«ضوابط و نحوه پذیرش در فهرست داوران مرکز داوری اتاق ایران»

ماده  :1درخواست پذیرش در فهرست داوران مرکز داوری اتاق ایران از طریق «ارسال درخواست به دبیرخانه مرکز
داوری» به آدرس ایمیل  info@arbitration.irصورت میگیرد.
تبصره :دبیرکل مرکز میتواند گزارش پیشینه علمی اشخاصی را که دارای حداقل شرایط پذیرش در فهرست داوران
به شرح این شیوهنامه باشند ،برای بررسی به «کمیته پذیرش و ارزیابی» که متشکل از دبیرکل و سه عضو دیوان داوری
مرکز میباشد ،ارجاع نماید.
ماده  :2درخواستکنندگان باید درخواست خود را بر اساس «فرم پذیرش در فهرست داوران مرکز داوری اتاق ایران»
تکمیل نموده و به همراه گزارش پیشینه علمی و حرفهای ،مستندات آن و شرحی از دالیل تقاضای پذیرش در مرکز
داوری به آدرس  info@arbitration.irارسال نمایند.
ماده  :3درخواستهای پذیرش در فهرست داوران ،حداقل هر سه ماه یکبار به صالحدید دبیرکل ،توسط «کمیته
پذیرش و ارزیابی» مرکز داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده  :4درخواستکنندگان پذیرش در فهرست داوران باید دارای تخصص در حوزه داوری یا حوزههای مرتبط (مانند
بازرگانی ،مالی ،صنعتی ،کشاورزی ،)... ،تجربه ،حسن شهرت و شرایط ذیل باشند:
.1

حداقل  30سال سن.

.2

تحصیالت دانشگاهی (حداقل کارشناسی حقوق)

.3

حداقل  2سال تجربه در زمینه تخصصی در حوزه داوری پس از فارغالتحصیل شدن از مراکز آموزش عالی

.4

کسب حداقل  60امتیاز از  100امتیاز به شرح جدول ارزیابی پیوست مشروط به این که حداقل  25امتیاز
آن از بخش الف تحت عنوان « امتیاز تجربیات و سوابق کاری» کسب شده باشد.

.5

عدم سوءپیشینه و محکومیت کیفری مؤثر
1

تبصره  :1دبیرکل مرکز میتواند اشخاصی که حداقل  25امتیاز از جدول الف را به دست آورند اما حداقل  60امتیاز
کل را کسب ننمایند ،بدون لحاظ نمودن شرایط شماره  1تا  4جهت بررسی به «کمیته پذیرش و ارزیابی» معرفی
نماید.
تبصره  :2دبیرکل میتواند متخصصان رشتههای غیرحقوقی (بازرگانی ،صنعتی ،مالی ،مدیریتی و )...را از شرط داشتن
مدرک دانشگاهی حقوق معاف و بررسی درخواست آنان را با رعایت سایر شرایط مندرج در این شیوهنامه به «کمیته
پذیرش و ارزیابی» ارجاع دهد .تعداد چنین داورانی محدود بوده و بر اساس ظرفیت مرکز داوری ،توسط دبیرکل و
«کمیته پذیرش و ارزیابی» مشخص میشود.
ماده  :5بررسی و پذیرش درخواستها در مرکز داوری اتاق ایران ،با رعایت مالکهای تعیین شده ،لحاظ تجربه ،سابقه،
جایگاه متقاضی و همچنین ظرفیت داوران مرکز خواهد بود.
ماده  :6مرکز داوری مجاز است داورانی را که ضوابط ،قواعد و کدهای رفتاری مرکز را رعایت ننمایند ،در هر زمانی به
تشخیص «کمیته پذیرش و ارزیابی» از فهرست داوران حذف نماید.
ماده  :7پس از تأیید درخواستکنندگان توسط «کمیته پذیرش و ارزیابی» ،اسامی ایشان جهت تأیید توسط دبیرکل
به هیأت مدیره ارجاع میشود.
ماده  :8بر اساس ماده  8قانون اساسنامه مرکز داوری ،درخواستکنندگان پس از پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره
میتوانند به عنوان داور نصب شوند.

* «ضوابط و نحوه پذیرش در فهرست داوران مرکز داوری اتاق ایران» در  8ماده به شرح فوق توسط «کمیته پذیرش
و ارزیابی» تهیه و در تاریخ  23فروردین سال  1401به تأیید دبیرکل مرکز رسیده است.
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جدول ارزیابی
الف

امتیاز تجربیات و سوابق کاری  -اجرایی (حداکثر  50امتیاز)
فعالیت

امتیاز

01

حداقل  5سال تجربه کاری حرفهای در حوزه مرتبط با موضوعات
بازرگانی

تا حداکثر  9امتیاز

02

داشتن سابقه داوری در اختالفات تجاری ،اقتصادی و سرمایهگذاری
به عنوان داور

تا حداکثر  16امتیاز

03

تجربه کاری در حوزه مرتبط با داوری (مانند وکالت یا نمایندگی در
دعاوی داوری ،اشتغال در مراکز داوری و یا کارشناسی حقوقی در
پروندههای داوری)

تا حداکثر  16امتیاز

04

شرکت در موتکورتها و مسابقات داوری به عنوان دانشجو یا مربی

تا حداکثر  2امتیاز

05

شرکت در موتکورتها و مسابقات داوری معتبر به عنوان داور

تا حداکثر  4امتیاز

06

عضویت در انجمنها یا سازمانهای تخصصی و حرفهای

تا حداکثر  1امتیاز

07

مدرک زبان معتبر

تا حداکثر  1امتیاز

08

یک معرفینامه از سوی مراکز علمی مرتبط و یا سازمانهای داوری

 1امتیاز

جمع

 50امتیاز

ب

توضیحات

امتیاز مکتسبه

هر پرونده تا حداکثر 4
امتیاز

امتیاز آموزشی و پژوهشی (حداکثر  50امتیاز)
فعالیت

امتیاز

01

دانشگاه و مدرک تحصیلی معتبر و مرتبط مقطع کارشناسی ارشد یا
دکتری

تا حداکثر  4امتیاز

02

تدریس در حوزه رشته تحصیلی مرتبط

تا حداکثر  4امتیاز

03

تدریس در حوزه مرتبط با داوری

تا حداکثر  6امتیاز

04

گذراندن آموزش و دورههای مرتبط با داوری

تا حداکثر  4امتیاز

05

گواهینامههای معتبر اخذ شده در رشته تحصیلی مرتبط

تا حداکثر  4امتیاز

06

مقاالت علمی -پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با داوری

تا حداکثر  8امتیاز

هرمقاله تا حداکثر 4
امتیاز

07

مقاالت علمی -ترویجی (مقاالت مرتبط با داوری مرجح است)

تا حداکثر  6امتیاز

هرمقاله تا حداکثر 3
امتیاز

08

مقاالت کنفرانسی معتبر( داخلی یا خارجی) (مقاالت مرتبط با داوری
مرجح است)

تا حداکثر  6امتیاز

هرمقاله تا حداکثر 3
امتیاز

09

تألیف یا ترجمه کتاب در رشته تحصیلی مرتبط

تا حداکثر  8امتیاز

هر کتاب تا حداکثر 4
امتیاز

جمع

 50امتیاز

3

توضیحات

امتیاز مکتسبه

