
بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
   رزومه

          آخرین به روز رسانی -  مهر ۱۳۹۸ 
۱ - مشخصات فردی 

نام و نام خانوادگی:        طاهر حبیب زاده 1.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السالم، ۱۳۹۶ تا کنون 2.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت)، ۱۳۹۶-۱۳۹۴ 3.

مدیر حقوقی دفتر انتقال فناوری و جتاری سازی، دانشگاه صنعتی شریف 4.

سردبیر فصلنامه حقوق و فناوری اطالعات 5.

.6 www.pajouhyab.ir :مدیر و موسس پروژه ملی سامانه حقوقی پژوه یاب به آدرس

مشخصات متاس: 7.
Website:        www.drhabibzadeh.com                           Telgeram:   @drtaherhabibzadeh 

E-mail:           habibzadeh114@yahoo.com               Tel:           ۰۹۱۲۷۷۵۱۴۹۳  
۲ - سوابق حتصیالتی 

گواهی دیپلم ریاضی-فیزیک، معدل۱۹/۰۶، سال ۱۳۸۰ 1.

گواهی پیش دانشگاهی ریاضی-فیزیک، معدل ۱۹/۸۱، سال ۱۳۸۱ 2.

کارشناسی علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی تهران، معدل ۱۸/۳۴ (جزء شش نفر اول در بین فارغ التحصیالن)، سال۱۳۸۶ 3.

دوره زبان انگلیسی، کانون زبان ایران- تهران، ۱۳۸۶-۱۳۸۴ 4.

دوره زبان انگلیسی دانشگاه UCL لندن، تابستان۱۳۸۶ 5.

کارشناسی ارشد حقوق جتارت بین امللل، دانشگاه منچستر انگلستان، معدل Merit  (شایسته)، سال ۱۳۸۸  6.

محقق مهمان، دانشگاه هاروارد، آمریکا، زمستان ۱۳۸۹ 7.

دکتری حقوق فناوری اطالعات با تکیه بر حقوق جتارت الکترونیکی، دانشگاه منچستر انگلستان، ۱۳۹۲  8.

گواهینامه دوره پیشرفته حقوق اختراعات و پتنت ها از سازمان مالکیت فکری جهانی (WIPO)، منره ۹۴ از ۱۰۰، ۱۳۹۶ 9.
۳ -  عناوین اکتسابی در رقابت های علمی و پژوهشی ملی و بین املللی 

تنها دارنده درجه دکتری حقوق فناوری اطالعات با تکیه بر حقوق جتارت الکترونیکی در ایران  1.

برگزیده جایزه کاظم آشتیانی (استادیار جوان) بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۶ 2.

برگزیده اول گروه علوم انسانی رقابت علمی نخبگان ایرانی در اروپا، آسیای میانه و روسیه، ۱۳۹۳ 3.

برگزیده جوان ششمین جشنواره بین املللی فارابی در گروه حقوق –۱۳۹۱ 4.
2. برگزیده نوزدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی در گروه حقوق –۱۳۹۱ 

3. مشمول حمایت بنیاد ملی نخبگان 
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۴ - کتب منتشر شده 

نوبت ناشرنوع اثرعنوان کتابمولف
چاپ

سال 
نشر

مالحظات

حــقوق فــناوری اطــالعــات: مــقدمــه ای بــر حبیب زاده، طاهر1
حـــقوق جتـــارت الکترونیکی، بـــا مـــطالـــعه 
تطبیقی حــقوق ایران، انگلیس، آمــریکا، 

احتادیه اروپا و مقررات آنسیترال

مرکز پژوهش تالیف
های مجلس

برگزیده جشنواره  1390اول
بین املللی فارابی 
و کتاب سال

حـــــقوق فـــــناوری اطـــــالعـــــات: حـــــقوق حبیب زاده، طاهر2
قــــــراردادهــــــا در گســــــتره قــــــراردادهــــــای 
الکترونیکی، بــا مــطالــعه تطبیقی حــقوق 
ایران، انگلیس، آمـــریکا، احتـــادیه اروپـــا و 

مقررات آنسیترال

مرکز پژوهش تالیف
های مجلس

برگزیده جشنواره  1390اول
بین املللی فارابی 
و کتاب سال

حـقوق فـناوری اطـالعـات: دادگـاه صـالـح و حبیب زاده، طاهر3
قـــــانـــــون حـــــاکم در بســـــتر قـــــراردادهـــــای 
الکترونیکی، بــا مــطالــعه تطبیقی حــقوق 
ایران، انگلیس، آمـــریکا، احتـــادیه اروپـــا و 

مقررات آنسیترال

مرکز پژوهش تالیف
های مجلس

برگزیده جشنواره  1390اول
بین املللی فارابی 
و کتاب سال

جنگل تالیف زبان انگلیسی بهجتحبیب زاده، طاهر4
جاودانه تهران

زبان عمومی1391اول

زبان تخصصی 1392اولخرسندیتدوینحقوق قراردادهای انگلستانحبیب زاده، طاهر5
حقوقی انگلیسی

