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 سید ابراهیم دراجی 
 09127773832 تلفن تماس:

 dorrajiebrahim@yahoo.comپست الکترونیکی: 
 
 

 

 و ارتباطات  حقوق فناوری اطالعاتو  ی تجاریقراردادها یحقوق مشاور
 
 

حقوق فناوری اطالعات و  الکترونیک، قراردادهای تجاری و ...( و )تجارت لالملحقوق تجارت بین هایزمینه در غنی ایحرفه و علمی تجربه با پویا و گرانتیجه
 و ... ( فکری مالکیت ها، داده از حفاظت و خصوصی حریم ارتباطات )حقوق حاکم بر اینترنت، حفظ

 

 صالحیت های اصلی
 

 (Domestic and International Commercial Contracts) (المللیداخلی و بین) قراردادهای تجاری ▪

 ( Investment Contractsگذاری )قراردادهای سرمایه ▪
 (Technology Transfer Agreement) یانتقال تکنولوژقراردادهای  ▪

 (  Cloud Computing -رایانش ابری  وPrivacy and Data Protection  - اطالعات از حفاظت و خصوصی حریم) اینترنت اشیا ▪
 

 اوردهای کلیدیدست

 تهیه و تدوین استاندارد آموزشی حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران 

  برنامه صبح بخیر ایران1کارشناس حقوقی در امور تکنولوژی صدا و سیما. شبکه مهمان مدعو به عنوان .  

 ستاک(دهنده دانشگاه صنعتی شریف )شتاب منتور حقوقی 

 دهنده شتاب منتور حقوقیFasterCapital  متحده عربی اماراتدر 

 منتور حقوقی LegalGeek  آمریکادر 

 ور حقوقی مرکز نوآوری هاب اصفهانمنت 

 ( 1400و  1398منتور حقوقی در پاویون مشاوران نمایشگاه اینوتکس) 

  ایوکارهای زنجیرهانچایزینگ، خلق کسبفر کتابمترجم 

  دیباش هوشمندتر خود گذارانهیسرما و وکال از ر:یخطرپذ معامالتکتاب مترجم 

  (99 تیر) مرکز نوآوری اروندتِک "پاآشنایی با مسائل حقوقی و مالی کسب و کارهای نو"آموزشی  کارگاهمدرس 

  المللیبین گذاری رویدادسرمایهمشاور حقوقی و THL (Technology, Health, Life) (1398) 

 (1398ای بانکداری دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس )مدرس دوره دکترای حرفه 

  (98 اسفند) تهرانشگاه دان "کارهای نوپا آشنایی با مسائل حقوقی و مالی کسب و"آموزشی  کارگاهمدرس 

  (98) دانشگاه علوم پزشکی تهران "آشنایی با مسائل حقوقی و مالی کسب و کارهای نوپا"آموزشی  کارگاهمدرس 

  شریف. دانشگاه  کار و کسب توسعه و سراسری کارآفرینی در جشنواره "آشنایی با مسائل حقوقی و مالی کسب و کارهای نوپا"آموزشی  کارگاهمدرس
 (1398یف )دی صنعتی شر

  (98دانشگاه علوم پزشکی ایران )مرداد  "المللیاصول تنظیم قراردادهای بین"آموزشی  کارگاهمدرس 

  (98دانشگاه صنعتی شریف )اردیبهشت  "آشنایی با مسائل حقوقی و مالی کسب و کارهای نوپا"مدرس دوره آموزشی 

  (97وصنعت )اسفند دانشگاه علم "نوپا آشنایی با مسائل حقوقی کسب و کارهای"آموزشی  کارگاهمدرس 

  (97دانشگاه الزهرا )اسفند  "آشنایی با مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا"آموزشی  کارگاهمدرس 
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  (97دانشگاه آزاد واحد تهران شمال )اسفند  "آشنایی با مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا"آموزشی  کارگاهمدرس 

  (96. اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران. )بهمن"ه و انعقاد قراردادهای سرمایه گذارینحوه مذاکر"سخنران مدعو در مورد 

