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

رزومه
آخرین به روز رسانی  -فروردین ۱۳۹۶
 - ۱مشخصات فردی
 .1نام و نام خانوادگی:
 .2متولد:

طاهر حبیب زاده
بهمن ۱۳۶۲

 .3عضو هیات دانشگاه صنعتی شریف )علمی پژوهشکده سیاست گذاری علم ،فناوری و صنعت(
 .4مدیر حقوقی دفتر انتقال فناوری و جتاری سازی ،دانشگاه صنعتی شریف
 .5همکار کانون پتنت ایران در دانشگاه صنعتی شریف
 .6مشخصات متاس:
Website: www.drhabibzadeh.com
Telgeram: @drhabibzadehwebsite

 - ۲سوابق حتصیالتی
 .1گواهی دیپلم ریاضی فیزیک ،معدل ،۱۹/۰۶سال ۱۳۸۰
 .2گواهی پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک ،معدل  ،۱۹/۸۱سال ۱۳۸۱
 .3کارشggناسی عggلوم قggضایی ،دانUUشگاه عUUلوم قUUضایی تهUUران ،مUUعدل ) ۱۸/۳۴جUUزء پUUنج نUUفر اول در بین فUUارغ التحصیالن(،
سال۱۳۸۶
 .4دوره زبان انگلیسی ،کانون زبان ایران -تهران۱۳۸۶-۱۳۸۴ ،
 .5دوره زبان انگلیسی دانشگاه  UCLلندن ،تابستان۱۳۸۶
 .6کارشggناسی ارشggد حggقوق جتggارت بین املggلل ،دانUUشگاه منچسUUتر انگلسUUتان ،مUUعدل ) MeritشUUایسته( ،سUUال ) ۱۳۸۸در
انگلستان معدل به عدد نیست(
 .7محقق مهمان ،دانشگاه هاروارد ،آمریکا ،زمستان ۱۳۸۹
 .8دکتری حggقوق فggناوری اطggالعggات بggا تکیه بggر حggقوق جتggارت الکترونیکی ،دانUUشگاه منچسUUتر انگلسUUتان) ۱۳۹۲ ،در
انگلستان منره نامه داده منی شود(.
 - ۳عناوین اکتسابی در رقابت های علمی و پژوهشی ملی و بین املللی
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 .1تنها دارنده درجه دکتری حقوق فناوری اطالعات با تکیه بر حقوق جتارت الکترونیکی در ایران
 .2برگزیده اول گروه علوم انسانی رقابت علمی نخبگان ایرانی در اروپا ،آسیای میانه و روسیه۱۳۹۳ ،
 .3برگزیده جوان ششمین جشنواره بین املللی فارابی در گروه حقوق –۱۳۹۱
 .2برگزیده نوزدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی در گروه حقوق –۱۳۹۱
 .3عضو بنیاد ملی نخبگان
 - ۴کتب منتشر شده
مولف

عنوان کتاب

نوع اثر

 1ح بی ب زاده ،حUUقوق فUUناوری اطUUالعUUات :مUUقدمUUه تالیف
ای بUر حUقوق جتUارت الکترونیکی ،بUا
طاهر
م UU U Uطال UU U Uعه تطبیقی ح UU U Uقوق ایران،
انگلیس ،آمUU Uریکا ،احتUU Uادیه اروپUU Uا و
مقررات آنسیترال

ناشر
مرکز پژوهش

نوبت

سال

چاپ

نشر

اول

مالحظات

 1390برگزیده جشنواره
بین املللی فارابی
و کتاب سال

های مجلس

 2ح بی ب زاده ،حUUقوق فUUناوری اطUUالعUUات :حUUقوق تالیف
ق UUرارداده UUا در گس UUتره ق UUرارداده UUای
طاهر
الکترونیکی ،بUU Uا مUU UطالUU Uعه تطبیقی
ح UU U Uقوق ایران ،انگلیس ،آم UU U Uریکا،
احتادیه اروپا و مقررات آنسیترال