زبان تخصصی 1394اول خرسندیتدوینحقوق مالکیت فکری انگلستانحبیب زاده، طاهر6
حقوقی انگلیسی

7Taher 
Habibzadeh

The Law of Electronic 
Commerce:  
A Comparative Study

Khorsandتالیف
y

1st1394 زبان تخصصی
حقوقی انگلیسی

حقوق بین امللل خصوصی: بایسته های حبیب زاده، طاهر8
تعارض قوانین

کتاب تخصصی 1395اولخرسندیتالیف
دانشگاهی

حـــــــقوق فـــــــناوری اطـــــــالعـــــــات: ادلـــــــه حبیب زاده، طاهر9
الکترونیکی، اســــــــــــــــــــناد الکترونیکی و 
امضای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی

کتاب تخصصی 1396اولمیزانتالیف
دانشگاهی

زبان تخصصی 1398اولخرسندیتدوینحقوق جزای انگلستانحبیب زاده، طاهر10
حقوقی انگلیسی
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۵ - مقاالت منتشره و ارائه در کنفرانس ها 

سالتوضیحاتفصلنامه یا کنفرانسعنواننویسنده

Taher 
Habibzadeh

Developing Internet Jurisdiction 

in B2B and B2C Contracts: A 

Comparative Study

Arab Law 
Quarterly 

Volume 3, No. 3, 
2017

2017

Taher 

Habibzadeh

Analysing  Legal  Status  of 
Electronic Agents in Contracting 
through Interactive Websites

Information 

Technology and 

Commercial Law

 Volume 25, Issue
2, 2016

2016

نام های دامنه در گستره مالکیت های فکری: حبیب زاده، طاهر
تئوری مرکب با تکیه بر مفهوم تناظر

فصلنامه دیدگاه های 
حقوقی (علمی-

پژوهشی)

نسخه چاپی هنوز بیرون 
نیامده است.

1394

حتلیل وضعیت حقوقی منایندگان الکترونیکی حبیب زاده، طاهر
در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه 

تطبیقی

فصلنامه پژوهش حقوق 
خصوصی، دانشگاه 

عالمه طباطبایی 
(علمی-پژوهشی) 

دوره 2، شماره 5، زمستان 
1392، صفحه 80-64

1393

1393سال ۳، ،شماره ۱۰فصلنامه شهر قانونفعال بهتر است به کنوانسیون برن ملحق نشویمحبیب زاه، طاهر

دوره ۱، شماره ۱، فصلنامه نقد رایاثبات مالکیت: نقد رای دادگاهحبیب زاده، طاهر
۷۱-۵۱

1391

جمع بندی وضعیت جتارت الکترونیک در حبیب زاده، طاهر
ایران از ظهور تا کنون

شماره اسفند شماره ۵۱۵ نشریه اطاق بازرگانی
شماره فروردین شماره 

۵۱۶

1390

رفتار قوانني با وقوع خطاي وارداتي و خطاي حبب زاده، طاهر
محض در مسير انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

ماهنامه جتارت 
الکترونیک و رایانه

1390شماره ۶۱ و ۶۲

تدلیس در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی حبیب زاده، طاهر
با مطالعه تطبیقی

مجله حقوقی دادگستری 
(علمی-پژوهشی)

1389پاییز،شماره ۷۱

 

Habibzadeh
, Taher

The Time and the Place of 
Formation of Electronic 

Contracts (A Comparative 

Study), 5th International 
Conference on Electronic 

Commerce with focus on 

Developing Countries

5th International 
Conference on 

Electronic 

Commerce with 

focus on 

Developing 

Countries

France (Held in 

Kish)

2010
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۶ - پایان نامه ها 
مقطع کارشناسی :  مسئولیت مدنی دولت در قبال کارمندان خود 

مقطع کارشناسی ارشد: 

• The Passing of Risk in International Sale of Goods: A Comparative Study of English Law and the 
CISG 

• Electronic  Signatures:  A  Comparative  Study  of  English  Law  and  the  UNCITRAL  Model  Law  on 
Electronic Signatures 2001 

مقطع دکتری: 
•Developing and Modernizing Iranian Law in the Context of Electronic Contracts: A Comparative 

Study of UNCITRAL Rules, English Law, American Law, EU Law and Iranian Law 

۷- زمینه های مطالعاتی تخصصی  
حقوق بین امللل خصوصی: تعارض قوانین •
حقوق جتارت و کسب و کارهای الکترونیکی •
حقوق نرم افزارهای رایانه ای •
حقوق فناوری اطالعات •
حقوق کسب و کارها و جتارت الکترونیک •
حقوق مالکیت های فکری (اختراعات،عالیم جتاری، طرح های صنعتی …) •
حقوق قراردادهای انتقال فناوری (قرارداد فروش فناوری، قرارداد لیسانس …) •
حقوق قراردادهای ملی و بین املللی  •
حقوق شرکت های جتاری  •
متون حقوقی تخصصی به زبان انگلیسی •

