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 «رانی اتاق ا  یدر فهرست داوران مرکز داور  رش یفرم پذ»

 اطالعات فردی .1

 زن                                                  مرد                                 :جنسیت .1.1

 :         نام و نام خانوادگی .2.1

 :  شماره ملی .3.1

 : تاریخ تولد .4.1

 : تلفن همراهشماره  .5.1

 : (درج شود کدپستیلطفاً نشانی محل سکونت ) . 6.1

 

 

 

 : ایمیل .7.1

 
 

 سوابق تحصیلی و تخصصی  .2

 :یاز مراکز آموزش عال دریافت شده یلیمدرک تحص نیآخر .1.2
 

 دکتری         کارشناسی                                        کارشناسی ارشد                                  

 ...........................................................................................   :یلیمدرک تحص نیمربوط به آخر یلیعنوان کامل رشته تحص . 2.2

 

 . (ارسال نمایید پیوسترا به  یلیمدرک تحص نیآخر  ریتصو) 

 : (یو سمت سازمان  تینام سازمان محل فعال به همراه) یاصل ییحرفه ا تی فعالنام  .3.2

 

 

         ......................................................... :   یاز مراکز آموزش عال یلیزمان فارغ التحصاز  یکار تخصصمشغول بودن به   مدت زمان .4.2

 

 .(ارسال نمایید پیوستبه  هر شغل یسازمان  تی سمت و مسئول ،با ذکر مدت زمان خود را  یاز مشاغل تخصص ییاخالصه)

 

به همراه شماره را  ها  سازمان  ایها  نام آن انجمن،  )مانند کانون وکال(  ییاو حرفه  یتخصص  ی هاسازمان  ای ها  در انجمن  عضویتر صورت  د .5.2

 ذکر نمایید:  تیکد عضو ای

 

 

 . (ارسال نمایید  پیوستاید به که ذکر نموده  یسازمان تخصص ایدر انجمن و  تیمدرک عضو ریصوت) 
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 ی اشتغال شما به مشاغل تخصص   ی را برا  ییهاتیکه محدود  دیاداشته   یانتظام   ای  ییقضا  ی هات یزمان، محکوم  نیکه تا ا  یدر صورت . 6.2

دائم را   ایموقت    ت یآن محدود  است، لطفاً  ی رازدار  ا یو    یطرفی داوران از جمله، ب  یعموم  های یت در تعارض با صالح  اینموده و    جادیا

 با مشخصات فوق است.  تی بر عدم وجود هر نوع محکوم یبخش به منزله اعالم داور مبن نیدرج اطالعات در ا عدم  .دیینما  انیب

 

 

 

 : یس یبه زبان انگل  شما ییآشنا زانیم . 7.2

 

 
 حداکثر                                                                                                                                                                 حداقل        

 

 یس یبه زبان انگل  ی تجار   ی اور د  کیمشخصات    ایاست،    یسیشما به زبان انگل  ییکننده سطح آشنادییأکه ت  یالمللن یمدرک ب  ریصوت) 

 .  (ارسال نمایید پیوسترا به   ی سیه با نام شما به زبان انگلشد  منتشر یمقاله تخصص ای د،یاکه در آن داور بوده

 

 یتجار  یداور  نه یدر زم  یسوابق تخصص  .3

 ؟ دیقرار دار  یکز داور اداوران کدام مر ستیدر حال حاضر در ل .1.3

 

 

 ...................................................................  اید؟داشته  تیفعال ی تجار  ی داور نهیچند سال به عنوان داور در زم زمان، مجموعاً نیتا ا .2.3

 .  (ارسال نمایید پیوست را به  با آن مراکز ی و مدت زمان همکار دی اداشته ی که با آنها همکار ی مراکز داور  ی ازستیل)

 .(انتخاب نمایید مورد 4 تاحداکثر لطفاً ) ؟دارید تخصص  ،ذیل ی هانه یزم کدام یک ازدر  . 3.3

 ها گذاری در شرکت ها و سرمایهادغام شرکت  02 ها و امور سهامداری حقوق شرکت  01

 بازارهای مالی، بورس سهام و کاال   04 گذاری در پروژهسرمایه 03

 وگاز، سایر محصوالت معدنی و پتروشیمیتجارت نفت 06 بیمه و بانکداری  05

 پروژه ساخت تأسیسات صنعتی و عمرانی 08 های تجدیدپذیر برق و انرژی  07

 افزار(سختافزار و مخابرات و فناوری اطالعات )نرم 10 های صنعتی یا تجاری همکاری  09

 دارو و تجهیزات پزشکی   12 تجارت الکترونیک و فضای سایبری 11

 مالکیت معنوی )فکری(  14 سالمت و درمان   13

 رقابت تجاری، بازاریابی و تبلیغات 16 (مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی های نوین )تکنولوژی  15