مرکز پژوهش
های مجلس

اول

 1390برگزیده جشنواره
بین املللی فارابی
و کتاب سال

 3ح بی ب زاده ،حUUقوق فUUناوری اطUUالعUUات :دادگUUاه تالیف
صUU UالUU Uح و قUU UانUU Uون حUU Uاکم در بسUU Uتر
طاهر
قUراردادهUای الکترونیکی ،بUا مUطالUعه
تطبیقی ح UU U U U U Uقوق ایران ،انگلیس،
آمUU Uریکا ،احتUU Uادیه اروپUU Uا و مUU Uقررات
آنسیترال

مرکز پژوهش
های مجلس

اول

 1390برگزیده جشنواره
بین املللی فارابی
و کتاب سال

 4ح بی ب زاده،
طاهر

زبان انگلیسی بهجت

تالیف

جنگل
جاودانه تهران

اول

1391

 5ح بی ب زاده،
طاهر

حقوق قراردادهای انگلستان

تدوین

خرسندی

اول

 1392زبان تخصصی
حقوقی انگلیسی

 6ح بی ب زاده ،حقوق مالکیت فکری انگلستان تدوین
طاهر

خرسندی

اول

 1394زبان تخصصی
حقوقی انگلیسی
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زبان عمومی
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The Law of Electronic
Commerce:
A Comparative Study

Taher
Habibzadeh

تالیف

حقوق بین امللل خصوصی :بایسته تالیف
های تعارض قوانین

 8حبیب زاده،
طاهر

Khorsand
y

خرسندی

 1394 1stزبان تخصصی
حقوقی انگلیسی
اول

1395

منت درسی
دانشگاهی

 - ۵کتب آماده برای نشر
عنوان کتاب

مولف

ح UUقوق ف UUناوری اط UUالع UUات :حت UUلیل اع UUتبار ح UUقوقی ام UUضای الکترونیکی و اس UUناد
الکترونیکی ،ب UUا م UUطال UUعه تطبیقی ح UUقوق ایران ،انگلیس ،آم UUریکا ،احت UUادیه اروپ UUا و
مقررات آنسیترال

حبیب زاده ،طاهر

 - ۶کتب در دست حتقیق و تالیف
 .1حقوق مالکیت های فکری در آیینه قوانین ملی و بین املللی
 .2مباحث کاربردی از شروط ضمن عقد
 - ۷مقاالت منتشره و ارائه در کنفرانس ها
نویسنده
Taher
Habibza
deh

فصلنامه یا کنفرانس

عنوان
Developing Internet
Jurisdiction in B2B and

Arab Law
Quarterly

توضیحات
Accepted

سال
2015

B2C Contracts: A
Comparative Study
Analysing Legal Status of Taher
Electronic Agents in
Habibza
Contracting
through
deh
Interactive Websites

Information

Volume 25, Issue

Technology and

2, 2016

Commercial Law

فصلنامه دیدگاه های
حبیب زاده ،نام های دامنه در گستره مالکیت
های فکری :تئوری مرکب با تکیه بر حقوقی )علمی-
طاهر
پژوهشی(
مفهوم تناظر

3

2016

نسخه چاپی هنوز بیرون
نیامده است.

1394

فصلنامه پژوهش حقوق
خصوصی ،دانشگاه
عالمه طباطبایی
)علمی-پژوهشی(

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

1393

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

فصلنامه شهر قانون

سال ، ،۳شماره ۱۰

1393

حبیب زاده ،اثبات مالکیت :نقد رای دادگاه
طاهر

فصلنامه نقد رای

دوره  ،۱شماره ،۱
۷۱-۵۱

1391

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

نشریه اطاق بازرگانی

شماره اسفند شماره ۵۱۵
شماره فروردین شماره

1390

حبیب زاه،
طاهر

فعال بهتر است به کنوانسیون برن
ملحق نشویم

۵۱۶
حبب زاده،
طاهر

رفتار قوانني با وقوع خطاي وارداتي و ماهنامه جتارت
الکترونیک و رایانه
خطاي محض در مسير انعقاد
قراردادهاي الكترونيكي

حبیب زاده ،تدلیس در مسیر انعقاد قراردادهای
الکترونیکی با مطالعه تطبیقی
طاهر
Habibza
deh,
Taher

