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 سمه تعاليب

 

 اجرايي -تخصصي –ه اطالعات علمي خالص

 

 مسعود اخوان فرد دکتر نام و نام خانوادگي: 

  1338 متولد –فرزند محمود 

 

 )بازنشسته(  دولتي دانشگاه رسمي عضو هيات علمي -

 سوابق گوناگون اشتغال و تجربه تا کنون( 1359)از سال  سال40 دارای  -

در مطالعه متون فقهي  عربي )متوسط -مه(نگارش و ترج -طالعهم -محاوره -تدريسي )عالي در مسلط به زبانهای انگليس -

 .و تخصصي( و ماليو )مبتدی(

 

نشست ها و حضور در  جهت سال 25فريقا و امريکا در طول ا -روپاا -به تعداد کثيری از کشورهای آسيا اعزام -

 -امريکا -انبين المللي منجمله ديوان داوری اير و نمايندگي اوری ها و دعاوید -دفاع -مذاکرات -کنفرانسهای علمي

 -مريکا(امان ملل متحد )مقرهای اروپايي و ساز -نرژی اتمياآژانس بين المللي  -ديوان داوری اتاق بازرگاني بين المللي

 .و ... 2کنفرانس دوربان  -اتحاديه بين المللي ارتباطات

 

 ير:نظ ی مختلفو انجمنها و دستگاههاعضويت و همکاری با نهاد ها  -دبيری -

 -)کميسيون حقوق ورزش( کميته ملي المپيک و سازمان تربيت بدني -شورای عالي انقالب فرهنگي -وزارت علوم 

 -دانشگاه تهران -شورای فرهنگي اجتماعي زنان -شورای عالي امنيت مليکميته حقوقي  -انجمن علمي حقوق ورزش
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سازمان بسيج جامعه  -رياست جمهوری و خانواده مرکز امور زنان -امام حسين )ع( دانشگاه -دانشگاه علوم قضايي

دانشگاه آزاد  -انجمن علمي قرآن و تحول علوم -جمعيت دفاع از ملت فلسطين -بسيج خقوقدانان تهران بزرگ -زنان

 و .... سازمان مديريت صنعتي -مشهد( -اسالمي )زاهدان

 

 09121301726ن: تلف

e-mail: mfardlaw@ yahoo.com 

 

 

 سوابق تحصیلی دانشگاهی: -

 .يرانا -کارشناسي حقوق قضايي از دانشگاه شهيد بهشتي -1

 .نگليسا -کارشناسي ارشد حقوق بين الملل ) انتقال تکنولوژی ( از دانشگاه ادين بارا -2

 :عنوان رساله پاياني کارشناسي ارشد

Law of International Transfer of Technology 

 

 

 .ليسانگ -)گالسگو( ( حقوق تجارت بين الملل از داشگاه استراسکاليد.Ph.Dتخصصي ) دکتری -3

 

 :(.Ph.Dعنوان رساله پاياني دکتری تخصصي )

 International Sales Contracts Legal Aspects of 
  

 ی:جربی و مسوولیتهای اجرایسوابق تبرخی  -

)پروژه های  حقيقتالمللي و تدريس و بين  –حقوقي  –ايي اجر –اداری  –سال اشتغال در مشاغل قضايي  40 حدود -

 .و مشاوره متعدد بعنوان مجری و ناظرو ...(

 .1367لغايت  1360سال در ايام سنواتي  5ضور در جبهه ها و مناطق جنگي جنوب و غرب بمدت حدود ح -
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دن مسووليتهای دارا بوو 1389ي ال 1388از  رنامه ريزی و امور مجلس سازمان انرژی اتميمعاون بين المللي و ب -

ت ااجرايي و هي -راهای عالي اداریعضويت در شو -جنبي در اين سازمان نظير: مسووليت هيات بررسي تخلفات اداری

 .رييسه سازمان

 

 .1391تا  1389از  کشور مسوول سازمان بسيج حقوقدانان  -

 

 ظير:نو مسووليتهای گوناگون ( 1392اه ديم 21)تا  1391از  مالش-رياست دانشگاه آزاد اسالمي تهران -

ه سياسي دانشگا-ارت بر تشکلهای اسالميعضو هيات نظ -ضويت در هيات امنای دانشگاه آزاد اسالمي استان تهرانع -

ضو هيات امنای باشگاه ع -ضويت در شورای پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي )مرکزی(ع -آزاد اسالمي )مرکزی(

... مرکزی( و .رای آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي )عضويت در شو -دانشگاه آزاد اسالميپژوهشگران جوان و نخبگان 

 تا کنون.