  (96. اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران. )آذر"آشنایی با مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا"سخنران مدعو در مورد 

  ( 1396 شهریورمدرسه کارآفرینی تیوان ) در "های نوپاآشنایی با مسائل حقوقی کسب و کار"آموزشی  کارگاهمدرس 

  وکارکسب توسعه و سراسری کارآفرینی در جشنواره "مذاکره و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری )ویژه استارت آپ ها( نحوه" آموزشی کارگاهمدرس 
 (1395گاه خواجه نصیر )بهمن خواجه نصیر. دانش

  کار و کسب توسعه و سراسری کارآفرینی در جشنواره "مذاکره و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری )ویژه استارت آپ ها( نحوه" آموزشی کارگاهمدرس 
 (1395شریف. دانشگاه صنعتی شریف )آذر 

 کار و کسب توسعه و سراسری کارآفرینی در جشنواره "اسرار تجاری و ایده های کارآفرینانه ،چگونگی حفاظت از طرح ها" آموزشی کارگاهرس مد 
 (1394دانشگاه صنعتی شریف )آبان  شریف.

  (1394)بهمن  مشهد شهید منتظری دانشکده فنی ."های کارآفرینانهاسرار تجاری و ایده، هاطرحچگونگی حفاظت از " آموزشی کارگاهمدرس 

  .1392 آبان – 1391 آبانمدیر مسئول مجله انجمن دانشجویان حقوق اتحادیه اروپا. دانشگاه اسلو. نروژ 

  پروژه دستیار تحقیق درThe Confidential and Compliant Cloud (Coco-Cloud) .93تیر  – 92شگاه اسلو نروژ. شهریور دان 

 .1390تیر  -1388آبان  مدیر مسئول مجله حقوقی پژوان. دانشگاه تهران. پردیس قم  

 1388مهر  -1387مهر حقوق. دانشگاه تهران. پردیس قم.  علمی انجمن در هاکنفرانس برگزاری مسئول  
  

 

 سوابق مرتبط کاری

 (تاکنون-1400خرداد )مشاوره حقوقی و قراردادی  .و تورنتوهران ت . Dream Farm Studioشرکت .1

 (تاکنون-1400تیر )مشاوره حقوقی و قراردادی  تهران.. آپ()اسمارت کار رایمندان رشد افزا نوینوتوسعه کسبشرکت  .2

 (99مهر -99 تیر) مشاور حقوقی و قراردادی. تهران. وکارهای نوگرای تجارت )تکنو تجارت(شرکت توسعه کسب .3

 (1400خرداد -99)خرداد مشاور حقوقی و قراردادی  تهران.. داه تجارت بُنشرکت توسع .4

 (تاکنون-98 آبان)حقوقی  مدیر. تهران سازان سالمت پایدار )نوبان(.هوشمندشرکت  .5

 (99خرداد -98)خرداد مشاور حقوقی و قراردادی  تهران. آوایار صنعت.شرکت  .6

 (98آبان-97)آبان)جوینت ونچر(  المللیبین قراردادهای تجاری مشاور حقوقی تهران.هلدینگ تشخیصی درمانی فرجاد.  .7

 تاکنون(-97)آبانهای مستقر در پارک. . مشاور حقوقی شرکتتهرانوفناوری دانشگاه صنعتی شریف. پارک علم .8

 تاکنون(-97)مهرمشاور حقوقی  تهران.صنعت )جهاد دانشگاهی(. ودانشگاه علمجهاد دانشگاهی  .9

 (98اردیبهشت -97)اردیبهشتگذاری مشاور حقوقی قراردادهای سرمایه تهران.. دیرگذاری غشرکت سرمایه .10

 تاکنون(-97)اردیبهشت حقوقی شاورم تهران.باشگاه کارآفرینی تیوان.  .11

 (98مهر-97)مهرمشاور حقوقی  تهران.شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن )گروه مالی بانک مسکن(.  .12

