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انم درس  :حقوق جتارت بنی امللل
روز تضکیل الکس  :صًبَ
داوضگاٍ آزاد اسالمی واحد ػلوم و حتقیقات
e-mail : alizare@srbiau.ac.ir
اس تاد  :دکرت ػیل زارع
ُدف لکی درس  :تفِمی ارزش و لزوم امهیت در درس حقوق جتارت بنی امللل و مهچينی ارائه مؼلومات رضوری و اجیاد همارت ُای الزم در
داوضجواین در کسب تواانیی و اس تفادٍ و برداصت حصیح از حتقیقات دیگران.

رئوس مطالب درس
جلسَ اول

برانمَ ریزی – لکیات ورود بَ حبث

جلسَ دوم

مٌابحقوق جتارت
جتارت بنی امللل  ،اترخچَ  ،موقیت کيوین  ،ع

جلسَ سوم

تؼریف اتجر بنی امللل و معیات جتاریت بنی امللیل

جلسَ چِارم

تؼریف حقوق ابزرگاین بنی امللل ،مٌابع حقوق ابزرگاین بنی امللل

جلسَ پيجم

قواهنی مربوط بَ حقوق ابزرگاین بنی امللل

جلسَ صضم

هظام ُای حقوق بنی امللل

جلسَ ُفمت

قرارداد بیع بنی امللیل  :تؼریف ،غيارص اصیل ،اجیاب و قبول ،آاثر قرارداد بیع بنی امللیل

جلسَ ُض مت

امتحان میان ترم -

جلسَ هنم

قرارداد بیع بنی امللیل  :تؼریف ،غيارص اصیل ،اجیاب و قبول ،آاثر قرارداد بیع بنی امللیل

جلسَ دمه

قواهنی متحدالضلک در ابزرگاین بنی امللل ،کيواوس یون وین

جلسَ ایزدمه

قواهنی محتدالضلک در ابزرگاین بنی امللل ،کيواوس یون وین

جلسَ دوازدمه

روصِای پرداخت  :ضامهت انمَ ُای ابىکی ،اغتبار اس يادی

جلسَ سزیدمه

ادامَ روش ُای پرداخت :وجیقَ اکالُای موضوع اغتبارات اس يادی ،رُن جتاریت چیست ؟

جلسَ چِاردمه

حل وفصل اختالفات  ،روصِای حل اختالف ،داوری ابزرگاین بنی امللیل

جلسَ پاىزدمه

رسمایَ گذاری  ،رشکت ُای خاریج  ،رشکهتای چٌد ملییت

جلسَ صاىزدمه

 برریس مسائل و مضالکت آموزیش ترم

مٌابع درس حقوق جتارت

 .1جتارت بنیامللل  ،دومیيیک سالواتورٍ  ،ورش ین
 .2سازمان هجاین جتارت (ساختار ،قواػد و موافقت انمَ ُا هويس يدٍ :دکرت اسفٌدایر امید خبش ،دکرت وحید بزرگی ،ابوالقامس انرش :موسسَ مطالؼات و پژوُضِای
ابزرگاین
 .3حقوق جتارت :اغامل جتاریت ،جتار ،دفاتر جتاریت ،قراردادُای جتاری ،محل و هقل ،واژگان ابزرگاین بنیامللل  ...هويس يدٍ :محمود غرفاین

 .4جتارت بنیامللل :هظریَُا و س یاس هتای ابزرگاین هويس يدٍ :جواد پور مقمیی انرش :ورش ین
 .5جتارت بنیامللل بَ زابن ساده  ،هويس يدٍ :مٌصور غريیب  ،انرش :زرین همر
 .6حقوق جتارت بنی امللل :جایگاٍ جتارت بنی امللل و بیع بنی املللحسنی خزاغی انرش :قاهون خرداد1386 ،
 .7حقوق جتارت بنی امللل :مضارکت جتارت یپدیدآورهدٍ :حسنی خزاغیانرش :قاهون آابن1386 ،
 .8حقوق جتارت بنی امللل پرویز اهصاری مؼنی  ،بًیاد حقویق مزیان اتبساتن 87