۸ . سوابق تدریس (گذشته - حال) تا سال ۱۳۹۶- همچنان ادامه دارد … 

 

Habibzadeh
, Taher

The Way of Comparative Study in 

the Law of Electronic Commerce
Cambridge 

Comparative 

Study  Seminar

Nottingham, UK2011

مقطعترم - سالدانشگاه/نهاد/موسسهعنوان درس

ارشداول-۱۳۹۶دانشگاه تهران - دانشکده مدیریتحقوق کسب و کار الکترونیکی

ارشداول-۱۳۹۶علوم قضایی تهرانحقوق جتارت الکترونیکی

کارشناسی اول-۱۳۹۶امام صادق علیه السالمحقوق مالکیت فکری
و ارشد

کارشناساناول و دوم-۱۳۹۵معاونت علمی ریاست جمهوریحقوق مالکیت فکری و جتارت

ارشداول-۱۳۹۵امام صادق علیه السالمحقوق مالکیت فکری و قراردادهای انتقال تکنولوژی 
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ارشداول-۱۳۹۵دانشگاه علوم قضایی تهرانحقوق جتارت الکترونیکی

ارشداول-۱۳۹۵دانشگاه صنعتی شریفمباحث ویژه فناوری اطالعات

ارشداول - ۱۳۹۴دانشگاه علم و فرهنگحقوق جتارت الکترونیکی

ارشداول - ۱۳۹۴دانشگاه تهران حقوق جتارت الکترونیکی

ارشداول- ۱۳۹۴دانشگاه علوم قضایی تهرانحقوق جتارت الکترونیکی

ارشداول - ۱۳۹۴عالمه طباطباییحقوق مالکیت فکری انگلستان

دکتریاول - ۱۳۹۴دانشگاه علم و صنعتحقوق مالکیت فکری و قراردادهای انتقال تکنولوژی 

ارشددوم - ۱۳۹۳ دانشگاه تهران - پردیس فارابیحقوق شرکت های چندملیتی نفت و گاز

ارشداول - ۱۳۹۳دانشگاه تهران - پردیس فارابیحقوق شرکت های چندملیتی نفت و گاز

ارشداول - ۱۳۹۳دانشگاه تهران - پردیس فارابیحقوق قراردادهای انگلستان

ارشداول - ۱۳۹۳علوم قضایی تهرانحقوق اسناد الکترونیکی

ارشددوم - ۱۳۹۲دانشگاه صنعتی شریفورکشاپ حقوق کسب و کار الکترونیکی 

حقوق  قراردادهای انگلستان 
حقوق مسئولیت مدنی انگلستان 

حقوق جزای انگلستان

ارشد - اول - ۱۳۹۲ تا کنونعلوم قضایی تهران
کارشناسی

ارشداول/دوم - ۱۳۹۲علوم قضایی تهرانحقوق جتارت الکترونیکی

ارشددوم - ۱۳۹۲علوم قضایی تهرانحقوق اسناد الکترونیکی

کارشناسیاول ۱۳۹۲ - تاکنونموسسه الکترونیکی نور طوبی تهرانحقوق تعارض قوانین

حقوق قراردادهای انگلستان/ایجاب/قبول/ایجاب 
متقابل/دعوت به معامله/ قصد/ اهلیت …

کارشناسیاول ۱۳۹۲ - تاکنونموسسه الکترونیکی نور طوبی تهران

حقوق قراردادهای انگلستان- تدلیس/اشتباه/شروط 
ضمن عقد.

ارشداول ۱۳۹۲ - تاکنونموسسه الکترونیکی نور طوبی تهران

ارشداول ۱۳۹۲ - تاکنونموسسه الکترونیکی نور طوبی تهرانحقوق مدنی - شروط ضمن عقد

کارشناسیاول - ۱۳۸۹منچستر انگلستانسمینارهای حقوق قراردادهای انگلستان
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۹ - سخنرانی ها، کارگاه ها، همایش ها و سمینارها ارایه شده 

زمان و مکاننوع حضور نوع نشستعنوان

دانــــــشگاه امــــــام صــــــادق ع - آبــــــان سخنران علمیکارگاه آموزشیحقوق دیجیتال در اقتصاد بازار
۱۳۹۸

کمیته امـداد امـام خـمینی کل کشور سخنران علمیآموزشیحقوق مالکیت های فکری
- آبان ۱۳۹۸

مــرکز رشــد دانــشگاه صنعتی شــریف مدرس کارگاهآموزشیحقوق قراردادهای سرمایه گذاری مشارکت
- آبان ۱۳۹۸

حتـلیل ابـعاد حـقوق رمـزارزهـا بـا تکیه بـر بیت 
کوین

دانــشگاه صنعتی شــریف - شهــریور مدرس کارگاهکارگاه آموزشی
۱۳۹۸

هـمایش تـربیت حـقوق دان حقوق فناوری و فناوری حقوقی
در تراز اتقالب اسالمی

ســازمــان بسیج حــقوق دانــان کشور، سخنرانی علمی
قم، آذر ۱۳۹۷

مـــوســـسه حـــقوق عـــمومی دانـــشگاه کارگاه آموزشیکارگاهحقوق اختراعات: از ایده تا ثبت پتنت
تهران، آبان ۱۳۹۷

