
دکترمهدی هداوند
موسسه وکالت و مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و عضو هیأت علمی
شماره پروانه وکالت: 23248 * شماره ثبت موسسه: 25867 

وکالت در دعاوی: 
 دیوان عدالت اداری،
 پیمانکاری و بانکی
مالیاتی، اراضی، شهرداری، گمرکی، 
تعزیرات، صنفی، تخلفات، تأمین 
 اجتماعی،مناقصات، منابع طبیعی، معادن، 
منابع آب، ثبت، شهرسازی، باغات، 
عوارض، امالک و...

تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی:
پیمانکاری، صنعتی،   
بازرگانی،مشارکت،جوینت ونچر، 
 سرمایه گذاری خارجی،
کنسرسیوم، انتقال فناوری،
 لیسانس، نمایندگی،
 توزیع، فرانشیز و...



الف( وکالت در دعاوی
دعاوی دیوان عدالت اداری

1. شهرداری، شهرسازی و تملک
2. اراضی، امالک و ثبت 

3. منابع طبیعی، کشاورزی، باغات، جنگل ها و مراتع
اجراء،  افزوده،  ارزش  )مستقیم،  مالیاتی   .4

جریمه ها، معافیت ها و ...(
5. گمرکی )ترخیص، عوارض، تعرفه و ...(

6. مناقصه ها و مزایده ها
7. تأمین اجتماعی

8. تعزیرات حکومتی
9. منابع آب

10. عوارض )ملی و محلی(
11. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

12. شوراهای محلی

دعاوی دادگاه های اختصاصی اداری
1. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
2. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

3. شعب تعزیرات حکومتی و قاچاق کاال و ارز
4. هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

5. هیأت های حل اختالف مالیاتی
6. هیأت های تشخیص و حل اختالف کارگری و 

کارفرمایی
7. هیأت حل اختالف گمرکی

8. هیأت ماده واحده اختالف اراضی ملی شده
9. شورای داوری بورس

10. هیأت های مستشاری دیوان محاسبات عمومی
11. هیأت های رسیدگی به تخلفات ورزشکاران و 

تیم های ورزشی
کارکنان  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های   .12

دولت 
13. کمیسیون های اختالفات و تخلفات منابع آب

14. کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
15. کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری 

از جنگل ها و مراتع
و  احوال  امالک،  )اسناد،  ثبتی  مراجع   .16

مالکیت های فکری(

دعاوی پیمانکاری و ساخت و ساز
1. فسخ و خاتمه پیمان )از جمله مواد 46 و 48(

2. واگذاری پیمان
3. انواع تعدیل

4. ضبط سپرده ها، ضمانتنامه ها و تضمینات
5. وجه التزام و خسارات

6. تعلیق پیمان
7. ادعاهای ناشی از قرارداد یا قانون

8. تغییرات و کارهای اضافه
9. پیمانکاران دست دوم )فرعی(

10. مالک معارض
11. قوه قاهره، تحریم ها، معاذیر عدم اجرا

12. شکایات کیفری پیمان 
13. پیمان های خارجی و پیمانهای فیدیک )قرمز، 

)MDB نقره ای، زرد، سبز، آبی، سفید، طالیی و

امروزه دیگر هیچیک از مدیران فعال در عرصه های مختلف کسب و کار اعم از 
تجاری، صنعتی، پیمانکاری و ... تردیدی ندارند که برخورداری از خدمات حقوقی 
اعم از خدمات مشاوره ای، وکالتی و تنظیم قراردادها، از مهم ترین عوامل موفقیت، 
پایداری و بقای بنگاه ها در محیطی پیوسته در حال تحول و همراه با مخاطرات پیدا 

و پنهان است.