بسمه تعالی

نام درس  :حقوق تجارت بین الملل

استاد  :دکتر علی زارع

دوره دکتری

( عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات )
http://a-zare.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
e-mail : dr.alizare@gmail.com

دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات

هدف کلی درس  :تفهیم ارزش و لزوم اهمیت در درس حقوق تجارت بین الملل و همچنین ارائه معلومات ضروری و ایجاد مهارت های
الزم در دانشجویان در کسب توانایی و استفاده و برداشت صحیح از تحقیقات دیگران .درس حقوق تجارت بین الملل یکی از دروس
اصلی رشته شما می باشد  ،کلیه دانشجویان عزیز موظف هستن موضوع مقاله و تحقیق خود را حداکثر تا جلسه ششم اعالم نمایند  ،بدیهی
است ارزشیابی این درس با توجه به مقاالت و نمره پایان ترم خواهد بود .
رئوس مطالب درس
جلسه اول

برنامه ریزی – کلیات ورود به بحث

جلسه دوم

کلیات بحث

جلسه سوم

تاریخچه تجارت بین الملل ،شناخت آن ،موقعیت کنونی  ،منابع حقوق تجارت بین الملل

جلسه چهارم

مفاهیم و تعاریف تجارت بین الملل و عملیات تجارتی

جلسه پنجم

قوانین و مقررات مربوط به تجارت بین الملل

جلسه ششم

نظام های حقوق بین الملل و تاثیر دولت ها بر آن

جلسه هفتم

قرارداد بیع بین الملل  :تعریف  ،عناصر ایجاب و قبول  ،آثار قرارداد بیع بین المللی

جلسه هشتم

امتحان میان ترم

جلسه نهم

کنوانسیون بیع بین المللی کال  1980و قانون بیع انگلستان

جلسه دهم

ادامه  -کنوانسیون بیع بین المللی کال  1980و قانون بیع انگلستان

جلسه یازدهم

روش های پرداخت در تجارت بین الملل

جلسه دوازدهم

حل و فصل اختالفات در تجارت بین الملل

جلسه سیزدهم

سرمایه گذاری خارجی  ،انواع سرمایه گذاری  ،انواع قراداد های بین المللی  ،شرکت های چند منظوره و شرکت
های چند ملیتی

جلسه چهاردهم

اینکوترمز

جلسه پانزدهم

حقوق تجارت الکترونیک و نقش آن در حقوق تجارت بین الملل

جلسه شانزدهم

بررسی مسائل و مشکالت آموزشی ترم

منابع درس حقوق تجارت بین الملل :
.1

شیروی ،عبدالحسین ،حقوق تجارت بین الملل ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاها (سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ،چاپ نهم ،زمستان .1395

.2

حقوق بیع بین المللی  -شرح کنوانسیون بیع بین المللی کاال در پرتو دکترین و رویه قضایی (و )4دکتر حسین صفایی

.3

حقوق تجارت بین الملل (جلد اول) اثر کالیو ام .اشمیتوف ترجمه اخالقی

.4

حقوق تطبیقی نظام های حقوقی معاصر ،دکتر محمود عرفانی

.5

 ، Introduction to Business Law in Iranدکتر محمود عرفانی

.6

تامالتی بر بیع بین الملل  ،مجموعه نظرات شورای مشورتی کنوانسیون بیع بین المللی  1980سازمان ملل متحد

.7

ابزری ،مهدی و مهدوی نیا ،محسن« ،سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار :فرصت ها و تهدیدهای بالقوه» ،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،1384 ،صص .1-13

.8

جانی ،مهدی« ،سرمایه گذاری خارجی» ،وبالگ وزارت امور اقتصادی و دارایی استان گلستان.1388/12/08 ،

.9

حاتمی ،علی ،کریمیان ،اسماعیل ،حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری ،انتشارات تیسا ،چاپ دوم ،بهار .1394

.10

دالزر ،رودولف و شروئر ،کریستف ،اصول حقوق بین المللی سرمایه گذاری ،ترجمه زمانی ،سید قاسم و حسینی ،به آذین ،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،چاپ سوم.1393 ،