مـــسایل حـــقوقی اســـتارتـــاپ هـــا: از ایده تـــا 
جتاری سازی

سـازمـان فـناوری اطـالعـات ایران، ۱۸ تدریسکارگاه
مرداد ۱۳۹۶

چــالــش و مــسایل حــقوقی جتــارت و کسب و 
کارهای الکترونیکی

ســـــــومین کنفرانـــــــس ملی 
سیستم های اطالعاتی

- دانشکده مـدیریت دانـشگاه تهـران سخنرانی علمی
- ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

مـــسایل حـــقوق جتـــارت و کسب و کارهـــای 
الکترونیکی

دانشگاه شریف، آذر ۱۳۹۵کارگاه آموزشی

دانشگاه شریف، تابستان ۱۳۹۵کارگاهآموزشیهنر مقاله نویسی

حــقوق فــضای مــجازی یا حــقوق در فــضای 
مجازی؟

دانــــــشگاه اصــــــفهان، ۸ اردیبهشت سخنرانی علمیآموزشی
 ۱۳۹۵

مــوســسه مــطالــعات حــقوق عــمومی کارگاهآموزشیهنر مقاله نویسی
دانـــــــشگاه تهـــــــران، اردی بهشـــــــت 

۱۳۹۵

مــوســسه مــطالــعات حــقوق عــمومی کارگاهآموزشیپژوهشگری حقوق
دانشگاه تهران، ۶ اسفند ۱۳۹۴
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شرکت در کالس های روش تدریس، سمینارها و ورک شاپ های متعدد روش حتقیق، انگلستان ۱۳۹۲-۱۳۸۷ 1.

کنفرانس قراردادهای بیع بین املللی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۸(با همکاری موسسه سینگلتون انگلستان) 2.

حتقیق در حوزه حقوق جتارت الکترونیک در حقوق آمریکا، دانشگاه هاروارد آمریکا، ۱۳۸۹ 3.

عضو اجنمن علمی جتارت الکترونیکی ایران، ۱۳۸۹ تاکنون 4.

دوره آموزشی حقوق در موسسه مرکز حقوق عمومی اروپا EPLC، یونان، ۱۳۸۴ 5.
۱۰- پروژه های و همایش های علمی 

همکاری علمی-پژوهشی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ 1.

مشاور پروژه بررسی ابعاد مختلف کسب و کار الکترونیکی، مرکز ملی فضای مجازی، ۱۳۹۳ 2.

تدوین منشور پروژه مدیریت نام های دامنه، مرکز ملی فضای مجازی، ۱۳۹۴ 3.

مجری پروژه مدیریت نام های دامنه اینترنتی، مرکز ملی فضای مجازی، مرداد ۱۳۹۴  4.

دبیر کمیته فناوری اطالعات همایش «الزامات حقوقی برنامه ششم توسعه»، ۲۷ اردیبهشت، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵ 5.

پروژوه هویت دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،  ۱۳۹۷ 6.

۱۱ - دیگر مقاالت  و یادداشت های حقوقی (قابل دسترسی در وب شخصی نگارنده) 
نــگاهی دقیق بــه شــاخــص H ارزیابی مــقاالت / (h-index) / ده ایراد وارد بــر این شــاخــص جــهانی/ این شــاخــص لــزومــا 1.

نشانگر کیفیت خدمات علمی نیست! 
مصاحبه ابزاری برای حتصیل داده های کمی و کیفی در پژوهش های حقوقی: ارکان و ظرایف 2.
مـطالـعه تطبیقی در پـژوهـش هـای حـقوقی: چـرایی و چـگونگی/عـناصـر مـطالـعه تطبیقی/سـتون هـای پـژوهـش/دالیل مـطالـعه تطبیقی 3.

با حقوق خارجی و با فقه اسالمی 
در رثای کودک همسری؛ دختر کاال نیست: امکان اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه ولی یا قیم و ابطال نکاح 4.
ویژگی های یک پژوهشگر حقوقی موفق: یک ويژگی محوری و ۱۲ ویژگی متعارف 5.
نــگاهی بــه پــارملــان انگلســتان: مجــلس عــوام (House of Common) و مجــلس اعیان (House of Lords) و 6.

نقش پادشاه (Monarch) – دو اتفاق کلیدی در ساخت پارملان امروز 
چرا حقوق انگلستان در «برخی موارد معدود» با نظام حقوقی اسالمی هماهنگ است؟ 7.
نگاهی گذرا به مواد ۲۹ و ۱۱۶ و ۸۹ الی ۹۶ الیحه حمايت از مالكيت فكری: مواد برنی در الیحه ایرانی  8.
تفاوت بین «علم» و «دانش»، «فناوری» و «اطالعات» در چیست؟ آیا «حقوق» علم است؟ (یادداشت اول) 9.