 

 شي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي.مدير کار گروه حقوق ورز -

 زشي ايران.رييس کميته آموزش انجمن علمي حقوق ور -

 ا کنون.ت 1392ارف دفاع مقدس از ديماه وق دفاع مقدس در پژوهشگاه علوم و معمدير گروه علمي پژوهشي حق-

 :ط بامرتب تا کنون 1375از  ی دولتيو سازمانها برخي شرکتهاه ببين المللي  -حقوقيو تدريس ارايه مشاوره -

ازمان فناوری س -کشور عامل سازمان پدافند غير  -ارتباطات و فناوری اطالعات -نيرو –صنايع  –ه های نفت وزارتخان -

 . اطالعات و ...

و  در دوره های آکادميک ) کارشناسي ارشد لملليابين -تدريس مباحث حقوقي سال در 26حدود  دارای سوابق متمادی-

 :کوتاه مدت( نظير( و نيز کاربردی )دکتری

نتقال حقوق ا – ی بين المللياصول و فنون مذاکرات تجار –پيمان  – بين المللي داوری –قراردادهای داخلي و بين المللي  -

 –لل اقتصادی حقوق بين الم –حقوق سازمانهای بين المللي  –قوق فناوری اطالعات و تجارت الکترونيک ح-تکنولوژی

 و ....تعارض قوانين   -حقوق تجارت بين الملل
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تر مالک اش يصنعتدانشگاه  -عضو کميته منتخب اساتيد در دانشکده )مجتمع دانشگاهي( مديريت و فناوری های نرم -

 .1384-11-20از 

ناوری طات و فوزارت ارتبا -کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات( اطالعات )خبره حقوق فناوریعضو صاحب نظر  -

 .تا کنون 1385-3-30از  -اطالعات

 .1386-10-3ز ا -گاه علوم قضاييميسيون جذب اعضای هيات علمي دانشعضو ک -

 .1388تا  1386-11-10ز ا -مالک اشترانشگاه صنعتي د -عضو کميسيون تخصصي علوم انساني هيات مميزه -

 .1386ز اانشگاه مالک اشتر د -مدير گروه حقوق در دانشکده )مجتمع دانشگاهي( مديريت و فناوری های نرم -

 

 )به زبانهای انگلیسی و فارسی(:همایش ها /برخی مقاالت/تحقیقات

1- Legal Aspects of Multilateral Investment Guarantee Agency (M.I.G.A) 

2- Legal Aspects of International Monetary Fund (Art.IV) 

3- Copyright Law Of Iran 

 انگليس (  Edinburghدر دانشگاه 3و  2-1) موارد 

 .1380–قواعد حقوقي انتقال تکنولوژی ) در موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي (  -

 -"های حاکم بر صنايع دفاعيت ملي ايران با تأکيد بر پارادايمهای نظامي حاکميفناوری اطالعات و تأثير آن بر مؤلفه" -

مهندس عليرضا  -عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر  -دکتر حسين شيرازی   -دگان: دکتر مسعوداخوان فردنويسن

. 1386ت فناوری اطالعات دانشجوی کارشناسي ارشد مديري –ابوالقاسم   

منظر حقوق  به سازمان جهاني تجارت ازفت دررابطه با الحاق ايران بررسي موفعيت پژوهشگاه صنعت ن" -

.1386سال  -"مالکيت فکری  

سيد عليرضا  -ويسندگان: دکتر مسعود اخوان فردن -"ها در صنايع نفت, گاز و پتروشيميمديريت طرح" - -

.1387 -دانشجوی کارشناسي ارشد دانشگاه مالک اشتر -طاهری يزدی  

" -نيکي در تجارت بين بنگاهيقراردادهای الکترو" - E-contract in B2B 

 -دکتر مسعود اخوان فرد؛و  دانشگاه شيرازاز  -سي ارشد مهندسي فناوری  اطالعاتويکتوريا قانع؛ کارشنانويسندگان: 

1387.  
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جوی دانشاني ) محمد اصفهويسندگان: ن -"مفهوم اعتماد مشتريان در تجارت الکترونيکي و انواع تکنولوژی های مرتبط" -

فرانس ر پنجمين کند -ردفکارشناسي ارشد فناوری اطالعات، دانشکده الکترونيکي ، دانشگاه شيراز( و دکتر مسعود اخوان 

 .1387 -بين المللي فناوری اطالعات و ارتباطات

ت للي امنيمايش بين المه -يد محمد مهدی غمامي و دکتر مسعود اخوان فردسنويسندگان:  - "امنيت و حقوق تکنولوژی" -

