
 به نام خدا

 اجرایی دکتر پرویز باقری عضو هیات علمی دانشگاه-خالصه سوابق تحصیلی

 

 مشخصات فردی

 (تجارت الکترونیک خصوصی )نام و نام خانوادگی : پرویز باقریمدرک تحصیلی :دکتری حقوق 

محل     4500599584  کد ملی:        570شماره شناسنامه:           1350نام پدر: ولی              سال تولد: 

 شیعه     وضعیت تاهل: متاهل-تولد: ایالم           محل صدور: ایالم           دین و مذهب: اسالم

 1نشانی منزل :ایالم بلوار مدرس روبه روی محیط زیست .خ.مهران کوچه مهران

  ایالم.گروه حقوق نشانی محل کار :دانشگاه

 :0843pb0873@yahoo.comEmail-3344462منزل:09183414064شماره تماس: همراه 

 تحصیالت: 

 

 دانشگاه شهید بهشتی تهران: دوره کارشناسی

 دوره کارشناسی ارشد:دانشگاه شهید بهشتی تهران

 ( UKM( :دانشگاه ملی مالزی )ph.Dدوره دکتری)

 

  سوابق اجرایی

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایالم 

 پیام نور ایالم عضو شورای پژوهشی دانشگاه 

 عضو شورای تخصصی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان لرستان 

  رئیس هیات مدیره هسته ی علمی حقوق دانشجویان  جنوب شرق آسیا 

 عضو هیات داوری تجاری اتاق بازرگانی استان ایالم 

  سال 2مدیر گروه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم به مدت 

  ایرانی خارج از کشورعضو انجمن دانشجویان 

 پژوهشگر دوره فوق دکتری در دانشگاه ملی مالزی 

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد ایالم 

 معاون مجتمع ایثارگران ایالم 

  سال 3مدیر مرکز آموزشی شهید مطهری وابسته به دانشگاه ایالم به مدت 

 مشاور حقوقی و قراردادها 

  الکترونیکمشاور در امور قراردادهای حقوق تجارت 

 پیام نور ایالممدیر گروه حقوق دانشگاه 

 عضو انجمن نخبگان استان ایالم 

 عضو هیات نظارت آموزش عالی استان ایالم 

  شورای مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور استان ایالمعضو 



 

 

 فعالیتهای پژوهشی و آموزشی

زمینه حقوق قرار دادهای الکترونیکی و تحقیق در  -تدریس دروس حقوق  در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی

شرکت  -حقوق تجارت الكترونیك در قالب نوشتن و چاپ مقاالت متعدد در ژورنالهای معتبر داخلی و خارجی

 -نگارش کتاب و انجام  طرحهای پژوهشی -در کنفرانسهای ملی و بین المللی با ارائه  مقاالت و سخنرانی

شرکت در کارگاهها و  -دوره های کاشناسی ارشد و دکتری دانشجوییراهنمایی و مشاوره پایان نامه های 

نفر اول جشنواره قرآنی دانشجویان خارج از کشور در رشته مقاله نویسی،  ایثارگر  -دوره های مختلف علمی

 .و جانباز دوران دفاع مقدس، تسلط کامل به زبان انگلیسی و آشنا به زبان عربی

 

 

 فعالیتهای فرهنگی

 

 ون قران دانشگاه یو کی ام مالزیدبیر کان 

 نفر اول چهارمین جشنواره  قران دانشجویان جنوب شرق آسیا در رشته مقاله نویسی 

 نفر دوم مسابقات قران دانشجویان جنوب شرق آسیا در رشته قرائت ترتیل 

 نفر دوم پنجمین جشنواره قرانی دانشجویان جنوب شرق اسیا در رشته مقاله نویسی 

  اساتید استان ایالمعضو بسیج 

 عضو کارگروه پیوست نگاری فرهنگی استان ایالم 

 دبیر کانون حقوقی و علمی فرهنگی ایثار در جنوب شرق آسیا 

 

 

 اجرایی-پژوهشی-آموزشیعالئق کاری:

 

LIST OF PUBLICATIONS 

A) ISI papers 

 

1. The application of Khiyar al-aib  (option of defect) in on-line contracts and 

consumer rights, (2011) EJLE, Vol.33, issue2. 

2. Parties legal capacity in online contracts, (2012) EJLE, Vol.34, issue2. 

3. The application of khiyar al-tadlis (option of deceit) in online contracts and 

consumer rights, (2013) submitted paper to EJLE. 

4. Considering a model for supply chain of electronic consumer purchase network: 

A mechanism for e-consumer protection, (2013) Modern Economy Journal, 

accepted paper. 

5. Occupational safety and health in temporary contract, (2013) Journal of religion 

and law, submitted paper. 

6. Post-contractual e-consumer rights in online contracts, (2013) Beijing Law 

Journal, accepted paper. 



7. Search for a lawful interpretation; Labour law is wonder, World Trade journal, 

submitted paper. 

8. Privacy in Online Contracts; Shari’ah and Modern Perspective, submitted paper 

to CSLR ISI journal (2014) 

9. Contextualising Data Privacy and Cyber Consumer Protection from Selected 

Jurisdictions;  submitted paper to CSLR ISI journal (2014) 

10.Access to Information and Rights of Withdrawal in Internet Contracts in Iran: 

The Legal Challenges.  published ISI paper, Journal of Computer Law &Security 

Review (CLSR), 2014. 

