
 

 

 
 

 
 

 داور دعاوی فضای مجازی   و  وکیل پاهی یک دادگستری 

ر )ساماهن حقوقی دادرپداز(هم ر و مدری عامل شرکت وریا دادرپداز آتیه پندا  بنیانگذا

گاه شهیـد بهشتی   دانشجوی دکترای حقوق خصوصی رد دانش
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   تعالی   بسمه

                                                                                                                      

                   الف(مشخصات فردی                                             

 1368 سال تولد: سعید نجات زادگان  نام ونام خانوادگی:
 09120674421تلفن تماس:  051-37663357 تلفن تماس:

، روبروی  12و  10مشهد، بلوار خیام، بین خیام آدرس: 
 78مسجد قبا، پالک 

 آدرس پست الکترونیکی:          
s.nejatzade@gmail.com 

 وبسایت:
snejatzadegan.ir  
http://facultymembers.sbu.ac.ir/nejatzadegan 

 ی اجتماعی:هاشبکه

      

 

 سوابق آموزشی ب(

گاه -1  دانش
 سال خاتمه سال شروع معدل ک  نام دانشگاه رشته/گرایش مقطع تحصیلی ردیف

 1390 1386 11/17 آزاد مشهد حقوق  کارشناسی 1

 1395 1392 64/17 شهید بهشتی تهران  حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد  2

 - 1395 در حال تحصیل شهید بهشتی تهران  حقوق خصوصی  دکترای تخصصی 3

 اهی حقوقیکارگاه  -2

مدت  موسسه نام  مقطع تحصیلی ردیف
 )ساعت(

 زمان گواهینامه  آزمون

 سطح یک ارتقاء صالحیت علمی داوری 1

انجمن علمی آیین  
 دادرسی مدنی ایران 
www.i-c-p-a.com 

 بله بله 5
خرداد 
1399 

 بله بله 5 سطح دو ارتقاء صالحیت علمی داوری 2
خرداد 
1399 

 بله بله 5 ارتقاء صالحیت علمی داوریسطح سه  3
خرداد 
1399 

 1399تیر  بله بله 5 سطح چهار ارتقاء صالحیت علمی داوری 4

 1399تیر  خیر خیر 5 سطح پنج ارتقاء صالحیت علمی داوری 5

نحوه ی نگارش قراردادهای تجاری بین  6
شهریور   بله خیر 4 شهر دانش  المللی به زبان انگلیسی 

1399 
 

 

 

http://www.linkedin.com/in/saeid-nejatzadegan/
https://www.youtube.com/channel/UCOgfL1SgA6tKFtmzsrUvFjg
https://t.me/snejatzadegan
https://www.instagram.com/vakil.nejatzadegan/
https://twitter.com/snejatzadegan
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 زبان  -3
 توضیحات سال اخذ  نمره مدرک میزان تسلط زبان خارجی ردیف

 خوب انگلیسی  1

TOLIMO 527 1394 دارای اعتبار 

IELTS 6.5 2011 منقضی 

 ساعت زبان 200فراگیری  1390 - گواهی موسسه کم فرانسه 2

 رایاهن   -4
 توضیحات سال اخذ  نمره میزان تسلط عنوان دوره ردیف

 1388 89.5 عالی 1رایانه کار درجه  1

مجموع این سه دوره معادل رسمی دیپلم 
کامپیوتر می فنی و حرفه ای در رشته  

 باشد.

 1384 84 عالی 2رایانه کار درجه  2

 1388 86 عالی VBبرنامه نویسی به زبان  3

4 

برنامه نویسی به زبان  
اندروید )برنامه نویسی تلفن  

 همراه( 

 1391 20 عالی

با استفاده از این دوره، نرم افزار حسابگر 
همراه دادپرداز برای تلفن های همراه 

 برنامه نویسی شده است. اندروید 

 1388 - عالی برنامه نویسی به زبان دلفی 5

این دوره بصورت خصوصی طی شده و نرم  
افزار حسابگر دادپرداز با همین زبان برنامه  

 نویسی شده است. 

 روانشناسی  -5

طول   میزان تسلط عنوان دوره ردیف
 توضیحات سال مدرس دوره

1 
تحلیل روابط  

 متقابل
 - 5-1394 دکتر علی بابائی زاد  یکسال  کم

 1401 کریس واس  جلسه 16 کم مذاکره  هنر  2
ویدئویی  این دوره به شلک 

 سپری شده است. 
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 ج(سوابق ژپوهشی 