 در دانشگاه بيرجند. ١٣٨٧آذرماه  ٧و  ٦انساني در غرب آسيا در تاريخ 

 .1387 -"در آمدی بر حقوق بين الملل انتقال تکنولوژی و کشورهای در حال توسعه" -

 -"ری مشترکرمايه گذاارايه الگوی مذاکرات بين المللي سازمانهای ايراني در حوزه انتقال تکنولوژی به روش س" -

 .1387 -هندس محمد علي کاشفيم -کتر عليرضا بوشهرید -نويسندگان: دکتر مسعود اخوان فرد

 و ...... -

 

 

 کتاب )تالیف / ترجمه( :

- xشابک –)ص(  رارگاه سازندگي خاتم انبياء) در موسسه طرح جامع ق "حقوق در قراردادها طرحهای عمراني" -

 .1384 سال -سين مشاور طرح جامعانتشارات موسسه مهند – 964066541

 .1386سال  -فاعيدناشر: موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع  -"فرهنگ تشريحي واژگان حقوق فناوری اطالعات" -

کتر سيد محمد د -فشين فيروز منشا -ويسندگان: دکتر مسعود اخوان فردن -"مديريت مالکيت فکری در پژوهش نفت" -

 .1386پ سال چا -9649343342ابک ش -نشر شمسا -صحفي )زير نظر(

 .1397 -رسندیانتشارات خ -"ز منظر حقوق بين المللا -درآمدی بر مباني انتقال فنّاوری"-

 .1398 -انتشارات حقوقي مجد -"حقوق داوری سايبری"-

 .1399 -انتشارات امجد -"بين المللي(-ديپلماسي دفاعي )حقوقي"-

 .1399 -عدالتاشر پژواک ن -"حمایت از طرحهای صنعتی"-

 

 برخی تالیفات و تحقیقات دانشگاهی: و داورینظارت راهنمایی و  -

در  پروژه ها وو مقاالت  برخي تاليفات و تحقيقات دانشگاهي وریو دانظارت حدود يکصد عنوان راهنمايي و مشاوره و  -

 مقاطع دکتری و کارشناسي ارشد . برخي از عناوين:
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ال عتي در سديريت صنمدر دوره کارشناسي ارشد سازمان   "خدمات مشاوره مهندسي عمران تحليل محيط حقوقي قراردادهای "

 .) دانشجو : آقای منوچهر شيباني اصل ( 76-77تحصيلي 

ور جت اله پجو آقای حدانش)در دوره کارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي )  "صالحيت قضايي در دريای سرزميني" -

 .75داور( در سال 

يدری( حفتحعلي  نشجو آقایدا)در دوره کارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي )  "ئوليت آغازگر جنگ ايران و عراقمس" -

 .1376در سال 

دانشجو آقای  باطبايي )طاه عالمه بعنوان استاد داور در دوره کارشناسي ارشد دانشگ "قاعده استاپل و مسئوليت بين المللي" -

 .1375مسعود گماری ( در سال 

ئ الدين واعظ سيد عال و آقاینشج)دادر دانشگاه عالمه طباطبايي دا "هواپيما يي ربايي و امنيت پرواز در حقوق بين الملل" --

 .1375الری( در سال 

وسسه ي ( در موان حسيناصغر کي پروژه ) مجری آقای دکتر سيد- "مالحظات استراتژيک جهاني در زمينه انتقال پيشرفته" --

 .84تا  82تحقيقاتي صنايع دفاعي از سال آموزشي و 

 -لقاسم رضا ابواانشجو: عليد  -مقطع کارشناسي ارشد -"فناوری اطالعات و تاثير آن بر پارادايمهای حاکميت ملي ايران" --

 .1386-مالک اشترصنعتي دانشگاه 

 -عيل لطفيدانشجو اسما -اشترانشگاه مالک د -رشناسي ارشدمقطع کا -"ارايه يک مدل ارزيابي عملکرد برای ساصد" -

1385. 

 -ازدانشگاه شير -: علي اکبر تنوریدانشجو  -ع کارشناسي ارشدپايان نامه مقط -"قراردادهای الکترونيکي/از راه دور" -

1387. 

انشگاه د -انشجو: محمد رضا نظافتيد  -مقطع دکتری تخصصي  -"معنوی مالکيت  و حقوق فناوری اطالعات" -

Strathclyde- 1386 -نگليسا. 