موسسهوکالتومشاورهحقوقی
دکترمهدیهداوند

مجموعهکتابهایدادگاههایاختصاصیاداری

نظامحقوقیرسیدگیبهاختالفات

)هیاتتشخیصوهیاتحلاختالفقانونکار(

کارگروکارفرما

دکترمهدیهداوند،دکترمرتضینجابتخواه

مجموعهکتابهایدادگاههایاختصاصیاداری

نظامحقوقیرسیدگیبهاختالفات

)کمیسیونماده77قانونشهرداری(

عوارضشهرداری

دکترمهدیهداوند،هرمزیزدانیزنوز

مجموعهکتابهایدادگاههایاختصاصیاداری

نظامحقوقیرسیدگیبهتخلفات

شورایانتظامیرسیدگیبهتخلفاتانتظامیمهندسینساختمان

مهندسینساختمان

دکترمهدیهداوند،محمداحمدی

مجموعهکتابهایدادگاههایاختصاصیاداری

نظامحقوقیرسیدگیبه

سازمانتعزیراتحکومتی

تخلفاتصنفی

دکترمهدیهداوند،مجیدسهرابی

مجموعهکتابهایدادگاههایاختصاصیاداری

نظامحقوقیرسیدگیبهتخلفاتوجرایماقتصادیدر

سازمانتعزیرات
حکومتی

دکترمهدیهداوند،محمدرضاادیبی

مجموعهکتابهایدادگاههایاختصاصیاداری

نظامحقوقیرسیدگیبهاختالفات

هیأتهایتشخیصمطالبات

کارفرمایانبا
سازمانتأمیناجتماعی

دکترمهدیهداوند،فرهادجم



دعاوی بانکی
1. ابطال قراردادهای بانکی

2. ابطال سند رهنی
3. ابطال اجرائیه

4. اختالف در محاسبه سود و جریمه و وجه التزام
5. ضمانتنامه های بانکی

6. اعتبارات اسنادی
7. اعاده ارز و سایر دعاوی ارزی

سایر دعاوی 
تجاری،  )عالئم  و صنعتی  فکری  مالکیت های   .1

اختراعات، دانش فنی، اسرار تجاری و...(
2. صادرات و واردات

3. سرمایه گذاری خارجی
4. جرائم و مجازاتهای کارکنان دولت

5. دعاوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ب( تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی
1. پیمانکاری، صنعتی، بازرگانی، مشارکت،جوینت 
لیسانس،  فناوری،  انتقال  کنسرسیوم،  و  ونچر 

نمایندگی، توزیع، فرانشیز
2. مدیریت حقوقی پروژه از ابتدا تا انتها و مدیریت  

ادعاها، تعدیل، تغییر و تعلیق
3. ارائه مشاوره قراردادی حقوقی جامع در تمامی 
موضوعات و مسائل موردنیاز شرکتها در پروژه های 

داخل و خارج از کشور
به  مربوط  اقدامات  و  عملیات  کلیه  انجام   .4
ادعاهای پیمانکار علیه کارفرما و بالعکس از جمله 
مسئولیت  از  ناشی  خسارات  به  مربوط  مطالبات 
مدنی و قراردادی کارفرما و پیمانکار، تعدیل، تغییر، 

کارهای اضافه و تأخیرات از آغاز تا انتهای پروژه
5. بررسی و ارائه گزارش از عناوین و موضوعات 

قراردادی و آثار آنها

حقوق بانکی کاربردی

جلد اول

دکتر مهدی هداوند - هرمز یزدانی زنوز

انتشارات نبیسا
چاپ اول 1395

تجهیز منابع

حقوق بانکی کاربردی

جلد دوم

دکتر مهدی هداوند - هرمز یزدانی زنوز

انتشارات نبیسا
چاپ اول 1395

تخصیص منابع

حقوق بانکی کاربردی

جلد سوم

دکتر مهدی هداوند - هرمز یزدانی زنوز

انتشارات نبیسا
چاپ اول 1395

خدمات بانکی

حقوق بانکی کاربردی

جلد چهارم

دکتر مهدی هداوند - هرمز یزدانی زنوز

انتشارات نبیسا
چاپ اول 1395

تضمین تسهیالت، وصول مطالبات و 
قراردادهای غیرتسهیالتی

حقوق بانکی کاربردی

جلد پنجم

دکتر مهدی هداوند - هرمز یزدانی زنوز

انتشارات نبیسا
چاپ اول 1395

مقررات گذاری بانکی

)جلد اول(

اصول حقوق اداری
)در پرتو آراء دیوان عدالت اداری(

معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه
مرکز مطالعات توسعه قضایی