 علمی مقاالت  -1

سال  نام مجله عنوان مقاله ردیف
 درجه علمی نام نویسندگان انتشار

 فرانشیز در عرصه ی حقوق رقابت  1
تحقیقات حقوقی )دانشگاه  

 شهید بهشتی(
1393 

 حمید نجات زادگان -1
 سعید نجات زادگان  -2

 پژوهشی -علمی

2 
بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی  

 از منظر حقوق مولف

فصلنامه مطالعات حقوقی  
 )دانشگاه شیراز(

گواهی  
 پذیرش 

 دکتر ابراهیم هبری  -1
 زادگان سعید نجات  -2
 حمید نجات زادگان -3

 پژوهشی -علمی

3 
صحت   یعموم طیشرا  یابیارز

هوشمند از منظر حقوق  یقراردادها
 کایو آمر  رانیا

تحقیقات حقوقی )دانشگاه  
 شهید بهشتی(

در حال  
 پذیرش 

 سعید نجات زادگان  -1
 پژوهشی -علمی دکتر محمد سلطانی  -2

4 
 یزمان و مکان انعقاد قراردادها  یبررس

 کا،ی آمر   ران،یهوشمند از منظر حقوق ا 
 متحدالشلک یو اسناد حقوق سیانگل

در حال   -
 ارسال 

 ان سعید نجات زادگ -1
میرحسین  دکتر  -2

 خوربدیان کلعا
 پژوهشی -علمی

5 

قانون معامالت و مکاتبات الکترونیک: 
حمایت از مصرف کننده و قراردادهای 

 اینترنتی )ترجمه( 

داور )دانشگاه شهید 
 بهشتی( 

 ترویجی-علمی سعید نجات زادگان  1395

6 
ترش جهانی قوانین عالیم تجاری سگ

 )ترجمه( 

داور )دانشگاه شهید 
 بهشتی( 

در حال  
 داوری 

 اشکان عسگری  -1
 سعید نجات زادگان  -2

 ترویجی-علمی

 

  پایان انمه  -2
 نمره استاد مشاور استاد راهنما دوم  استاد راهنما  عنوان

ابعاد حقوق مالکیت فکری مهندسی معکوس 
 نرم افزارها 

 دکتر باقر انصاری  

 )دانشکده حقوق(

 دکتر فریدون شمس  

 کامپیوتر( )دانشکده  

دکتر ابراهیم  
 رهبری

5/19 

 (Smart Contracts) قراردادهاي هوشمند
دکتر محمد  
 سلطانی

دکتر میرحسین  
 عابدیان 

دکتر 
مصطفی  
 السان 

 در حال نگارش 

 

 مصاحبه رادیویی -3
 سمت  تاریخ عنوان برنامه شبکه 

 رادیو گفتگو 
حریم خصوصی در شبکه های  

 اجتماعی 
 حقوقیکارشناس   4/125/94
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 اه یادداشت -4

سال  ناشر عنوان یادداشت  ردیف
 انتشار

 رایت و درآمد پایدار قانون کپی 1

روزنامه شرق، سال پانزدهم،  
، صفحه آموزش و  3042شماره 
شماره   د«ی»تخته سف ی پرورش

35. 

1396 

 استارتاپ ها انیبانهم  یبندیپا یبرا  یراه  نگ،یشرط وست  2
 دادپرداز مجله حقوقی 

(DadPardaz.com/blog ) 
1396 

3 
از شروع  شیپ دیاستارتاپ با کی انگذارانیبنکه هم   یپرسش حقوق 20

 ابندیآن ها پاسخ ب  یبه کار، برا

 مجله حقوقی دادپرداز 
(DadPardaz.com/blog ) 

1396 

 دارند  ازیآپ ها به آن نکه استارت   یینواع قراردادهاا 4
 دادپرداز مجله حقوقی 

(DadPardaz.com/blog ) 
1396 

ر  ا   وب ایآ 5  است؟  یقانون ر یغ یاستخراج داده از وب، عمل ای نگیپ یسک 
 مجله حقوقی دادپرداز 

(DadPardaz.com/blog ) 
1397 

 ن یآنال یانعقاد قراردادها یمطمئن برا  ی راه ک؛یامضاء الکترون 6
 مجله حقوقی دادپرداز 

(DadPardaz.com/blog ) 
1396 

 قهیدق 10مطمئن در   یک یالکترون یتجربه؛ اخذ امضا کی 7
 مجله حقوقی دادپرداز 

(DadPardaz.com/blog ) 
1396 

8 
 ر یفقط اسنپ و الغ

 (کیبر رفتار اسنپ با کاربران مشترکش با الوپ یحقوق ی)نقد

 مجله حقوقی دادپرداز 
(DadPardaz.com/blog ) 

1397 

 نوپا یهاها و کسب و کار  آپاستارت   یجامع حقوق یراهنما 9
 مجله حقوقی دادپرداز 

(DadPardaz.com/blog ) 
1397 

 در دفاع از متهم یفر یک  لیاقدام وک 20+ 10
 مجله حقوقی دادپرداز 

(DadPardaz.com/blog ) 
1397 

 م؟یرا انتخاب کن لیوک نیخوب | چطور بهتر  لیوک یژگ یو 11
 دادپرداز مجله حقوقی 

(DadPardaz.com/blog ) 
1397 

 