شماره  ۶۱و ۶۲

1390

مجله حقوقی دادگستری پاییز،شماره ۷۱
)علمی-پژوهشی(

1389

The Time and the Place of

5th International

France (Held in

Formation of Electronic

Conference on

)Kish

Contracts (A

Electronic

Comparative Study), 5th

Commerce with

International Conference

focus on

on Electronic Commerce

Developing

with focus on Developing

Countries

2010

Countries

Habibza
deh,

The Way of Comparative

Cambridge

Study in the Law of

Comparative

Electronic Commerce

Study Seminar

Taher
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Nottingham, UK

2011

 - ۸پایان 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

 - ۹زمینه های مطالعاتی تخصصی

• حقوق بین امللل خصوصی :تعارض قوانین
• حقوق جتارت الکترونیکی

• حقوق نرم افزارهای رایانه ای
• حقوق فناوری اطالعات

• 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
 . ۱۰سوابق تدریس )گذشته  -حال(
عنوان درس

دانشگاه/نهاد/موسسه

ترم  -سال

مقطع

حقوق مالکیت فکری و جتارت

معاونت علمی ریاست جمهوری

اول و دوم۱۳۹۵-

کارشناسان

حقوق مالکیت فکری و قراردادهای انتقال
تکنولوژی

امام صادق علیه السالم

اول۱۳۹۵-

ارشد

حقوق جتارت الکترونیکی

دانشگاه علوم قضایی تهران

اول۱۳۹۵-

ارشد

مباحث ویژه فناوری اطالعات

دانشگاه صنعتی شریف

اول۱۳۹۵-

ارشد

حقوق جتارت الکترونیکی

دانشگاه علم و فرهنگ

اول ۱۳۹۴ -

ارشد
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حقوق جتارت الکترونیکی

دانشگاه تهران

اول ۱۳۹۴ -

ارشد

حقوق جتارت الکترونیکی

دانشگاه علوم قضایی تهران

اول۱۳۹۴ -

ارشد

حقوق مالکیت فکری انگلستان

عالمه طباطبایی

اول ۱۳۹۴ -

ارشد

حقوق مالکیت فکری و قراردادهای انتقال
تکنولوژی

دانشگاه علم و صنعت

اول ۱۳۹۴ -

دکتری

حقوق شرکت های چندملیتی نفت و گاز

دانشگاه تهران  -پردیس فارابی

دوم ۱۳۹۳ -

ارشد

حقوق شرکت های چندملیتی نفت و گاز

دانشگاه تهران  -پردیس فارابی

اول ۱۳۹۳ -

ارشد

حقوق قراردادهای انگلستان

دانشگاه تهران  -پردیس فارابی

اول ۱۳۹۳ -

ارشد

حقوق اسناد الکترونیکی

علوم قضایی تهران

اول ۱۳۹۳ -

ارشد

ورکشاپ حقوق کسب و کار الکترونیکی

دانشگاه صنعتی شریف

دوم ۱۳۹۲ -

ارشد

حقوق قراردادهای انگلستان
حقوق مسئولیت مدنی انگلستان
حقوق جزای انگلستان

علوم قضایی تهران

اول  ۱۳۹۲ -تا کنون

ارشد -
کارشناسی

حقوق جتارت الکترونیکی

علوم قضایی تهران

اول/دوم ۱۳۹۲ -

ارشد

حقوق اسناد الکترونیکی

علوم قضایی تهران

دوم ۱۳۹۲ -

ارشد

حقوق تعارض قوانین

موسسه الکترونیکی نور طوبی
تهران

اول  - ۱۳۹۲تاکنون

کارشناسی

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

موسسه الکترونیکی نور طوبی
تهران

اول  - ۱۳۹۲تاکنون

کارشناسی

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

موسسه الکترونیکی نور طوبی
تهران

اول  - ۱۳۹۲تاکنون

ارشد

حقوق مدنی  -شروط ضمن عقد

موسسه الکترونیکی نور طوبی
تهران

اول  - ۱۳۹۲تاکنون

ارشد

سمینارهای حقوق قراردادهای انگلستان

منچستر انگلستان

اول ۱۳۸۹ -

کارشناسی
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 - ۱۱سخنرانی ها ،کارگاه ها ،همایش ها و سمینارها ارایه شده
عنوان