چرا جهانی نشده ایم: انتشار آثار به زبان علمی دنیا  10.

نـــقد بـــه سیستم آمـــوزشی حـــقوق در ایران، 
چرا جهانی نشده ایم؟

دانشگاه تهران، آبان ۱۳۹۴سخنرانی علمیهمایش ملی

بــــررسی حــــقوقی نــــرم افــــزارهــــای جتــــاری در 
قوانین ملی و بین املللی

 دی ماه ۱۳۹۳ سمینار علمیآموزشی

حــقوق در فــضای مــجای بــا تکیه بــر کلیات 
حقوق جتارت الکترونیک

دانشگاه تهران، ۱۳۹۰سخنرانی علمیآموزشی
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در حتـلیل و ارائـه نـظر حـقوقی جـرات و شـجاعـت داشـته بـاشیم لکن هیچ وقـت از دایره مـنطق خـارج نـشویم: نـقد نـظر آقـای دکتر 11.
کاتوزیان در مورد نظریه شخصیت حقوقی ترکه متوفی 

بررسی امکان پیش بینی یک نهاد بررسی آیین نامه های دولتی در دیوان عدالت اداری قبل از ابالغ و اجرای آنها 12.

معامله ارزهای رمزنگاری شده (Cryptocurrency) معتبر است یا خیر؟ ممنوع است یا آزاد؟ 13.

فناوری حقوقی (legaltech): تا کجا می توان حقوق را فناورانه کرد؟ نگاه از بعد مفهوم شناسی 14.

کم رنگ بودن گفتمان علمی آزاد و باز در حل مشکالت و مسائل اجتماعی: مصداق قضیه ده ونک 15.

شرکت سهامی عام، crowdfunding و گدایی: ماهیت حقوقی crowdfunding چیست؟ 16.

.17 rescind  / بـــــــا  terminate / termiantion در معنی واژگـــــــان حـــــــقوقی خـــــــارجی دقـــــــت کنیم: فـــــــرق
rescission  در چیست؟ 

قواعد حل تعارض در اسناد جتاری (شکل، ماهیت، اعتبار، انتقال، گردش) 18.

پولشویی چیست؟ رد گم کردن درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه 19.

تنظیم منت قراردادهای فارسی به زبان انگلیسی تخصصی حقوقی: جتربه ها و پیشنهادات 20.

سرگذشت یک جستجو: پژوهش جدی، کاری زمان بر و پر زحمت است؛ دیربازده ولی پر ثمر. 21.

دو سوال مهم در خصوص ثبت نرم افزارهای رایانه ای: مالک اولین بار در ماده ۱۶ و امکان ابطال گواهینامه ماده  22.

 نـــگاهی بـــه اصـــطالح forum non conveniens و forum shopping : آیا در حـــقوق ایران این قـــواعـــد 23.
پذیرفته شده است؟ 

.24 (Bobby Sands) بــدعتی که امــثال بــابی ســندز :(hunger strike) تــاملی فقهی و حــقوقی در اعــتصاب غــذا
گذاشت 

مقایسه قاضی در حقوق کامن ال با قاضی در شرع: از جهت استقالل در صدور حکم 25.

مسایل حقوقی فناوری و رسالت های پیش رو: در حوزه صنعتی٬ الکترونیکی و دیجیتالی 26.

مفهوم اصل و رونوشت در گستره اسناد الکترونیکی: اصل کدام است و رونوشت کدام؟ 27.

تعارض ادله الکترونیکی با یکدیگر و تعارض با ادله فیزیکی 28.

.29 (Pay-to-Play) ادامه امتیازات سهام به شرط مشارکت در سرمایه گذاری جدید

اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳: ممنوعیت دو شغلی و چند نکته 30.

تاملی در فن دفاع: شگردهای رای گیری از محکمه یا هنر تطبیق واقعیت ها با متون قوانین؟ 31.

یادداشـــــــت بـــــــر کتاب Personality Rights in European Tort Law؛ حـــــــقوق شخصیت در حـــــــقوق 32.
مسئولیت مدنی اروپا (ترجمه شده در ایران) 

.33 (Employee Stock Option Plan = ESOP) اختیار خرید سهام برای کارمندان

.34 (Pre-emptive Right) یا (Right of First Refusal = RFR) حق تقدم در خرید سهام شریک

اصطالح drag-along right چیست؟ آیا از نظر قوانین جتارت قانونی است؟ 35.

آثار حقوقی حتصیل غیرمجاز ادله (الکترونیکی و غیرآن) 36.

گمرک الکترونیکی: با ارجاع به کنوانسیون بین املللی کیوتو در مورد ساده سازی و یکسان سازی تشریفات گمرکی 37.