11. E-insurance law and digital space in Iran. Journal of internet banking and 

commerce, 2016. 

12. Data privacy in electronic commerce, Journal of internet banking and 

commerce, 2015. 

13.Legal principles on applying authority parliament on electronic contracts. 

JCRS, 2016. 

14. Comparative study of multiple causation in the Iranian and Malaysian tort law, 

sociology and criminology journal, 2016. 

 

B) SCOUPUS Papers 

1. Press legal regime in Iran: flexibility and adaptability with the new 

technological innovations, (2010) Muslim world Journal of human rights, accepted 

paper and under publication. 

2. Electronic commerce and consumer protection development: policy, law and 

infrastructure, (2012) Medwell Journal of international business and management, 

Vol.6 No.3, published paper. 

3. A legal framework for consumer protection in e-commerce in Iran, (2012) 

Medwell Journal of international business and management, Vol.6 No.3, published 

paper. 

4. Conflict of Laws In Internet Transactions, International Business Management 

Journal, 8(5): 301-307, MedwellJournal,  published paper (2014). 

 

C) International Journals 



1. Legal rules for marine trading between west and east of Asia during 16th 

century, (2012) US-China law review Journal, Vol.9, issue.3. 

2. Effects of temporary contracts in labour law in Iran, (2012) GSTF Journal of 

law and social sciences, Vol.2, No. 1. 

3. Electronic Commerce from an Islamic Perspective, International and 

comparative law yearbook, ShahidBeheshti University of Tehran, 2012, accepted 

paper. 

D) National Journals 

1. A survey to the e-commerce law in Islamic perspective, Inter-disciplinary 

journal of Quranic studies, Tehran, Vol.5, No.3, 2011. 

2. Legal ground of the relationship between peasants and endowed people during 

the Valiyan period, Journal of local histories, Tehran, Payamnoor University, 

submitted paper, 2013. 

 مقاالت فارسی

 ، مجله دانش حقوق مدنیی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهنوضعیت حقوقی معامله .1

 ، مجله حقوقی دادگستری حقوقی مهرالمسمی در مورد فوت زوجین  -ماهیت فقهی .2

 ، قمفقهی، مجله پژوهشهای نگاهی نو به ذی نفعی ثالث در عقد .3

 ، مجله حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتیقانون اساسی 171نگرشی نو به خطای قضایی و چالشهای اصل  .4

 فصلنامه حقوق اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ، حقوقی حکم غیابی -بررسی فقهی .5

در قانون اساسی مصر)قانون اساسی  تحلیلی برگستره حقوق و آزادی های فکری درپرتو اصل حاکمیت قانون .6

 ، پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه عالمه طباطباییمیالدی(2014مصوب

 پژوهش حقوق خصوصی،، دانشگاه عالمه طباطبایی فصلنامه،شروط ضمان و عوض در عقود ودیعه و عاریه .7

 )استان ایالم(، مجله دیدگاههای حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی بررسی عوامل موثر بر ارتقاء جایگاه وکال .8

سیاسی نظام ارباب رعیتی عصر والیان، مجله پژوهشهای تاریخی )علمی پژوهشی(، دانشگاه -مبانی حقوقی .9

 سمنان

 

 

 کتب فارسی در دست تدوین

 

 گروه فقه و حقوق 3زبان تخصصی  .1

 2حقوق تجارت  .2

 

E) Chapter of a book 



 1. Islamic Business and Entrepreneurship: A Conceptual Discourse, Chapter 6, 

Published in UKM. 

2. Encyclopedia of Law and Economics, Springer Data Base, Germany, Long 

Essay, 2014. 

F) Conferences 

1. International conference of Business, Law and Developments, Kuala Lumpur, 

2011, Theoretical framework of Law, technology and commerce. 

2. International conference on Consumer law, Kuala Lumpur, 2011, the 

application of option of defect in online contracts. 

3. ICSEP Conference ISI proceeding, Electronic Commerce, Law and Consumer 

Protection, Kuala Lumpur, 2011. 

4.AMSAR, International Conference, Legal Aspects of Press Law in Iran, 

Bangkok, 2010. 

5. Academy for Global Business Advancement (AGBA), Legal Competence of the 

Parties in Online Contracts, UPM, Malaysia, 2011. 

6. Iranian Students Scientific Conference (ISSC), The Application of Electronic 

Commerce in Islamic Law, UPM, Malaysia, 2011. 

7. Global conference: Evil, Law and the State, Salzburg, Austria, An unfinished 

struggle: governments and citizenship rights, 2009. 

8. International conference of the association of the historians of Asia, Marine 

trading and legal rules between west and east of Asia in 16th century, Singapore, 

2010. 

9. International conference of the association of the historians of Asia (IAHA), the 

role of the merchants and traders in promoting the Islamic rules in the 

subcontinent of India,  Delhi, 2008. 

10. International conference of Youth, State and Public law, Imam Sadiq (A.S) 

University, the legal ways of protecting children rights in the Iranian law, 2004. 

11. International conference of the association of the historians of Asia (IAHA), 

the promotion of the Islamic law in Indonesia,  Bali, 2009. 

12. International conference of Al-amrbilmarufvanahye an al-monkar, Qazwin 

University, Article (8) of the Iranian Constitution and the prevention of crimes in 

the society, 2006. 

13. International conference on Insurance Law, Dubai, 2014. 


