ه
ژپو ش گاه قوه قضائیه

(وابسته هب جهاد دااگشنهی)

برنامه زمانبندی برگزاری همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات
روز دوم :یکشنبه ،ششم اسفندماه 6931
ردیف

زمان

عنوان برنامه

توضیحات

مدت زمان
دبیر :آقای دکتر پورسید

اعضا :آقایان دکتر  :ایرج بابایی ،طاهر حبیب زاده ،پرویز ساورایی ،عبدالصالح شاهنوش
فروشانی ،عبدالحسین شیروی ،امیر صادقی نشاط ،علیرضا عالی پناه

برگزاری پنل «حقوق خصوصی و
0

 0::8الی 03::8

ارتباطات و فناوری اطالعات »

مقاالت:

 4ساعت

(سالن امید)

 مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در برابر نقض حریم خصوصی (آقای میری) ابعاد حقوقی مالیات بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات (خانم ماژور) چارچوب کلی قراردادهای خدمات امنیت ارتباطات و فناوری اطالعات (آقای مهندسسجادی)
 مسئولیت مدنی زیان های سایبری (آقای دکتر عالیپناه) مقررات گذاری در حقوق تجارت الکترونیک (آقای افشار)ارائه پیش نویس الیحه تراکنشهای الکترونیکی (آقای جاللی فراهانی)
دبیر :آقای دکتر محسن اسماعیلی
اعضا :آقایان دکتر  :باقر انصاری ،محمدحسین زارعی ،سیدمحمد قاری سیدفاطمی ،پوریا
عسگری ،خانم دکتر آرامش شهبازی
مقاالت:

برگزاری پنل «حقوق بشر و
3

 0::8الی 03::8

ارتباطات و فناوری اطالعات »

 4ساعت

(سالن الغدیر)

 اینترنت اشیاء و دکترین شخص ثالث (آقای ابوالمعالی)پیشنهاد چارچوب برای حریم خصوصی اطالعات و حفاظت از داده ها در فضای مجازیایران (خانم فامیل سعیدیان)
 رویکرد تقنینی مطلوب برای حمایت از داده های شخصی (آقای دکتر شاهنوش) مطالعه تطبیقی حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی با تاکید بر مقررات جدیداتحادیه اروپا (آقای ادریسیان)
ارائه پیش نویس الیحه حمایت از دادهها و حفاظت از حریم اطالعات شخصی در فضای
مجازی (آقای دکتر شاهنوش)
دبیر :آقای دکتر محمد یکرنگی
اعضا :آقایان دکتر  :حمید بهره مند ،حسن عالیپور ،خانم دکتر فاطمه قناد

مقاالت:

 0::8الی 03::8

برگزاری پنل «حقوق کیفری و
جرم شناسی و ارتباطات و فناوری
اطالعات»
(سالن اصلی)

 :ساعت

4

 08::8الی 08:41

پذیرایی

 01دقیقه

1

 03::8الی 0:::8

نماز و ناهار

 0ساعت

:

 مطالعه تطبیقی مقررات گذاری پاالیش فضای مجازی در آمریکا ،اتحادیه اروپا و چین:پیشنهادهای سیاستی برای ایران (آقای دکتر نصراللهی)
تدابیر مشارکتی سیاست جنایی جهت سالم سازی محتوای فضای سایبر و کاربری آن(خانم دکتر علیزاده)
بازاندیشی معیارهای صالحیت کیفیت سایبری (خانم خانعلی پور) بازاندیشی نظام پاسخها به قمار بازی ،شرط بندی و بخت آزمایی الکترونیکی (آقای نصیری) کیفرگزینی برای محکومان بزه های رایانه ای :از قانون تا رویه قضایی (آقای دکتر حسن عالیپور)

میان وعده

ه
ژپو ش گاه قوه قضائیه

(وابسته هب جهاد دااگشنهی)

برنامه زمانبندی برگزاری همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات
روز دوم :یکشنبه ،ششم اسفندماه 6931
ردیف

زمان

عنوان برنامه

مدت زمان

6

 0:::8الی 0::18

سخنرانی اختتامیه

 38دقیقه

7

 0::18الی 04:08

سخنرانی اختتامیه

 38دقیقه

آقای دکتر سبحانی فر (نماینده محترم مجلس شورای اسالمی)

0

 04:08الی 04:41

 :1دقیقه

دبیران پنلهای تخصصی

0

 04:41الی 04:18

قرائت منشور نهایی همایش

 08دقیقه

دبیر علمی همایش

08

 04:18الی 01::8

اعالم مقاالت برتر و اهدای هدایا

 48دقیقه

ارائه گزارش پنلهای تخصصی توسط
دبیران پنلها

توضیحات
آقای دکتر شهریاری (معاون رئیس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه
قضاییه

