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

 

  مرکز   رخانهیدب  به  درخواست  ارسال »  از طریقپذیرش در فهرست داوران مرکز داوری اتاق ایران  درخواست  :  1ماده  

   گیرد. صورت می info@arbitration.irآدرس ایمیل به ی« داور

حداقل شرایط پذیرش در فهرست داوران    دارای   اشخاصی را که   گزارش پیشینه علمی تواند  دبیرکل مرکز می:  تبصره

سه عضو دیوان داوری  دبیرکل و  متشکل از    که  برای بررسی به »کمیته پذیرش و ارزیابی« د،  نباش  نامه شیوهبه شرح این  

 نماید.  ارجاع باشد، مرکز می

  ران«یاتاق ا  یدر فهرست داوران مرکز داور  پذیرش  فرم»   بر اساس خود را    درخواست  باید  کنندگاندرخواست:  2ماده  

در مرکز    پذیرش  یتقاضا  لیاز دال  ی، مستندات آن و شرحای گزارش پیشینه علمی و حرفهنموده و به همراه    لیتکم

 . دنی ارسال نما info@arbitration.irبه آدرس  یداور

فهرست داوران،  درخواست:  3ماده   کمیته  »  توسط صالحدید دبیرکل،    به   کباری   ماه  سه  هر  حداقل های پذیرش در 

  بررسی قرار خواهد گرفت.  مورد  داوری  مرکز « پذیرش و ارزیابی

های مرتبط )مانند  تخصص در حوزه داوری یا حوزهداوران باید دارای  فهرست  در  ش  پذیرکنندگان  درخواست:  4ماده  

  شرایط ذیل باشند:و  شهرت   حسن ،تجربه ،(...بازرگانی، مالی، صنعتی، کشاورزی، 

 سن.  سال  30حداقل  .1

 ( حقوق یناس شکار حداقل )  یدانشگاه  التیتحص .2

   عالی آموزش مراکزالتحصیل شدن از فارغپس از  در حوزه داوری  تخصصیدر زمینه   سال تجربه 2 حداقل .3

امتیاز    25این که حداقل    مشروط به  جدول ارزیابی پیوستامتیاز به شرح  100امتیاز از    60کسب حداقل   .4

 .  « کسب شده باشدیو سوابق کار ات یتجرب از یامت  تحت عنوان »  الف آن از بخش 

 عدم سوءپیشینه و محکومیت کیفری مؤثر  .5
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  از یامت   60از جدول الف را به دست آورند اما حداقل    ازی امت  25که حداقل    یاشخاص   تواندیمرکز م   رکل یدب:  1  تبصره

  ی معرف   « پذیرش و ارزیابی  ته ی کم» به    یجهت بررس   4تا    1شماره    طی بدون لحاظ نمودن شرا  ند، یکل را کسب ننما

 .   دینما

و...( را از شرط داشتن    ی ت یریمد  ، یمال  ،یصنعت   ،ی )بازرگان یرحقوق یغ یهامتخصصان رشته  تواندیم  رکلیدب:  2تبصره  

کمیته  »به    نامهشیوه  نی مندرج در ا  طی شرا  ریسا  تیدرخواست آنان را با رعا  یحقوق معاف و بررس  ی مدرک دانشگاه

توسط دبیرکل و    ،محدود بوده و بر اساس ظرفیت مرکز داوریتعداد چنین داورانی  ارجاع دهد.    «پذیرش و ارزیابی 

 شود. مشخص می »کمیته پذیرش و ارزیابی«

  سابقه،   ،تجربهلحاظ  ،  شده  نییتع  یهامالک  ت یرعا  با  ،رانیا  اتاق   ی داور  مرکزدر  ها  درخواست  رشیپذ  و   یبررس:  5ماده  

 .  بودداوران مرکز خواهد  ظرفیت ن یو همچن ی متقاض گاهیجا

به   یدر هر زمان  د، نمرکز را رعایت ننمای و کدهای رفتاری قواعد   ،ضوابطمرکز داوری مجاز است داورانی را که  : 6ماده 