.11

ذوالقدر ،مالک« ،مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی» ،فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،39شماره  ،2تابستان ،1388صص.107-89

.12

سهرابی ،لیال« ،بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران» ،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره  ،18تابستان  ،1391صص .112-83

.13

شهرآبادی ،ابوالفضل ،بشیری ،ندا ،مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ،انتشارات بورس ،چاپ چهارم.1393 ،

.14

صدیق ،حسین ،مهاجر ،فاطمه « ،موانع جذب سرمایه گذاری در ایران» ،فصلنامه ی راه وکالت ،سال دوم ،شماره ی  ،4پاییز و زمستان  ،1389صص .78-58

.15

عباس لو ،محمد ،نژندی منش ،هیبت اهلل « ،بررسی بسترهای حقوقی و اقتصادی جذب سرمایه گذار خارجی و ارایه ی استراتژی مناسب برای ایران» ،اقتصاد:کار و جامعه ،شماره  ،164دی ماه
 ،1392صص .57-47

.16

عباسی ،بیژن ،روش پژوهش در دانش حقوق ،انتشارات خرسندی ،چاپ دوم.1394 ،

.17

عبدالرحیمیان ،محمدحسین ،دهقان منشادی ،سمانه ،سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (از تئوری تا عمل)،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.1394 ،

.18

عبدی پورفرد ،ابراهیم ،مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ چهارم.1394 ،

.19

عرفانی ،محمود ،حقوق تجارت بین الملل ،جلد پنجم ،جنگل ،چاپ سوم.1391 ،

.20

عسکری ،پوریا ،حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی ،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،چاپ سوم.1394 ،

.21

قنبری جهرمی ،محمد جعفر ،وصالی محمود ،منصور « ،تأثیر رویه و رفتار سرمایه گذار در تعدیل خسارات ناشی از نقض استاندادرهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری»،پژوهش حقوق عمومی،
شماره  ،50بهار  ،1395صص.141-119

قوانین
.1

قانون مدنی

.2

قانون تجارت

.3

قانون بورس و اوراق بهادار

.4

قانون سرمایه گذاری خارجی

دا�ﺸﮕﺎﻩ آٓزاد اﺳﻼﻣﯽ وا�ﺪ �ﻠﻮم وﲢﻘیﻘﺎت
e-mail : alizare@srbiau.ac.ir
dr.alizare@gmail.com

�م درس  :ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت ﭘیﺶ ﻧﻴﺎز
اﺳ�ﺘﺎد  :دﮐﱰ �ﲆ زارع
�ﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ

ﳇﯽ درس  :ﺗﻔﻬﲓ ارزش و ﻟﺰوم اﳘﻴﺖ در درس ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت و ﳘﭽﻨﲔ اراﺋﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﴐوری و اﳚﺎد �ﺎرت ﻫﺎی ﻻزم در دا�ﺸﺠﻮ�ن �ﺮای �ﺴﺐ ﺗﻮا�ﱙ و ﻫﺪف
اﺳ�ﺘﻔﺎدﻩ و �ﺮداﺷﺖ ﲱﻴﺢ از ﲢﻘیﻘﺎت د�ﮕﺮان .درس ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت �ﮑﯽ از دروﺳ�ﭙیﺶ ﻧﻴﺎز ﺷﲈﺳﺖ
رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ درس
�ﺮ�ﻣﻪ ر�ﺰی – ﳇﻴﺎت ورود ﺑﻪ ﲝﺚ