نوع نشست

نوع حضور

چUUالUUش و مUUسایل حUUقوقی جتUUارت و کسب و س UU U Uومین کنفران UU U Uس ملی سخنرانی علمی
کارهای الکترونیکی

سیستم های اطالعاتی

م UUسایل ح UUقوق جت UUارت و کسب و کاره UUای آموزشی

زمان و مکان
 دانشکده مUدیریت دانUشگاه تهUران ۱۱ -و  ۱۲بهمن ۱۳۹۵

کارگاه

دانشگاه شریف ،آذر ۱۳۹۵

الکترونیکی
هنر مقاله نویسی

آموزشی

حUUقوق فUUضای مUUجازی یا حUUقوق در فUUضای آموزشی

کارگاه

دانشگاه شریف ،تابستان ۱۳۹۵

سخنرانی علمی

دانUU U Uشگاه اصUU U Uفهان ۸ ،اردیبهشت
۱۳۹۵

مجازی؟
هنر مقاله نویسی

آموزشی

کارگاه

پژوهشگری حقوق

آموزشی

کارگاه

مUUوسUUسه مUUطالUUعات حUUقوق عUUمومی
دان UU U Uشگاه ته UU U Uران ،اردی بهش UU U Uت
۱۳۹۵
مUUوسUUسه مUUطالUUعات حUUقوق عUUمومی
دانشگاه تهران ۶ ،اسفند ۱۳۹۴

سخنرانی علمی

ن UUقد ب UUه سیستم آم UUوزشی ح UUقوق در ایران ،همایش ملی

دانشگاه تهران ،آبان ۱۳۹۴

چرا جهانی نشده ایم؟
سمینار علمی

بUU Uررسی حUU Uقوقی نUU Uرم افUU UزارهUU Uای جتUU Uاری در آموزشی

دی ماه ۱۳۹۳

قوانین ملی و بین املللی
سخنرانی علمی

حUUقوق در فUUضای مUUجای بUUا تکیه بUUر کلیات آموزشی

دانشگاه تهران۱۳۹۰ ،

حقوق جتارت الکترونیک
 .1شرکت در کالس های روش تدریس ،سمینارها و ورک شاپ های متعدد روش حتقیق ،انگلستان ۱۳۹۲-۱۳۸۷
 .2کنفرانس قراردادهای بیع بین املللی ،دانشگاه صنعتی اصفهان)۱۳۸۸ ،با همکاری موسسه سینگلتون انگلستان(