.38 eUCP و UCP600 اعتبارات اسنادی و ارایه صورت الکترونیکی اسناد مرتبط با آن: با ارجاع به

 اسناد حمل (بارنامه) الکترونیکی: از قانون منونه جتارت الکترونیکی تا قواعد رتردام ۲۰۰۸ 39.

۳۰ نکته حقوقی استارتاپ ها- کسب و کار و جتارت الکترونیکی (قسمت اول) 40.
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فیلترینگ فضای مجازی: وظیفه قانونی پاالیش فضای مجازی با کیست؟ 41.

مدل پیشنهادی برای دفترداری الکترونیکی در آمریکا: قانون منونه دفترداری الکترونیکی ۲۰۱۷ 42.

قواعد حل تعارض در مسئولیت مدنی 43.

دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی: ضروت و ساختار پیشنهادی 44.

چرایی قراردادهای نفتی جدید با توتال و چین؟ انتقال فناوری؛ تا کی باید منتظر خارجیان بود؟ 45.

چگونه می توان در انگلستان «وکیل» شد؟ آیا شغل وکالت در انگلستان به مانند ایران محدویت ظرفیتی و مدرکی دارد؟ 46.

یک مسئله، یک ماده، یک استفتا، دو خروجی: در مقام تعارض قانون با فتوا تکلیف چیست؟ 47.

خرید دین: مفهوم، نظر قانون و نظر فقها 48.

بــررسی حــقوقی جــعل رایانــه ای و مــسایل آن: ظــرافــت هــای قــوانین – قــانــون جــرایم رایانــه ای ۱۳۸۸ نــاســخ کامــل قــانــون جتــارت 49.
الکترونیکی ۱۳۸۲ نیست! 

قانون عام و خاص، نسخ و تخصیص و تخصص: منشا، مصداق و آثار 50.

تــاسیس داروخــانــه الکترونیکی ممــنوع، نــسخه الکترونیکی مــجاز: مســتفاد از مــاده ۶ قــانــون جتــارت الکترونیکی ایران مــصوب 51.
 ۱۳۸۲

واکاوی مفهوم شغل: موضوع ماده ۱ قانون جتارت 52.

جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی 53.

 اقتصاد مقاومتی، قوه قضائیه و برنامه های پیشنهادی 54.

 تنظیم منت قراردادهای فارسی به زبان انگلیسی تخصصی حقوقی: جتربه ها و پیشنهادات 55.

 ۱۰۰ عنوان پژوهشی برای پایان نامه، مقاله و یادداشت 56.

 رد رویکرد سکوالر و لیبرال در توسعه فناوری؛ نگاهی به رویکرد قوانین 57.

 نقش گذر زمان در اعمال قانون! گریزی به آثار هنری ضد ارزش  58.

مروری بر حق کسب یا پیشه یا جتارت، و حق سرقفلی: تفاوت در چیست؟ 59.

نوآوری های بدون نوآوری: حقوقی ها را بی دلیل اذیت نکنیم... 60.

ارایه تـــئوری «مســـئولیت دولـــت در قـــبال فـــضای خـــطرنـــاک مســـلط بـــر آن»: بـــه بـــهانـــه فـــضای مـــجازی غیرمـــنضبط، و تـــایید 61.
کاپیتالسیون مجازی! 

حـداقـل یا غـربی واقعی بـاشیم یا شـرقی واقعی، اگـر مسـلمان واقعی منی بـاشیم. امـا «واقعی» بـاشیم!گـاهی سـنت شکنی حـقوقی 62.
الزم اسـت: فـرض حکمت قـانـونـگذار در عـصر مـدرن بیشتر قـابـل ایراد اسـت (نـقد رای وحـدت رویه ۷۲۹ در خـصوص صـالحیت 

قضایی در کالهبرداری اینترنتی). 
آموزش دقیق و عمیق حقوق جز با پژوهشگری محال است. 63.
استفاده از فیلترشکن می تواند جرم نباشد! 64.
استقالل قاضی، استقالل وکیل: همه در کاغذ می جویند، ما در درون! 65.
اندر حکایت یک تبلیغ اینترنتی، مصرف کننده ای که حقوق خود را منی داند و دادخواستی که سرگردان بود! 66.
نگاهی به حتریم پلیس فتا از سوی احتادیه اروپا و آثار آن 67.
آشنایی با انواع نرم افزارها و حمایت فکری در هر یک از آنها: Copyright  یا Copyleft ؟ 68.
آپلود مطالب در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی با رویکرد مالکیت فکری: مطالعه موردی سایت «مکتب خونه» 69.
۳۰ سوال توجیهی پایان نامه ها و حتقیقات علمی 70.
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اختراع واحد با مخترعان مستقل از هم: مالک چیست؟ 71.

سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختالف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹  72.

قواعد مربوط به سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختالف ناشی از نام دامنه ۲۰۰۹  73.

ماده ۶ قانون جتارت الکترونیکی ایران ۱۳۸۲ 74.

ادله الکترونیکی: عکس، صوت، فیلم، وب سایت، چت، ایمیل، اسمس، ام ام اس، بلوتوث ...  75.