 تاکنون(-97)تیرمشاور حقوقی قراردادهای تجاری  ران.تهشرکت ایمن تردد آریان )محموله(.  .13

 (98اسفند -96)آبانمشاور حقوقی قراردادهای کسب و کارهای نوپا  تهران.یکپارچه راهبر )سریر(.  های رهگیریشرکت سامانه .14

 تاکنون(-96)آبانحقوقی  مدیر تهران.کارهای نوپای فناوری )اینوتک(. ونوآوران کسبشرکت  .15

 تاکنون(-96)تیر گذاریتجاری و سرمایه حقوقی قراردادهای مدیر تهران.شرکت نوآوران صنعت مشاوره )فیدیلیو(.  .16

 (98آذر-96)تیرمشاور حقوقی قراردادهای تجاری  تهران.ورز(. ورز )تنشرکت توسعه اندیشه تن .17

 تاکنون( –95آبان) تجاری بین المللیقراردادهای  مدیر تهران.. حقوقی دادمهرموسسه  .18

 ( 96اردیبهشت –95)اردیبهشت تکنولوژی  انتقال قراردادهای حقوقی مشاور تهران.شرکت نوآوران صنعت انرژی خاورمیانه.  .19

 (95اردیبهشت – 94)آذرقراردادهای تجاری  حقوقی مشاور .تهران ،)مپفا( گستر ایده فناور پندار مدیریت شرکت .20

 (95مهر –94)مهرماه گذاری جهت سرمایه های فناورانه مستعدمشاور ارزیابی طرح .تهران ،گذاری سیمرغ آسیاشرکت سرمایه .21

  ( 96مهرماه –93مهرماه ) (جوینت ونچر)نمایندگی،  المللیبین قراردادهای تجاری مشاور حقوقی .لیتوانی، لینکادا  شرکت .22

 (تاکنون-93هرماه م) قراردادهای تجاری حقوقی مشاور .تهران، شرکت آراز تجارت فرتاک .23

 

 

http://vccupfestival.ir/fa/news.php?rid=28
http://vccupfestival.ir/fa/news.php?rid=28
http://vccupfestival.ir/fa/news.php?rid=28
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 سوابق تحصیلی
 دانشگاه  از و ارتباطات حقوق فناوری اطالعات رشته در ارشد کارشناسی اخذOslo نروژ 
 1393تیر  - 1391مرداد 
 ابری تحت قانون اروپا رایانشاعتبار بند مرتبط با انتخاب قانون و دادگاه صالح در قراردادهای  نامه:  پایان پروژه

 

 دانشگاه تهران )پردیس قم( وق ازحقکارشناسی  اخذ 
 1391 تیر – 1386مهرماه 

 
 

 یتخصص یدوره ها
 

  شرکت در دوره تخصصی افزایش ظرفیت و سرعت برای رصد، جذب، انطباق و تجاری سازی فناوری از طریق ساختار"Hub and Spoke"  .

 95خرداد  ساعت. 16مدت زمان دوره (. WIPOسازمان جهانی مالکیت فکری )

  حقوق مالکیت فکری و حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات اتحادیه اروپا. آکادمی حقوق و فناوری اطالعات و ارتباطات  دوره تخصصیدر شرکت
 1392اتحادیه اروپا. اتریش. مرداد 

 ،زرگانی. تهران.مرکز آموزش با ساعت. 40المللی. مدت زمان دوره  بین های نامه موافقت و مذاکرات شرکت در دوره پیشرفته مکاتبات 

  مرکز آموزش بازرگانی. تهران. ساعت. 20. مدت زمان دوره )مقدماتی( شرکت در دوره تخصصی تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی 

  مرکز آموزش بازرگانی. تهران. ساعت. 24شرکت در دوره تخصصی تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی )پیشرفته(. مدت زمان دوره 

  مرکز آموزش بازرگانی. تهران. ساعت. 20دوره تخصصی دیپلماسی تجاری. مدت زمان دوره شرکت در 
 