 ( سوابق شغلی د

 اداری  - 1
 تاریخ پایان همکاری تاریخ شروع همکاری سازمان/شرکت  عنوان شغل ردیف

 1/7/1394 1/7/1392 کانون وکالی خراسان  کارآموزی وکالت  1

 ادامه دارد 1/7/1394 کانون وکالی خراسان  وکالت دادگستری 2

 بنیانگذار و مدیر عاملهم 3
آتیه پندار  شرکت ویرا دادپرداز 

 )سامانه حقوقی دادپرداز(
 ادامه دارد 1/6/1396

 مدیر عامل  4
موسسه حقوقی و داوری ویرا  

 دادپرداز مدائن 
 ادامه دارد 1/9/1397

 داور 5
موسسه حقوقی و داوری ویرا  

 دادپرداز مدائن 
 ادامه دارد 1/2/1399
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 تدریس  -2
 مدت تاریخ موسسه/نام دانشگاه کارگاه /درسعنوان  ردیف

 یک ترم 1400 شهید بهشتی افزار  نرمحقوق   1

 یک ترم 1396-1395 مرکزی -آزاد اسالمی واحد تهران حقوق تجارت  2

3 
کاربردهای فناوری اطالعات 

 و کاربری رایانه 
 یک ترم 1396-1395 کاربردی کانون وکالی مرکز -علمی

الزامات حقوقی استارتاپ   5
 ها

 ساعت  2 1397 همفکر مشهد

6 
آماده سازی حقوقی کسب  

 های جذب سرمایکارها بر   و
 ساعت  2 1398 وبینار 

 جلسه کوتاه  15 1399 مکتبخونه حقوق کار 7

8 
قراردادهای نکات مهم 

 ساعت  2 1401 ر وبینا سرمایه گذاری 

 

کاری با مجالت علمی -3  هم
 شروع همکاری صاحب امتیاز عنوان مجله  سمت  ردیف

 1394 پژوهشگاه قوه قضائیه  مطالعات آرای قضایی  مدیر داخلی  1

 1394 دانشگاه شهید بهشتی داور داور 2

 1392 دانشگاه شهید بهشتی تحقیقات حقوقی  مسئول فنی 3

 1394 دادگستری استان تهران  قضاوت طراح جلد 4

 1395 کانون وکالی خراسان  وکیل مدافع مدیر داخلی  5

 1397 کانون وکالی خراسان  وکیل مدافع همکار اجرایی  6

 1401 دانشگاه شهید بهشتی تحقیقات حقوقی  داور 7

 

 ربانمه نویسی و تولید رنم افزاراهی حقوقی -3
 عملکرد مدت پروژه  وضعیت سال انتشار پلتفرم  عنوان نرم افزار ردیف

 حسابگر دادپرداز 1

رایانه  
شخصی  
 )ویندوز( 

1388 
منتشر 
 شده 

 ماه  16

محاسبه سهم االرث، دیات )اعضاء 
بدن، قتل، جنین و کاربردی(، هزینه 
دادرسی، حق الوکاله، خسارت تاخیر  
تادیه و مهریه برای رایانه های  

 شخصی
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2 
حسابگر همراه  

 دادپرداز

تلفن 
همراه 
 )اندروید( 

1392 
منتشر 
 شده 

 ماه  1
تادیه و محاسبه خسارت تاخیر 

 برای تلفن های همراه   مهریه

 طراحی وب سایت -4

 آدرس سایت  سال انجام عنوان سایت  ردیف

 www.Online-law.ir 1386 وبگاه اختصاصی دانشجویان رشته حقوق  1

2 
 وبگاه آقای دکتر رحیم نوبهار  

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( 
1394 http://www.rnobahar.ir 

3 
 وبگاه آقای دکتر قاسمی حامد 

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( 
1394 http://facultymembers.sbu.ac.ir/gh.hamed 

4 
 وبگاه آقای دکتر منصور امینی 

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( 
1394 http://facultymembers.sbu.ac.ir/Amini 

5 
 وبگاه آقای دکتر محمد جاللی  

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( 
1394 http://facultymembers.sbu.ac.ir/Jalali 

6 
 وبگاه آقای دکتر حسین سیمایی صراف 

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( 
1395 http://facultymembers.sbu.ac.ir/Simaei 

7 
 وبگاه آقای دکتر محقق داماد  

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( 

در حال  
 تکمیل 

http://facultymembers.sbu.ac.ir/mdamad 

8 
 وبگاه آقای دکتر محمدعلی بهمئنی  

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( 

در حال  
 تکمیل 

http://facultymembers.sbu.ac.ir/Bahmaei 

9 
 وبگاه آقای دکتر امیر حسن نیازپور  

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( 

در حال  
 تکمیل 

http://facultymembers.sbu.ac.ir/Niazpour 

10 
 وبگاه آقای دکتر اسد ا... یاوری  

 )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی( 

در حال  
 تکمیل 

http://facultymembers.sbu.ac.ir/Yavari 

11 
وبگاه فصلنامه تحقیقات حقوقی )دانشگاه شهید 

 بهشتی( 
1393 www.LawResearchMagazine.ir 

 