 ونقل دریاییحمل 18 ونقل هواییحمل 17

 هتلداری و گردشگری  20 ونقل زمینی و ترکیبی  حمل 19

 تولید، توزیع و پردازش محصوالت کشاورزی و دامی 22 زیستمحیط  21

 دریافت، پرداخت، اسناد تجاری و تعهد مالی  24 خودرو و صنایع وابسته 23

 اعم از مالی  و غیره  خدمات مشاوره تخصصی  26 هنر و آثار هنری  25

 خرید کاال و خدمات  -الملل تجارت بین 28 توزیع، نمایندگی تجاری، فرنچایز و الیسنینگ 27

 نمایندگی، توزیع کاال و الیسنینگ -الملل تجارت بین 30 ونقلحمل -الملل تجارت بین 29

 )مختصر ذکر نمایید(:  موارد دیگر 32  پیمانکاری  31
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 .(انتخاب نمایید مورد 4 لطفاً حداکثر تا) د؟یاکرده یتجار  ی قبول داور ،ذیل یتخصص ی هانهیزم کدام یک ازتا کنون در  .4.3

 ها گذاری در شرکت ها و سرمایهادغام شرکت  02 ها و امور سهامداری حقوق شرکت  01 

 بازارهای مالی، بورس سهام و کاال   04 گذاری در پروژهسرمایه 03

 وگاز، سایر محصوالت معدنی و پتروشیمیتجارت نفت 06 بیمه و بانکداری  05

 پروژه ساخت تأسیسات صنعتی و عمرانی 08 های تجدیدپذیر برق و انرژی  07

 افزار(افزار و سختمخابرات و فناوری اطالعات )نرم 10 های صنعتی یا تجاری همکاری  09

 دارو و تجهیزات پزشکی   12 تجارت الکترونیک و فضای سایبری 11

 مالکیت معنوی )فکری(  14 سالمت و درمان   13

 تجاری، بازاریابی و تبلیغاترقابت  16 (مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی های نوین )تکنولوژی  15

 ونقل دریاییحمل 18 ونقل هواییحمل 17

 هتلداری و گردشگری  20 ونقل زمینی و ترکیبی  حمل 19

 تولید، توزیع و پردازش محصوالت کشاورزی و دامی 22 زیستمحیط  21

 دریافت، پرداخت، اسناد تجاری و تعهد مالی  24 خودرو و صنایع وابسته 23

 خدمات مشاوره تخصصی اعم از مالی  و غیره   26 هنر و آثار هنری  25

 خرید کاال و خدمات  -الملل تجارت بین 28 توزیع، نمایندگی تجاری، فرنچایز و الیسنینگ 27

 نمایندگی، توزیع کاال و الیسنینگ -الملل تجارت بین 30 ونقلحمل -الملل تجارت بین 29

 )مختصر ذکر نمایید(:  موارد دیگر 32  پیمانکاری  31

 

 
 . (ارسال نمایید پیوسترا به   دیاکرده ی که قبالً داور  یتخصص ی هانهیاز زم کی هر   ی برا ی سند قبول داور کی حداقل  ری)تصو 

   .د یده  حیرا به طور خالصه توض تی آن فعال دیاداشته  تیفعال ی داور  یعمل ی هانه یزم ریچنانچه در سا . 5.3

 ایتمام و    یکارشناس، شغل تخصص  ،ی در داوری دعو  ن یمشاور طرف  ،ی در داوری دعو  نیشامل وکالت طرف   ی داور  یعمل  ی هانه ی)زم

 . (ها و مسابقات داوری، ...کورتی، تدریس در زمینه داوری یا حوزه مرتبط، شرکت در موتکز داور اوقت در مر مهین

مرتبط چاپ شده است، لطفا مشخصات   یتخصص  ی هانه یزم  ایو    یداور  نهیبا نام شما در زم  یعلم  یمطلب  ،یتخصص  اتیچنانچه در نشر .6.3

 .دییکتاب را ذکر نما ایمطلب، از جمله مقاله و  نیا
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دهنده، سال آموزش، مدت آموزش و موضوع سسه آموزشؤبا ذکر نام م  د،یاگذرانده   یتجار  ی داور  نهیرا که در زم  یتخصص  ی هاآموزش .7.3

   دیینما انیآموزش ب

 

 

 

 

 

 

 . (ارسال نمایید پیوستاید به نموده که اظهار  یآموزش داور  ی هادروه لینامه تکمیگواه ریتصو)

 

 

 : نام و نام خوانوادگی                                                                                                 

 : تاریخ                                                                                                 

 :  ءامضا                                                                                                 


