
 بسمه تعالی

 طرح درس حقوق تجارت الکترونيک

8/11/1398 

تحت سرفصلها و در حاشیه آنها مطالب زیر در کالس    

 شود: ارائه و بحث می

شناخت فضای الکترونیک )سایبر( و  ،اولین مبحث  

و مراجع ذیربط در تعیین آنها یعنی شرکت استانداردها 

ساختار نشانی است. توضیحات در خصوص  "آیکن"امریکایی 

در ادامه  مطلب بعدی است و الکترونیک و مرجع ثبت نام دامنه

 شود.جایگاه تجار در این فضا توضیح داده می

 نظام حل و فصل اختالفات ناشی از ثبت نام دامنه و مراجع    

صالحه برای این امر بررسی خواهد شد و جایگاه آنها نسبت به 

ام دامنه و عالئم تجاری تفاوتهای نهم معلوم خواهد گردید. 

سرقفلی فروشگاههای مجازی نیز از مباحث دیگر این در است.  

 از موضوعات جدید و قابل بحث و بررسی است.  در فضای سایبر

از اهمیت اساسی برخوردار است  اعتبار سنجی ادله الکترونیک

و بر تمام دعاوی حقوقی و کیفری تأثیرگذار است و باید کامالٌ 

 ازین علمی اعتبار آن بررسی گردد.برمبنای مو

از حیث زمان و مکان ارسال  انعقاد قراردادهای الکترونیک  

و دریافت ایجاب و قبول، و مسائل مبتال به آن نظیر اشتباه 

 در فروشگاه مجازی مطالعه خواهد شد. 

پول الکترونیک و رمز ارزها از مسائل حساس است که بررسی    

  شوند.می

نیز از مطالب  اسرار تجاری در محیط الکترونیکهمچنین   

 مستقل و قابل بررسی است.

در محیط سایبری سرفصلی  کنندهحمایتهای از حقوق مصرف   

 گردد.جداگانه است که مطابق مواد قانونی بررسی و نقد می

                                                       

 امير صادقی نشاط                                      

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

  حقوق تجارت پيشرفته% درس 50طرح 

 )ارشد حقوق حمل و نقل تجاری(

8/11/1398 

   در حاشیه آنها مطالب زیر در کالستحت سرفصلها و 

  شود:ارائه و بحث می

مدنی و شرکت تجاری و نیز طرح و نقد مشارکت  بررسی علمی

در فقه و حقوق در این زمینه پایه نظران رای مختلف صاحبآ

شناختی در حقوق شرکتها است که در کالس ارائه خواهد شد. بر 

عدم مسؤولیت شرکا در  ی و شرعیمبنای حقوقاساس این مبحث،  

بررسی و تحلیل خواهد  ورشکسته تجاری برابر طلبکاران شرکت

 گردید.

ی و بورس اوراق بهادار در شرکتهای تجارو جایگاه نقش 

از مطالب دیگری  سازی خرید و فروش سهاماستانداردسازی سالم

 است که مطرح خواهد گردید.

 افزایش و کاهش سرمایه شرکتها و روشهای متنوع آنمطلب بعدی 

 و ارزش حق تقدم است که مسائل آنها بررسی خواهد گردید.

 ورشکستگی شرکتهای حمل دریایی و مالحظات عملی در این خصوص

 ری است که مطرح و بحث خواهد گردید.نکات دیگ

                                                       

 مير صادقی نشاطا                                     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسمه تعالی

 3طرح درس حقوق تجارت 

 )کارشناسی(

8/11/1398 

 تحت سرفصلها و در حاشیه آنها مطالب زیر در کالس ارائه و    

 شود: بحث می

 اسناد تجاری از سایر تمیز مفهوم و مالکهای شناسایی    

 محسوب شدن صدور آنها  اسناد به لحاظ سندیت و عمل حقوقی

 مطرح و توضیح داده خواهد شد. 

 ند سبرات و سفته و چک و نیز قبض انبار به عنوان مصادیق    

 .شد تجاری به تفصیل بررسی خواهند

   

رعایت ضمانت اجرای عدم اینگه شناخت برات به لحاظ شکلی و   

ضوابط شکلی چیست و چه آثاری خواهد داشت. حقوق و تکالیف 

همه اطراف برات اعم از صادر کننده، دارنده، محال علیه و 

 ظهر نویس چیست و چه ضمانت اجراهایی دارد.

پرداخت برات نیز از مباحث مهم و دارای مسائل خاص خود    

 است که توضیح داده خواهد شد.

پس از برات نوبت به سفته می رسد که تفاوتهای آن با    

 برات توضیح داده خواهد شد.

با تفاوتهای آن با برات و نیز  بررسی خواهد شدچک  آنگاه  

مباحث  بررسی قانون جدید صدور چک و آمیخته شدن آن با

 الکترونیک.

                                                       

 امير صادقی نشاط                                    

 