تألیف
دکتر مهدی هداوند
دکتر علی مشهدی

آیین های تصمیم گیری در 
حقوق اداری
)مطالعه تطبیقی(
معاونت حقوقی و توسعه ی قضایی قوه ی قضائیه
مرکز مطالعات توسعه قضایی

تألیف:
دکتر مهدی هداوند
دکتر مرتضی نجابت خواه
دکتر مسلم آقایی
دکتر عرفان شمس
دکتر مجتبی همتی
هرمز یزدانی
فرهاد جم
دکتر علی مشهدی

دادگاه های اختصاصی اداری 
در پرتو اصول و آیین های دادرسی منصفانه
)حقوق ایران و مطالعه تطبیقی(

معاونت حقوقی قوه ی قضائیه

تألیف:
دکتر مهدی هداوند
دکتر مسلم آقایی طوق

مدیردفترموسسه وکالت و مشاوره حقوقی دکتر مهدی هداوند 
حمیدرضا عربی

با شماره 09128754169 از ساعت 9 تا 20 پاسخگوی شما خواهم بود

t.me/dr_hadavand/v  :کانال تلگرام
t.me/daftarhoghoghi_Drhadavand  :کانال تلگرام

_dr_mehdi_hadavand_  :اینستاگرام
شماره واتساپ: 09128754169

تهران، خیابان نلسون ماندال )جردن(، باالتر از تقاطع بلوار اسفندیار، خیابان 
عاطفی شرقی، پالک 17، طبقه دوم، واحد 4 تلفن 26202869،

 09128754169  حمیدرضا عربی



1-وکیل پایه یک دادگســتری )ده سال سابقه وکالت و پانزده 
سال تجربه و فعالیت حقوقی(

2-دکتری حقوق عمومی از دانشــگاه شهید بهشتی )با کسب 
رتبه یک قبولشدگان و رتبه یک فارغ التحصیالن دوره(

3-فــارغ التحصیــل آکادمیســازماناروپاییحقوق
عمومی)EPLO(وابستهبهسازمانمللمتحد)یونان 

_ آتن(
4-عضوهیاتعلمیدانشکدهحقوقدانشگاهعالمه

طباطبائی)گروه حقوق عمومی و بین الملل(
5-وکالت در دعاوی دیوان عدالت اداری: مالیات،عوارض،
شــهرداری،شهرســازی،گمرکی،هیاتتشخیص
امالک،طرحهای و اراضی اجتماعی، تامین مطالبات
عمرانیوتملّک،ملیسازیومنابعطبیعی،تعزیرات،
منابعآب،ثبت،شهرسازی،باغات،عوارض،امالک.

6-مدیر حقوقی سابق شرکت پترو پارس لیمیتد.
7-رئیس اداره خدمات حقوقی سابق بانک اقتصاد نوین.

8-مولف پنج جلد کتاب در حقوق اداری:
الف( حقــوق اداری تطبیقی 2 جلدی، ب( دادگاه های اختصاصی 
اداری، ج( آیین هــای تصمیم گیری در حقــوق اداری، د( اصول 

حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
9-مولف شــش جلد کتاب در دعــاوی دادگاه های اختصاصی 

اداری:
الف( تعزیرات، ب( کار، ج( تامین اجتماعی، د( عوارض ه( تخلفات 

مهندسین ساختمان، و( تخلفات صنفی
10- مولف پنج جلد کتاب در حقوق بانکی:

جلــد اول تجهیز منابع، جلــد دوم تخصیص منابع، جلد ســوم 
خدمات بانکی، جلد چهارم تضمین تســهیالت، وصول مطالبات 

و قراردادهای غیر تسهیالتی، جلد پنجم مقررات گذاری بانکی
11-  مولــف کتاب نظام حقوقی رســیدگی به تخلفات و جرائم 

اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی
12-  برنــده جایــزه »کتاب فصل کشــور« و کاندیدای جایزه 
»کتاب سال کشور« در خصوص کتاب های حقوق اداری تطبیقی 

و کتاب آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری
13-  وکالت در دعاوی بانکی )با ســابقه مدیریت اداره خدمات 
حقوقی بانک اقتصاد نوین و مشاور و عضو شورای حقوقی بانک(

14-  وکالت در دعاوی پیمان کاری، نفت و گاز با سابقه مدیریت 
حقوقی شرکتپتروپارسلیمیتدوارائهمشاورهحقوقی
بهشــرکتهایپیمانکاریماننداستراتوس،خانه
سازیایرانیان،پروژهاحداثشهرجدید»اوِهدا«ی

ونزوئالوپروژههایسیویلدرعراقواقلیمکردستان،
وهمکاریباشرکتسرمایهگذاریهایخارجیایران
)ایفیک(،البرزخزر،پارسشهر،طراحیومهندسی
پتروشیمیشیراز،مخابراتایرانومخابراتتهران،

افزونروان
15 -  مذاکــره در قراردادهــای تجاری، پیمانــکاری و صنعتی 
بین المللی از جمله مذاکره مســتقیم با شــرکتمرسدسبنز
)دایملر/کرایسلر( در اشتوتگارت آلمان و شرکت بَرنتز هلند 
در آمستردام )صنعت مواد غذایی( و همچنین شرکت های چینی، 

اتریشی
16-  عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری

17-  موسس و مدیر انتشارات نبیسا
18 -  سابقه معاونت حقوقی خانه جهانی وکالء

19 -  موســس و مدیر آموزشگاه آزاد دادیک )دوره های تخصصی، 
مهارتی حقوقی(

20 -  تدریس دوره های آموزشی از جمله قراردادهای پیمانکاری 
بین المللی )براســاس کتاب نقره ای فیدیک(، قراردادهای انتقال 
فنــاوری، قراردادهای تجاری بین المللــی و دوره مدیریت ادعا، 

تعدیل و تغییر در قراردادهای ساخت و ساز
21-  تدریــس دوره های حقوقی و قراردادی در ســازمان ها و 
شرکت هایی از قبیل ایرانسل، وزارت ارتباطات، ایز ایران، شرکت 

آب نیرو
22 -  پانزده سال ســابقه تدریس در دانشگاه های دولتی و آزاد 
و غیرانتفاعی در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناســی ارشــد و 
کارشناسی )دروس حقوق اداری، حقوق اداری ایران، حقوق اداری 
تطبیقی، حقوق محیط زیســت، مکاتب فلســفی حقوق، حقوق 
تجارت، حقوق مدنی، حقوق بازرگانی بین المللی، حقوق اساسی، 
حقوق کار، حقوق تامین اجتماعی، حقوق شــهری و روســتایی، 
مالیــه عمومی، حقــوق بین الملل عمومی، حقــوق قراردادهای 
اداری، نظارت بر اعمال حکومت، اشــکال حقوقی دولت، تحلیل 
اســناد حقوق عمومی و آراء دیوان عدالت اداری، تحلیل عملکرد 

دولت و وقایع حقوق عمومی و...(
23 -  عضو حقوق دان هیأت ملی حادثه پالسکو

24 -  عضو حقوق دان هیأت ملی حادثه سیالب ها
25 -  ایراد ســخنرانی در مرکز توســعه قضایی قــوه قضاییه، 
پژوهشــگاه قوه قضاییه، مرکــز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص، مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری، سازمان 

میراث فرهنگی، دانشکده علوم قضایی، ...
26 -  مسئول پروژه تدوین پیش نویس »قانون عام اداری ایران«

تهران، خیابان نلسون ماندال )جردن(، باالتر از تقاطع بلوار اسفندیار، خیابان عاطفی شرقی، پالک 17، طبقه دوم، واحد 4
تلفن: 26202869، همراه: 3271755-0912، مدیر دفتر: 0912-8754169

دکتـرمهدی هداونـد
موسسه وکالت و مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستـری، مشاور حقـوقی و عضو هیأت علمـی