 .3حتقیق در حوزه حقوق جتارت الکترونیک در حقوق آمریکا ،دانشگاه هاروارد آمریکا۱۳۸۹ ،
 .4عضو اجنمن علمی جتارت الکترونیکی ایران ۱۳۸۹ ،تاکنون
 .5دوره آموزشی حقوق در موسسه مرکز حقوق عمومی اروپا  ،EPLCیونان۱۳۸۴ ،
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 -۱۲پروژه های و همایش های علمی
 .1همکاری علمی-پژوهشی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ۱۳۸۸ ،تا ۱۳۹۰
 .2مشاور پروژه بررسی ابعاد مختلف کسب و کار الکترونیکی ،مرکز ملی فضای مجازی۱۳۹۳ ،
 .3تدوین منشور پروژه مدیریت نام های دامنه ،مرکز ملی فضای مجازی۱۳۹۴ ،
 .4مجری پروژه مدیریت نام های دامنه اینترنتی ،مرکز ملی فضای مجازی ،مرداد  - ۱۳۹۴در حال ادامه
 .5دبیر کمیته فناوری اطالعات همایش »الزامات حقوقی برنامه ششم توسعه« ۲۷ ،اردیبهشت ،دانشگاه تهران۱۳۹۵ ،
 - ۱۳دیگر مقاالت و یادداشت های حقوقی )قابل دسترسی در وب شخصی نگارنده(
 .1تاسیس داروخانه الکترونیکی ممنوع ،نسخه الکترونیکی مجاز :مستفاد از ماده  ۶قانون جتارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲
 .2چگونه می توان در انگلستان »وکیل« شد؟ آیا شغل وکالت در انگلستان به مانند ایران محدویت ظرفیتی و مدرکی دارد؟
 .3واکاوی مفهوم شغل :موضوع ماده  ۱قانون جتارت
 .4جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی
 .5اقتصاد مقاومتی ،قوه قضائیه و برنامه های پیشنهادی
 .6تنظیم منت قراردادهای فارسی به زبان انگلیسی تخصصی حقوقی :جتربه ها و پیشنهادات
 ۱۰۰ .7عنوان پژوهشی برای پایان نامه ،مقاله و یادداشت
 .8رد رویکرد سکوالر و لیبرال در توسعه فناوری؛ نگاهی به رویکرد قوانین
 .9نقش گذر زمان در اعمال قانون! گریزی به آثار هنری ضد ارزش
.10مروری بر حق کسب یا پیشه یا جتارت ،و حق سرقفلی :تفاوت در چیست؟
.11نوآوری های بدون نوآوری :حقوقی ها را بی دلیل اذیت نکنیم...
.12ارایه ت UUئوری »مس UUئولیت دول UUت در ق UUبال ف UUضای خ UUطرن UUاک مس UUلط ب UUر آن« :ب UUه ب UUهان UUه ف UUضای م UUجازی غیرم UUنضبط ،و ت UUایید
کاپیتالسیون مجازی!
.13حUداقUل یا غUربی واقعی بUاشیم یا شUرقی واقعی ،اگUر مسUلمان واقعی منی بUاشیم .امUا »واقعی« بUاشیم!گUاهی سUنت شکنی حUقوقی
الزم اسUت :فUرض حکمت قUانUونUگذار در عUصر مUدرن بیشتر قUابUل ایراد اسUت )نUقد رای وحUدت رویه  ۷۲۹در خUصوص صUالحیت
قضایی در کالهبرداری اینترنتی(.