�ﻠﺴﻪ اول
�ﻠﺴﻪ دوم
�ﻠﺴﻪ ﺳﻮم
�ﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم
�ﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﳇﻴﺎت ﺣﻘﻮق  ،ﻣﻔﺎﻫﲓ ﳇﯽ ﺣﻘﻮق  ،ﺗﻘﺴ�ﲓ ﺑﻨﺪی �ﲅ ﺣﻘﻮق
اداﻣﻪ ﳇﻴﺎت ﺣﻘﻮق ﻣبﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ �ﲅ ﺣﻘﻮق ح ﻣﺪﱏ و ....
♦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق �ﺎ�ﮕﺎﻩ ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت ﲡﺎرت �یﺴﺖ ؟�رﳜ�ﻪ ﲡﺎرت ﮐﻨﻮﱏ ﻣنﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت اﺷ�ﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﲡﺎرت اﻟﺰاﻣﺎت ﲡﺎر ﲡﺎر
ﺣﻘیﻘﯽ � ﻃﺒﻴﻌﯽ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ �ﺟﺮ♦ ﲡﺎر ﺣﻘﻮﰵ
 -ﳇﻴﺎت � ،رﳜ�ﻪ  ،ﻗﺮارداد ﴍ�ﺖ � ،ﺑﻌﻴﺖ ﴍ�ﺖ  ،اﻗﺎﻣتﮕﺎﻩ ﴍ�ﺖ

�ﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ

♦ ﲻﻠﻴﺎت ﲡﺎرﰏ  ،ﲻﻠﻴﺎت ﲡﺎرﰏ اﺻﲆ  ،ﲻﻠﻴﺎت ﲡﺎرﰏ ﺗﺒﻌﯽ

�ﻠﺴﻪ ﻫﻔﱲ

♦ د�ﮕﺮ ﲡﺎر دﻻﱃ  ،ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﰷری ،ﻗﺮارداد ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﲡﺎرﰏ
اﻣت�ﺎن ﻣیﺎن �ﺮم -

�ﻠﺴﻪ ﻫﺸ�ﱲ
�ﻠﺴﻪ ﳖﻢ

♦ اﻗﺴﺎم ﴍ�ﺖ
♦ ﴍ�ﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ �ﺎم  ،ﺗﻌﺮﻳﻒ  ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﴍ�ﺖ  ،ﳓﻮﻩ �ﺸﮑیﻞ آٓن

�ﻠﺴﻪ دﱒ

♦ ﳎﺎﻣﻊ ﲻﻮﻣﯽ ﴍ�ﺖ ﺳﻬﺎم  ،ﳓﻮﻩ �ﺸﮑیﻞ آٓن  ،اﺧتﻴﺎرات

�ﻠﺴﻪ �زدﱒ

•

�ﻠﺴﻪ دوازدﱒ

♦ ﴍ�ﺖ � ﻣﺴ�ﺌﻮﻟﻴﺖ ﳏﺪود ﺗﻌﺮﻳﻒ  ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﴍ�ﺖ  ،ﳓﻮﻩ �ﺸﮑیﻞ آٓن  ،اﳓﻼل ﴍ�ﺖ

�ﻠﺴﻪ ﺳﲒدﱒ

♦ ﴍ�ﺖ ﺗﻀﺎﻣﲎ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﴍ�ﺖ  ،ﳓﻮﻩ �ﺸﮑیﻞ آٓن  ،اﳓﻼل ﴍ�ﺖ

�ﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎردﱒ

♦ �رﳜ�ﻪ ﴍ�ﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﱏ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ �رﳜﯽ  ،ﴍ�ﺖ ﺗﻌﺎوﱏ در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  ،۱۳۵۰ﴍ�ﺖ ﺗﻌﺎوﱏ در ﲞﺶ ﺗﻌﺎوﱏ
ﴍﮐﳤﺎی ﺗﻌﺎوﱏ  ،ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﴍ�ﺖ  ،ﳓﻮﻩ �ﺸﮑیﻞ آٓن  ،اﳓﻼل ﴍ�ﺖ
ورﺷﮑﺴ�ﺘﮕﯽ

�ﻠﺴﻪ ﺷﺎنﺰدﱒ

�ﺮرﳻ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸ�ت آٓﻣﻮزﳽ �ﺮم

�ﻠﺴﻪ ﭘﺎنﺰدﱒ

اﳓﻼل ﴍ�ﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ

ﻣنﺎﺑﻊ :
.۱

آٓﺋﲔ �ﻣﻪ ﴎﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری �ﺎر� در ﺑﻮرس ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۴/۳/۱۱ﻫﻴﺎت وز�ﺮان