مدیریت جامع نام های دامنه: ظاهری ساده و مسایلی پیچیده 76.

.77 PCT شیوه حمایت قانونی از اختراعات در سطح ملی و بین املللی با ارجاع به معاده

آیا قانون شرکت های دانش بنیان به هدف خود می رسد؟ 78.

خودحتریمی در قالب قانون: بستر رشد و توسعه فنی؟ 79.

حقوق مولفان در سامانه ملی پایان نامه ها 80.

سـرمـایه گـذاری شـرکت هـای چـند ملیتی در بـخش بـاالدسـتی صـنعت نـفت ایران: بـررسی اسـناد و قـوانین مـوجـود = آیا مـوضـوع 81.
مبهم است؟ 

بررسی سیاست گذاری فناوری در آیینه اسناد و قوانین ایران: آیا با تورم اسناد اجرا نشده مواجه هستیم؟ 82.

گره باز نشده اساسنامه شرکت ملی نفت ایران 83.

شرکت های چند ملیتی (Multinational Corporations/ Enterprises) به چه مفهوم است؟ 84.

مخترع کیست؟ اختراع چیست؟ با بررسی قانون اختراعات 1386 ایران و تریپس 85.

سرقت می کنیم یا حتصیل علم؟ گریز به دانلود کتب و مقاالت الکترونیکی 86.

ضرورت و آثار تدوین قانون بای دال جامع ایرانی در نظام حقوقی کشور 87.

تاثیر حتریم ها بر انتقال تکنولوژِ و اهمیت حمایت از مبدعان و شرکت های دانش بنیان 88.

تشریح کیفیت حمایت کنوانسیون برن 1886 از مالکیت فکری در سطح بین املللی 89.

آیا اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم از یک مکان به مکان دیگر باشد؟  90.

نحوه احراز اهلیت قراردادی متعاملین در زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی: موانع و راه کارها 91.

جمع بندی وضعیت جتارت الکترونیکی در ایران: از ظهور تا کنون   92.

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی 93.

حتقق تدلیس در مسیر انعقاد قرارداد با گریز به قراردادهای الکترونیکی 94.

خطای وارداتی و خطای محض در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی 95.

نحوه حتقق اشتباه در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن  96.

تاثیر دو گانه اینترنت و کمک به جهانی شدن و ظهور بحث حاکمیت اینترنت 97.

اهمیت جتارت الکترونیکی 98.

نقدی بر قانون جتارت الکترونیکی ایران– نقد 1 99.
نگاهی به جرم قاچاق الکترونیکی کاال و ارز 100.
صالحیت قضایی شخصی در پروندهای اینترنتی در حقوق آمریکا 101.
نگاهی به قانون منونه جتارت الکترونیکی آنسیترال مصوب ۱۹۹۶ 102.
پیش نویس قانون تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی ایران 103.
راهنمای سیاست رمزنگاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 104.
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وضعیت حقوقی مناینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) 105.

مروری بر رمزنگاری در بستر ارتباطات الکترونیکی با گریز به امضای دیجیتالی 106.

نگاهی به مبانی قانون جتارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲ 107.

خصیصه قانونگذار و حقوقدان موفق در فضای سایبر 108.

رایی سزاوار نقض: حتلیل مبانی اعتراض به حکم به الزام به متکین 109.

شاید حکمتی در کار است: مالحظاتی بر اظهارات استاد میرمحمدصادقی در باب دیه زن و مرد 110.

چگونه یک رای را نقد کنیم؟معیارهاییک رای قضایی ایده آل 111.

آیا اجرای قانون همیشه نتیجه عقالیی دارد؟ (گریز به آثار اجرای حق حبس در عقد نکاح)    112.

موانع اعطای اعتبار علمی-پژوهشی به آرا دادگاه ها در ایران 113.

پیشگیری از جرم از طریق آموزش حقوقی همگانی و تعمیق بخشیدن به معرفت دینی افراد جامعه  114.

ایجاد ارتباط بین قوه خیال، تعقل و عالم محسوس = موفقیت در پژوهش حقوقی 115.

چرا حقوق انگلیس در برخی موارد با سیستم حقوقی اسالمی هماهنگ است؟   116.

مروری بر حقوق قراردادهای انگلیس 117.

مروری اجمالی بر سیستم های حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا 118.

چگونه یک رای را نقد کنیم؟ 119.

تاملی در حقوق فرهنگ و ارتباطات  120.

نگاهی کاربردی به روش مطالعه تطبیقی در علم حقوق  121.

مروری اجمالی بر برخی از مسائل قراردادها در حقوق ایران 122.

مروری کوتاه بر روش حتقیق عمودی و افقی، کمی و کیفی 123.

لیستی از عناوین حتقیق پیشنهادی در حوزه جتارت بین امللل و فناوری اطالعات  124.