.14آموزش دقیق و عمیق حقوق جز با پژوهشگری محال است.
.15استفاده از فیلترشکن می تواند جرم نباشد!
.16استقالل قاضی ،استقالل وکیل :همه در کاغذ می جویند ،ما در درون!
.17اندر حکایت یک تبلیغ اینترنتی ،مصرف کننده ای که حقوق خود را منی داند و دادخواستی که سرگردان بود!
.18نگاهی به حتریم پلیس فتا از سوی احتادیه اروپا و آثار آن
.19آشنایی با انواع نرم افزارها و حمایت فکری در هر یک از آنها Copyright :یا  Copyleft؟
.20آپلود مطالب در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی با رویکرد مالکیت فکری :مطالعه موردی سایت »مکتب خونه«
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 ۳۰.21سوال توجیهی پایان نامه ها و حتقیقات علمی
.22اختراع واحد با مخترعان مستقل از هم :مالک چیست؟
.23سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختالف ناشی از نام های دامنه ۱۹۹۹
.24قواعد مربوط به سیاست نامه متحدالشکل حل و فصل اختالف ناشی از نام دامنه ۲۰۰۹
.25ماده  ۶قانون جتارت الکترونیکی ایران ۱۳۸۲
.26ادله الکترونیکی :عکس ،صوت ،فیلم ،وب سایت ،چت ،ایمیل ،اسمس ،ام ام اس ،بلوتوث ...
.27مدیریت جامع نام های دامنه :ظاهری ساده و مسایلی پیچیده
.28شیوه حمایت قانونی از اختراعات در سطح ملی و بین املللی با ارجاع به معاده PCT
.29آیا قانون شرکت های دانش بنیان به هدف خود می رسد؟
.30خودحتریمی در قالب قانون :بستر رشد و توسعه فنی؟
.31حقوق مولفان در سامانه ملی پایان نامه ها
.32سUرمUایه گUذاری شUرکت هUای چUند ملیتی در بUخش بUاالدسUتی صUنعت نUفت ایران :بUررسی اسUناد و قUوانین مUوجUود = آیا مUوضUوع
مبهم است؟
.33بررسی سیاست گذاری فناوری در آیینه اسناد و قوانین ایران :آیا با تورم اسناد اجرا نشده مواجه هستیم؟
.34گره باز نشده اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
.35شرکت های چند ملیتی ) (Multinational Corporations/ Enterprisesبه چه مفهوم است؟
.36مخترع کیست؟ اختراع چیست؟ با بررسی قانون اختراعات  1386ایران و تریپس
.37سرقت می کنیم یا حتصیل علم؟ گریز به دانلود کتب و مقاالت الکترونیکی
.38ضرورت و آثار تدوین قانون بای دال جامع ایرانی در نظام حقوقی کشور
.39تاثیر حتریم ها بر انتقال تکنولوژِ و اهمیت حمایت از مبدعان و شرکت های دانش بنیان
.40تشریح کیفیت حمایت کنوانسیون برن  1886از مالکیت فکری در سطح بین املللی
.41آیا اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم از یک مکان به مکان دیگر باشد؟
.42نحوه احراز اهلیت قراردادی متعاملین در زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی :موانع و راه کارها
.43جمع بندی وضعیت جتارت الکترونیکی در ایران :از ظهور تا کنون
.44نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی
.45حتقق تدلیس در مسیر انعقاد قرارداد با گریز به قراردادهای الکترونیکی
.46خطای وارداتی و خطای محض در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی
.47نحوه حتقق اشتباه در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن
.48تاثیر دو گانه اینترنت و کمک به جهانی شدن و ظهور بحث حاکمیت اینترنت
.49اهمیت جتارت الکترونیکی
.50نقدی بر قانون جتارت الکترونیکی ایران– نقد 1
.51نگاهی به جرم قاچاق الکترونیکی کاال و ارز
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.52صالحیت قضایی شخصی در پروندهای اینترنتی در حقوق آمریکا
.53نگاهی به قانون منونه جتارت الکترونیکی آنسیترال مصوب ۱۹۹۶
.54پیش نویس قانون تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی ایران
.55راهنمای سیاست رمزنگاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
.56وضعیت حقوقی مناینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی )مطالعه تطبیقی(
.57مروری بر رمزنگاری در بستر ارتباطات الکترونیکی با گریز به امضای دیجیتالی
.58نگاهی به مبانی قانون جتارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲
.59خصیصه قانونگذار و حقوقدان موفق در فضای سایبر
.60رایی سزاوار نقض :حتلیل مبانی اعتراض به حکم به الزام به متکین
.61شاید حکمتی در کار است :مالحظاتی بر اظهارات استاد میرمحمدصادقی در باب دیه زن و مرد
.62چگونه یک رای را نقد کنیم؟معیارهاییک رای قضایی ایده آل
.63آیا اجرای قانون همیشه نتیجه عقالیی دارد؟ )گریز به آثار اجرای حق حبس در عقد نکاح(
.64موانع اعطای اعتبار علمی-پژوهشی به آرا دادگاه ها در ایران
.65پیشگیری از جرم از طریق آموزش حقوقی همگانی و تعمیق بخشیدن به معرفت دینی افراد جامعه
.66ایجاد ارتباط بین قوه خیال ،تعقل و عالم محسوس = موفقیت در پژوهش حقوقی
.67چرا حقوق انگلیس در برخی موارد با سیستم حقوقی اسالمی هماهنگ است؟
.68مروری بر حقوق قراردادهای انگلیس
.69مروری اجمالی بر سیستم های حقوقی ایران ،انگلیس و آمریکا
.70چگونه یک رای را نقد کنیم؟
.71تاملی در حقوق فرهنگ و ارتباطات
.72نگاهی کاربردی به روش مطالعه تطبیقی در علم حقوق
.73مروری اجمالی بر برخی از مسائل قراردادها در حقوق ایران
.74مروری کوتاه بر روش حتقیق عمودی و افقی ،کمی و کیفی
.75لیستی از عناوین حتقیق پیشنهادی در حوزه جتارت بین امللل و فناوری اطالعات
.76عوامل ارتباط در حقوق بین امللل خصوصی با تکیه بر »اقامتگاه«
.77مروری بر کنوانسیون الهه راجع به توافقات انتخاب دادگاه و پذیرش تلویحی توافقنامه الکترونیکی انتخاب دادگاه

