

  1397تابستان  -شماره دوازدهم -سال سوم -نشریه علمی تخصصی بنیاد اندیشه -فصلنامه اندیشه -یی در افغانستانامنیت قضا 

 شدماره  -سدال ههدارم -نشریه علمی تخصصی بنیاد اندیشه -فصلنامه اندیشه معاصر -آسیب شناسی نظام قانونگذاری در افغانستان

 1397خزان  -سیزدهم

  1398زمستان  -بنیاد آسیا –مجموعه مقاالت علمی و حقوقی  -رکت های دولتی در افغانستانبررسی بستر حقوقی فعالیت ش. 

 ج. مقاالت در مجالت خارجی

 قم ایران  -13شماره  1386مجله فقه و حقوق تابستان  -ف و حقوق مرتبط  مدیریت جمعی حق مؤل 

 قم ایران  –26شماره  1389اییز مجله حقوق اسالمی پ -ق ایران و انگلیس  افشاء و ارایه اسناد در حقو 

 1393سال  11پوهنحی حقوق پوهنتون شهید بهشتی شماره  -مجله تحقیقات حقوقی - مفهوم،شرایط و آثار آن -دعوی مستقیم – 

 ایران