   .نمایدحذف  داوران فهرست از  «کمیته پذیرش و ارزیابی» تشخیص 

توسط دبیرکل  جهت تأیید    ایشانکنندگان توسط »کمیته پذیرش و ارزیابی«، اسامی  : پس از تأیید درخواست7ماده  

 شود.  به هیأت مدیره ارجاع می

  ره یمد  أتیه  دییو تأ  رکلی دب  شنهادی پکنندگان پس از  درخواستقانون اساسنامه مرکز داوری،    8بر اساس ماده  :  8ماده  

   شوند. توانند به عنوان داور نصبمی

 

  رش یپذ  تهی کم» ماده به شرح فوق توسط    8در    «رانیاتاق ا  ی در فهرست داوران مرکز داور  رش یضوابط و نحوه پذ»*  

 دبیرکل مرکز رسیده است.  تأیید به  1401 سال فروردین  23در تاریخ  تهیه و «ی ابیو ارز
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 جدول ارزیابی 

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

 امتیاز مکتسبه توضیحات  امتیاز فعالیت  

01 
با موضوعات    ای حرفه  سال تجربه کاری   5حداقل   در حوزه مرتبط 

 بازرگانی 
   از یامت  9حداکثر  تا

02 
  ی گذارهیو سرما   یاقتصاد  ، یتجار  در اختالفات  یداور  سابقه  داشتن

 به عنوان داور 
 امتیاز   16تا حداکثر 

تا پرونده    4  حداکثر  هر 

 امتیاز
 

03 
در   یا نمایندگی   داوری )مانند وکالتمرتبط با تجربه کاری در حوزه 

و یا کارشناسی   در  حقوقی  دعاوی داوری، اشتغال در مراکز داوری 

 های داوری( پرونده
   امتیاز   16تا حداکثر 

   امتیاز   2تا حداکثر  ها و مسابقات داوری به عنوان دانشجو یا مربی کورتشرکت در موت 04

   امتیاز   4تا حداکثر  به عنوان داور  معتبر ها و مسابقات داوریکورتشرکت در موت 05

   امتیاز   1تا حداکثر  ی او حرفه یتخصص یهاسازمان ای ها در انجمن تیعضو 06

   امتیاز    1تا حداکثر  مدرک زبان معتبر 07

   امتیاز  1 های داوری یا سازمانو  مرتبط یعلم مراکز یاز سو نامهیمعرف کی 08

   امتیاز  50 جمع 

 (ازیامت 50  حداکثر)  یپژوهش و یآموزش ازیامت ب

 امتیاز مکتسبه توضیحات  امتیاز فعالیت  

01 
یا  ارشد   یکارشناسمقطع  معتبر و مرتبط    یلیتحصو مدرک  دانشگاه  

 دکتری
     ازیامت  4 حداکثر تا

   امتیاز   4تا حداکثر  مرتبط  یلیشته تحصر ه تدریس در حوز 02

   امتیاز   6تا حداکثر  داوریمرتبط با تدریس در حوزه  03

   امتیاز   4تا حداکثر  های مرتبط با داوریگذراندن آموزش و دوره 04

   امتیاز   4تا حداکثر  ی مرتبطرشته تحصیلدر اخذ شده  معتبرهای گواهینامه 05

 امتیاز   8تا حداکثر  داوری مرتبط با  (یو خارج  ی )داخل  یپژوهش -یمقاالت علم 06
تا   4  حداکثر   هرمقاله 

 ازیامت
 

 امتیاز   6تا حداکثر  ( است   مرجح ی)مقاالت مرتبط با داور ی جیترو  -یمقاالت علم 07
ت    3  حداکثر   اهرمقاله 

 ازیامت
 

08 
)مقاالت مرتبط با داوری    (یخارج   ا ی  یمعتبر) داخل  یکنفرانس  مقاالت 

   مرجح است(
 امتیاز   6تا حداکثر 

ت    3  حداکثر   اهرمقاله 

 ازیامت
 

 امتیاز   8تا حداکثر  مرتبط  یلیرشته تحص درترجمه کتاب  ای  فیتأل 09
تا  کتاب    4  حداکثر  هر 

 امتیاز
 

   امتیاز  50  جمع 

 