عوامل ارتباط در حقوق بین امللل خصوصی با تکیه بر «اقامتگاه» 125.
مروری بر کنوانسیون الهه راجع به توافقات انتخاب دادگاه و پذیرش تلویحی توافقنامه الکترونیکی انتخاب دادگاه 126.
اینکوترمز 2010 و بررسی تطبیقی کلیات اینکوترمز 2000 و 2010 127.
اصطالحات جتارییا اینکوترمز به چه معناست؟ 128.
مروری بر قرارداد نفتی كنسرسيوم 129.
مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای جتاری بین املللی 130.
نحوه تشکیل، استخراج و تولید نفت و گاز 131.
مقدمه ای بر حقوق انرژِی و مصادیق آن 132.
داوری: مذاکره، میاجنیگری، سازش، حکمیت 133.
بیمه دریایی (Marine Insurance) در جتارت بین امللل: مقدمه 134.
شیوه های پرداخت در جتارت بین امللل: مقدمه 135.
مسائل حمل و نقل کاال در جتارت بین امللل: مقدمه 136.
بررسی قواعد حاکم بر صور مختلف منایندگی در روابط قراردادی 137.
گزارشی تصویری از دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد - آمریکا 138.
نقدی بر شیوه آموزش در دانشکده های حقوق کشور   139.
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حتقیقات حقوقی تطبیقی در مقابل حتول اسالمی در علوم انسانی،یا در کنار آندو؟ 140.

چرا به حتقیق و تالیف مجموعه حقوق فناوری اطالعات دست برد؟   141.

نگاهی واقع بینانه به مقوله حتصیل در خارج از کشور  142.

چند مزیت آموزش حقوق در انگلیس که ما از آن غافلیم 143.

نگاهی آکادمیک به رشته حقوق جتارت بین امللل  144.

نگاهی آکادمیک به رشته حقوق فناوری اطالعات  145.

نگاهی اجمالی به بحث حتول اسالمی در علوم انسانی با گریز به رشته حقوق  146.

یادداشتی بر روند رایج مقاله نویسی و ارائه یک راه کار ملی 147.

داوری: مقدمه، تاریخچه، شیوه های جایگزین حل و فصل اختالف 148.

مروری بر جرایم رایانه ای از دیدگاه صالحیت قضایی 149.
۱۲ -  نوشته های قرآنی، دینی و ادبی، اجتماعی (قابل دسترسی در وب سایت شخصی نگارنده) 

مدیریت ذهن در کارهای علمی: دو راه حل ساده و بسیار کمک کننده 1.

برای حق باید زیست برای حق باید مرد: یادداشتی پیرو طرح جامع وکالت به درخواست مخاطبان عزیز 2.

کم رنگ بودن گفتمان علمی آزاد و باز در حل مشکالت و مسائل اجتماعی: مصداق قضیه ده ونک 3.

حضرت علی علیه السالم چگونه فرزندانی می خواستند و ما چگونه؟ 4.

منایشگاه کتاب: چه کتابی بخریم؟ اصل ۸  کتاب را اعمال کنید! 5.

این سخنان تهیه خوراک برای سیاست مداران معتقد به تسامح و تساهل است. 6.

اگر اینجا بخشی از استعدادمان هدر رود بهتر از صرف همه آن در جبهه باطل است 7.

این را من منی گویم … ما هیچ! ما نگاه. 8.

 فکر می کنید چقدر زمان خالص در یک زندگی ۷۰ ساله داریم؟ فوق العاده کم، فقط ۱۰ درصد عمر، برابر با ۵/۵ سال!!! 9.
 کدام طرفیم؟ نگاهی به ویژگی ها و ثمرات زندگی مبارزه ای … 10.
 دانشجویان سرگردان، محققان و پژوهشگران بی برنامه یا پر برنامه، اساتید سوپر مشغول، خالصه مردم پراکنده! 11.
حداقل یا غربی واقعی باشیم یا شرقی واقعی، اگر مسلمان واقعی منی باشیم. اما «واقعی» باشیم! 12.
در تعطیالت چه کنیم؟ 13.
شاید باورش سخت باشد…. دست خط مقام معظم رهبری دام ظله 14.
نظر شما چیست؟ نخبه در خدمت جامعه یا جامعه در خدمت نخبه؟ 15.
کالس های درس مختلط مانع از تدریس شده است    16.
صد نامه به خود ...  17.
نقد قرآنی، عقلی و روش حتقیقی بر کتاب: حجاب شرعی در عصر پیامبر 18.
اختالط زنان با مردان و شرایط حتصیل و کار زنان در خارج از منزل در نگاه قرآن  19.
حقوق جتارت بین امللل در عصر ظهور: توقف وضع کنونی و پایان مطالعات تطبیقی 20.
برادر مشک جا ماند ... (در رثای حضرت ابوالفضل ع) 21.
راه ما از شرق و غرب جداست ... راه ما فقط عبودیت حضرت حق است.   22.
متام قدرت ها و عزت ها از آن خداست ...   23.
به بهانه هشتم شوال و تخریب قبور ائمه بقیع علیهم سوابق حتصیالتی24.

�12