.78اینکوترمز  2010و بررسی تطبیقی کلیات اینکوترمز  2000و 2010
.79اصطالحات جتارییا اینکوترمز به چه معناست؟
.80مروری بر قرارداد نفتی كنسرسيوم
.81مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای جتاری بین املللی
.82نحوه تشکیل ،استخراج و تولید نفت و گاز
.83مقدمه ای بر حقوق انرژِی و مصادیق آن
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.84داوری :مذاکره ،میاجنیگری ،سازش ،حکمیت
.85بیمه دریایی ) (Marine Insuranceدر جتارت بین امللل :مقدمه
.86شیوه های پرداخت در جتارت بین امللل :مقدمه
.87مسائل حمل و نقل کاال در جتارت بین امللل :مقدمه
.88بررسی قواعد حاکم بر صور مختلف منایندگی در روابط قراردادی
.89گزارشی تصویری از دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد  -آمریکا
.90نقدی بر شیوه آموزش در دانشکده های حقوق کشور
.91حتقیقات حقوقی تطبیقی در مقابل حتول اسالمی در علوم انسانی،یا در کنار آندو؟
.92چرا به حتقیق و تالیف مجموعه حقوق فناوری اطالعات دست برد؟
.93نگاهی واقع بینانه به مقوله حتصیل در خارج از کشور
.94چند مزیت آموزش حقوق در انگلیس که ما از آن غافلیم
.95نگاهی آکادمیک به رشته حقوق جتارت بین امللل
.96نگاهی آکادمیک به رشته حقوق فناوری اطالعات
.97نگاهی اجمالی به بحث حتول اسالمی در علوم انسانی با گریز به رشته حقوق
.98یادداشتی بر روند رایج مقاله نویسی و ارائه یک راه کار ملی
.99داوری :مقدمه ،تاریخچه ،شیوه های جایگزین حل و فصل اختالف
.100مروری بر جرایم رایانه ای از دیدگاه صالحیت قضایی
 - ۱۴نوشته های قرآنی ،دینی و ادبی )قابل دسترسی در وب سایت شخصی نگارنده(
 .1این را من منی گویم … ما هیچ! ما نگاه.
 .2فکر می کنید چقدر زمان خالص در یک زندگی  ۷۰ساله داریم؟ فوق العاده کم ،فقط  ۱۰درصد عمر ،برابر با  ۵/۵سال!!!
 .3کدام طرفیم؟ نگاهی به ویژگی ها و ثمرات زندگی مبارزه ای …
 .4دانشجویان سرگردان ،محققان و پژوهشگران بی برنامه یا پر برنامه ،اساتید سوپر مشغول ،خالصه مردم پراکنده!
 .5حداقل یا غربی واقعی باشیم یا شرقی واقعی ،اگر مسلمان واقعی منی باشیم .اما »واقعی« باشیم!

 .6در تعطیالت چه کنیم؟
 .7شاید باورش سخت باشد… .دست خط مقام معظم رهبری دام ظله
 .8نظر شما چیست؟ نخبه در خدمت جامعه یا جامعه در خدمت نخبه؟
 .9کالس های درس مختلط مانع از تدریس شده است
.10صد نامه به خود ...
.11نقد قرآنی ،عقلی و روش حتقیقی بر کتاب :حجاب شرعی در عصر پیامبر
.12اختالط زنان با مردان و شرایط حتصیل و کار زنان در خارج از منزل در نگاه قرآن
.13حقوق جتارت بین امللل در عصر ظهور :توقف وضع کنونی و پایان مطالعات تطبیقی
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.14برادر مشک جا ماند ) ...در رثای حضرت ابوالفضل ع(
.15راه ما از شرق و غرب جداست  ...راه ما فقط عبودیت حضرت حق است.
.16متام قدرت ها و عزت ها از آن خداست ...
.17به بهانه هشتم شوال و تخریب قبور ائمه بقیع علیهم سوابق حتصیالتی
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