 دانشگاه امام–انشجو: رسول رضايي د -قطع کارشناسي ارشدم -"قانون حاکم بر آنحقوق مرتبط با حق پديدآورنده و" -

 .1387 -صادق )ع(

دانشجو:  -سي ارشدقطع کارشنام -"حقوق طرحهای صنعتي مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فقه اماميه و اسناد بين المللي" -

 .1387 -دانشگاه امام صادق )ع(– صادق مهردوست
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دانشگاه – عباس قنبریانشجو: د -دکتری تخصصيمقطع  - "تعهد تحويل کاالی مطابق قرارداد در تجارت بين الملل" -

 .1387 -شهيد بهشتي

 نازيالدانشجو: -قطع کارشناسي ارشدم -"برخي مالحظات حقوقي استفاده از چک الکترونيکي در تجارت الکترونيک " -

 .1387 -دانشگاه شيراز -تبيا

 سهيل دانشجو: -ارشد يمقطع کارشناس -"روزه( 22جنگ  يحقوق يدر نوار غزه )بررس يستيونيصه ميرژ تيجنا" -

 .1389-انشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزید  -گرشاسبي

 يانشگاه آزاد اسالمد  -يالناز  رحيم خويانشجو: د  -ارشد يمقطع کارشناس -"اصل حاکميت قانون در حقوق بين الملل"

 .1389 -یواحد تهران مرکز

به افشاريان سودادانشجو:  -ارشد يمقطع کارشناس - "شهدم-مسئوليت ناشي از سوانح ريلي با محوريت حادثه تبريز" -

 .1396-شهدواحد تهران م يدانشگاه آزاد اسالم  -طرقبه

لدين ا شهابدانشجو:  -ارشد يمقطع کارشناس -"کاال مسئوليت مدني متصديان سامنه های اينترنتي حمل مسافر و" -

 .1397 -مشهدواحد  يدانشگاه آزاد اسالم  -طلعتي

  -لصفايي اص ننسريدانشجو:  -ارشد يمقطع کارشناس -"شرايط و محدوديتهای استعفای داور و مسئوليتهای ناشي از آن" -

 .1397 -واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم

انشگاه آزاد د  -زهرا خبازيانانشجو: د -ارشد يمقطع کارشناس -"ن دادرسي در دعاوی ورشکستگيمطالعه تطبيقي آئي" -

 .1397 -واحد مشهد ياسالم

 وری اسالميجمهخابات مفهوم رجل سياسي و تحوالت آن از نگاه فقهي و حقوقي و از ديدگاه شورای نگهبان در انت" -

 .1397 -واحد مشهد يانشگاه آزاد اسالمد  -الحي نيامنصوره صدانشجو:  -ارشد يمقطع کارشناس -"ايران

م شهرادانشجو:  -ارشد يمقطع کارشناس  -"ارزش اثباتي اسناد الکترونيکي در تجارت بين الملل در فضای سايبری" -

 .1398 -واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم  -دانشور صالحي

 دانشجو: -ارشد ياسمقطع کارشن -"يو حقوق خارج رانيدر حقوق امطالعه تطبيقي مسئوليت مدني معلولين ذهني " -

 .1398 -واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم -انيفاطمه خاطر

 -ارشد يارشناسکمقطع  -"يانتيص کردينفت و گاز با رو گذاری¬هيسرما یحل اختالف در قراردادها یروشها " -

 .1399تابستان -واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم -وطن دوست يعل دانشجو:
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انشجو: د -ارشد يکارشناس مقطع -"UCC کايآمر یتجار متحدالشکل م و قانونالفقه اس ران،يدر حقوق ا نيرعيغ قيتوث" -

 .1399اييز پ -واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم -ليال اعتمادی

زاد آدانشگاه  -پورصابر يعلانشجو: د -دکتری مقطع -"الملل نيدر حقوق ب ستيز طيها بر حفاظت از مح ميآثار تحر" -

 .1399 زييپا -دنجف آباواحد  ياسالم

 دانشجو:  -ارشد يناسمقطع کارش -"ال کامن ينظام حقوق یدارا یوکشورها رانيدرحقوق ا تيتابع يقيتطب يبررس " -

 .1399 زييپا -قم نيدانشکده اصول د -يمحمدزاده چمازکتکيميا 

ور پ يمحبوبه قل نشجو:دا -ارشد يمقطع کارشناس -"و مصر رانيدر ا يآورندگان آثار ادب ديحقوق پد يقيمطالعه تطب " -

 .1399 زييپا -واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم -سمرغاوه

 -يتسالم عقوبيانشجو: د -یمقطع دکتر -"رانيالملل و حقوق ا نيدر آموزش در نظام حقوق ب ضيتبع تيممنوع " -

 .1399 زييپا -واحد نجف آباد يدانشگاه آزاد اسالم

 و .....تا کنون.

 

 


