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 تحصیالت:
 

   1395). اخذ پرونده وکالت ژنو، سوئیس )آبان •

 (.01/04/1392 تا 01/05/1387)از  دکتری حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس •

 (.12/11/1386تا  01/10/1384کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی, دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس )از  •

 (.11/03/1385تا  10/06/1381ژنو، سوئیس )از  کارشناسی حقوق, دانشکده حقوق دانشگاه •

 (.11/03/1380تا  10/06/1376دیپلم علوم تجربی ، دبیرستان کالون ژنو، سوئیس )از  •
 

 سوابق کاری:
  

 .سال گذشته( ۸مشاوره حقوقی به افراد حقیقی و حقوقی )طی  •

 .(11/02/1395تا  10/08/1393وکیل کارآموز، دفتر وکالت تاورنیه چانس، ژنو، سوئیس )از  •

 .(09/05/1392تا  11/05/1387استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس )از  •

 .(11/01/1390تا  10/09/1388رییس شورای دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس )از  •

 .(10/09/1388تا  30/06/1386عضو شورای دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس )از  •

 .(09/09/1386تا  10/04/1386ن پتر، ژنو، سوئیس )از کارآموز، دفتر وکالت پیتو •

 .(30/06/1384تا  30/06/1382عضو انجمن دانشجویان حقوق دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس )از  •
 

 سوابق تدریس:
 

کالس حقوق قراردادها )بخش عمومی و ویژه( و حقوق مدنی، انستیتو آموزش بزرگساالن )ایفاژ( ، سوئیس )از  •

 .(10/09/1394تا  10/09/1393

تا  11/06/1391کالس تنظیم قراردادها در مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس )از   •

12/03/1392). 

تا  11/06/1391کالس آیین نگارش حقوقی در مقطع کارشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس )از   •

12/03/1392). 

دها )بخش ویژه( در مقطع کارشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس )از کالس حقوق قراردا  •

 .(12/03/1392تا  11/06/1391

کالس حقوق قراردادها )بخش عمومی( در مقطع کارشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه ژنو، سوئیس )از   •

 .(12/03/1391تا  11/06/1387
 

 :آثار پژوهشی
 

 کتاب  منتشر شده:
 

بازل، -زوریخ-ی ، غرامتهای پایان قرارداد در قرارداد نمایندگی و قرارداد توزیع کننده انحصاری ، شولتس ، ژنوکاوه میرفخرای •

 .2014سال 
 

 مقاالت منتشر شده:
 

، 2014سال  PJAقانون قراردادهای سوئیس در قرارداد نمایندگی، در مجله حقوقی  c337ماده  3کاوه میرفخرایی ، اعمال بند  •

 .1256صفحه 

و غرامت مشتری توزیع کننده انحصاری، در مجله حقوقی  ATF 134 III 497کاوه میرفخرایی، حکم دیوان عالی سوئیس  •

PJA  سالIV 2009 415، صفحه. 
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  : زبانها

 فارسی •

 فرانسه  •

 انگلیسی  •

 آلمانی حقوقی •
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