.۲

ار�ب ،ﲪﻴﺪرﺿﺎ .اﻟﻔبﺎی �زار ﴎﻣﺎﻳﻪ ،ﺗﺪو�ﻦ  :اﻧیﺴ�ﺘیتﻮ آٓﻣﻮزﳽ ﺑﻮرس ﲟﺒﱨ ،ﲠﻤﻦ  ، ۱۳۸۳ﴍ�ﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﱏ ﺑﻮرس

.۳

اﺳﮑیﲎ  .رﺑﻴﻌﺎ  ،ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت ﲰﺖ  ،ﲥﺮان؛

.۴

راﺷﺪی اﴍﰱ� .ﻠﲑﺿﺎ  ،ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت ) ﰷر�ﺮدی ( ﲥﺮان  :ﴍ�ﺖ �ﺎپ و �ﴩ �زرﮔﺎﱏ؛
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ﺳ�ﺘﻮدﻩ ﲥﺮاﱏ  .ﺣﺴﻦ  ،ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت  ،ﲥﺮان � :ﴩ دادﮔﺴﱰ؛ ۱۳۷۵
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ﻗﺎﻧﻮن ﲡﺎرت

�م درس  :ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت ﭘیﺶ ﻧﻴﺎز
اﺳ�ﺘﺎد  :دﮐﱰ �ﲆ زارع

دا�ﺸﮕﺎﻩ آٓزاد اﺳﻼﻣﯽ وا�ﺪ �ﻠﻮم وﲢﻘیﻘﺎت
e-mail : alizare@srbiau.ac.ir
dr.alizare@gmail.com

.۷

ﻋﺮﻓﺎﱏ ،ﶊﻮد  ،ﺣﻘﻮق ﲡﺎرت

.۸

ﳏﺸﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﲡﺎرت  ،دﻣﺮﭼیﲆ

.۹

ﶍﻮ�ﻪ ﻗﻮاﻧﲔ ،ﻣﻘﺮرات و آٓﺋﲔ �ﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﲠﺎدار � ،ﺎپ ﺳﻮم  ،ﻣﺪ�ﺮﻳﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﱏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﲠﺎدار؛
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بسمه تعالی
نام درس  :حقوق جتارت

دانشگاه آزاد اسالعی واحد علوم وحتقیقات

استاد  :دکرت علی زارع

e-mail : alizare@srbiau.ac.ir
dr.alizare@gmail.com

هدف کلی درس  :تفهیم ارزش و لزوم امهیت در درس حقوق جتارت و مهچننی اراه عللوعات روور و ااجاد عهارت ها الزم در دانشجویان
بوا کسب توانایی و استفاده و بوداشت صحیح از حتقیقات دیگوان .درس حقوق جتارت یکی از دروس ختصصی رشت مشا عی باشد

رئوس مطالب درس
جلس اول
جلس دوم
جلس سوم

بوناع ریز – کلیات ورود ب حبث
حقوق تجارت الکترونیکی :

تلویف  ،انواع جتارت الکرتونیکی  ،رژمی حقوقی جتارت الکرتونیکی  ،ورلیت کنونی

حقوق تجارت الکترونیکی :

اعنیت جتارت الکرتونیکی ،قوار داد الکرتونیکی ،

جلس چهارم

حقوق تجارت الکترونیکی  :تکمیل مطالب

جلس پنجم

بازار  ،کلیات ،شناخت و مفاهیم کلی

جلس ششم
جلس هفتم

اقسام بازار :

بازار کاال ،بازار عالی  :بازار بیم ب  :بازار پول ج  :بازار سوعای

بازار سرمایه و ارکان ان:

بازار اولی  ،بازار ثانوی

جلس هشتم

امتحان میان ترم -

جلس هنم

بورس :تاریخچه  ،شکل گیری بورس اوراق بهادار در انگلستان

جلس دهم

بورس  :شکل گیری بورس اوراق بهادار در ایران

جلس یازدهم

بورس اوراق بهادار از منظر قانونی

جلس دوازدهم

معامله اوراق قرضه

جلس سیزدهم

انواع اوراق قرضه

جلس چهاردهم

ویژگی های اوراق قرضه

جلس پانزدهم

معامله سهام در بورس اوراق بهادار

جلس شانزدهم

 بررسی مسائل و مشکالت آموزشی ترم
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