
 

 دانشگاه تهران

 دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 

 

 حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللیطرح درس: 

  2تعدا د واحد:

      دکتر زهرا شاکری استاد: نام و نام خانوادگي

 حقوق خصوصي و اسالمي گروه آموزشي:  

 استادیار    مرتبه دانشگاهي استاد:

 حوزه تخصصي استاد:حقوق مالکیت فکری

 تجاری اقتصادی بین المللرشته حقوق  کارشناسي ارشدمقطع: 

 درس:هدف 

آن؛ با نگاهي به نقش  مرتبط با آشنایي با کلیات حقوق مالکیت فکری و مقررات ملي، منطقه ای و بین المللي هدف از این درس،

 در گسترش حقوق مالکیت فکری است. سازمان جهاني حقوق مالکیت فکری

 توضیحات موضوع اصلی جلسه

  1 مباني و فلسفه حقوق مالکیت فکری اول

  2یمباني و فلسفه حقوق مالکیت فکر دوم

  1حقوق اختراعات سوم

  2حقوق اختراعات چهارم

  3حقوق اختراعات پنجم

  حقوق طرح صنعتي  ششم

  حقوق عالئم تجاری هفتم

  حقوق نام تجاری و نام  دامنه  هشتم

  حقوق نشانه های جغرافیایي نهم

   1حقوق مالکیت ادبي و هنری  دهم

  2حقوق مالکیت ادبي و هنری  یازدهم

  3حقوق مالکیت ادبي و هنری  دوازدهم

  حقوق اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه سیزدهم

  1آشنایي با معاهدات بین المللي حقوق مالکیت فکری چهاردهم

  2آشنایي با معاهدات بین المللي حقوق مالکیت فکری پانزدهم

  3آشنایي با معاهدات بین المللي حقوق مالکیت فکری شانزدهم

 

 



 
 دانشگاه تهران

 دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 

 

 طرح درس: سمینار

  2تعدا د واحد:

      دکتر زهرا شاکری استاد:  نام و نام خانوادگي

  حقوق خصوصي و اسالميگروه آموزشي:  

    استادیار مرتبه دانشگاهي استاد:

 حقوق مالکیت فکریحوزه تخصصي استاد:

 رشته حقوق مالکیت فکری   کارشناسي ارشدمقطع: 

 :درسهدف 

 است . در اینانتشار دستاوردهای پژوهشي  سرانجام و مقالهو  پایان نامهقیق، نگارش تح های آشنایي با روش ارهدف از درس سمین

 خواهد بود.رشته حقوق مالکیت فکری  در موضوعات مرتبط با تاکید ویژه بر تحقیق درس،

 توضیحات موضوع اصلی جلسه

  مفهوم تحقیق اول

  انواع تحقییق  دوم

  تحقیق انتخاب موضوع  سوم

  1روش های جستجو داده  چهارم

  2روش های جستجو داده پنجم

  3روش های جستجو داده ششم

  1تدوین و نگارش مقاله  هفتم

  2تدوین و نگارش مقاله  هشتم

  3تدوین و نگارش مقاله  نهم

  4تدوین و نگارش مقاله  دهم

  1تدوین و نگارش پروپزال پایان نامه  یازدهم

  2تدوین و نگارش پروپزال پایان نامه دوازدهم

  تدوین و نگارش پایان نامه سیزدهم

  انتشار تحقیقات  چهاردهم

  اخالق پژوهش پانزدهم

  اخالق پژوهش  شانزدهم

 


