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 «جان و خردبه نام خداوند »

 یداور ینهدر زم برترنامه یانپابه  TRACساالنه  هیزجا

 مسابقه  یمعرف -۱

به جوان  نیادانشجو یقو تشو یحقوق داور یکاربرد و یموزشآ یهاعرصه یانم یشترب تعامل یجادمنظور ابه

 یکبه  هرسالهنظر دارد که  رد«( TRAC)»تهران  یداور یامرکز منطقه ی،مطالعه و پژوهش در امر داور

 . یداهدا نما یایزهجا یداور ینهارشد در زم یکارشناسمقطع  نامهیاناپ

 

 همسابققلمرو  -۲ 

 یطراح یگذارهیو سرما یتجار یحقوق داور ینهدر زم یکاربرد یهانامهیانپا ییمسابقه به منظور شناسا ینا

 یهانامهیانپاکه کشور سراسر  یهادانشگاهحقوق  یاندانشجو یتمام یبرامسابقه  ینا در شرکتاست.  شده

 باشد.یمزاد آ ،اندکردهموضوع دفاع  ینبا اخود را ارشد  یکارشناسمقطع 

 

 همسابق یبرگزارمراحل  -۳

 :باشدمی مسابقه به شرح زیربرگزاری مراحل 

 ؛به دبیرخانه مسابقه نامهشده پایانپروپوزال تصویب ارسالو نویسی نام -1

  ؛به دبیرخانه مسابقه هنامپایانو چاپی الکترونیک  نسخه ارسال -2

 ؛کمیته اجراییتوسط  اول ارزیابی -3

 ؛ت ابتداییئتوسط هی دوم رزیابیا -۴

 ؛ ونهایی هیئتتوسط سوم ارزیابی  -۵

 جایزه. مراسم اعالم نتیجه و اهدا -۶

 

 «( ییاجرا کمیته)»مسابقه  اجرایی کمیته -۴

 خواهد شد. یریتا و مداجر و دو عضو، یسرئ یکمتشکل از  ایاجرایی کمیتهمسابقه توسط  -۴-1

 اب خواهند شد.انتخ یروسط مدتن آ یاعضابوده و  TRAC یربا مد ییاجرا کمیته یاستر -تبصره



۴ 

 

 باشد:یم یرشرح ز به اجرایی کمیته یفوظا -۴-2

 ؛مسابقه یزمان برگزارو  توالی درباره گیرییمصمت -

 ؛ورود به مسابقه یطشرا یینتع -

 ؛مسابقه یزهجا یزاننوع و م یینتع -

  ؛یداور یهایئته یاعضا یینتع -

 شده؛ارائه یهاپروپوزال یابیرزا -

 ها؛نامهیانپااول  یابیارز -

 و مسابقه؛ با مرتبط اداری امور کلیه انجام -

 .مسابقه یرخانهدب یاراتو اخت یفحدود وظا یینتع -

 دد.گرمی عمومیسال اعالم هر  هما یبهشتارد یانتا پا اجرایی کمیته یماتتصم یهکل -تبصره

 

 «(دبیرخانه)» مسابقه یرخانهدب -۵

 :باشدیم یرشرح ز به دبیرخانه یفوظا

 یبرا هاآن رسالشرکت در مسابقه و ا یشده برا یینتعمواعد  در هانامهیانپاو  هاپروپوزال یافتدر -

 ؛داوری هایهیئت یا اجرایی کمیته

  ن؛کنندگاشرکتسواالت به  ییگوپاسخ -

 یتهو ها،نامهیاناطالعات محرمانه از جمله اطالعات مربوط به پا کلیهحفظ از  ینانحصول اطم -

 و سابقه؛م یانتا پا داوران یئته یتهو و مشاورراهنما و  یداسات، دانشگاه، کنندگانشرکت

 .مسابقه یجهت برگزار ییاجرا کمیتهبا  یهمکار -

 

 یداور یهایئته -۶

 حقوقدانانوکال و  ید،اسات یانز مو ا ییاجرا یتهساله توسط کم هر ییو نها ییابتدا یداور یهایئته -۶-1

 . گردندمی تعییناند، خود را اعالم نموده یکه آمادگ یداور عرصهفعال در 

 یهاهمنایانپا یابیو ارز یقمطالعه دق ضمن بایستمی ییو نها ییدو مرحله ابتدا در هر یداور یهایئته -۶-2

 دارند.اعالم  کمیته ایننظر خود را به  ییاجرا یتهکم یسو ازدر وقت مقرر  ،یشانبه ا یارجاع

 



۵ 

 

 همسابق قواعد عمومی -۷

 نویسیناممراحل  -۷-۱

 :یردپذیمرحله صورت مدر دو در مسابقه  یسینونام

 یهاپروپوزال ،10بند در شده  تعیین یکنندگان در بازه زمانشرکت مرحله این در: یمرحله مقدمات -

 را دبیرخانه تاییدیه ایمیل و نمودهارسال  یرخانهدب براینویسی به همراه فرم نامشده خود را یبتصو

 .نمایندمی دریافت

در  ،موضوع مرحله قبل تاییدیه ایمیل یافتاز در پسکنندگان شرکت ،مرحله این در: یلیمرحله تکم -

 برای( چاپیو  یکی)الکترون را خود شده دفاعنامه یانپاکامل  متن ،10بند در شده  تعیین یبازه زمان

 .نمایندیارسال م مسابقه دبیرخانه

 مسابقه در شرکت برای نیاز مورد مدارک -۷-۲

 :یندمارا در فرم مربوطه درج ن یراطالعات ز یدبا یسینونام مرحله مقدماتیکنندگان در شرکت -

o شماره  ی،ستد، محل تولد، محل اقامت و کدپتول یختار ی،نام پدر، کد مل ی،نام و نام خانوادگ

 تماس؛

o ارشد؛ و یل، سال ورود به مقطع کارشناسینام دانشگاه محل تحص 

o است؛ دهیرس دانشگاه درآموزشی مربوطه گروه  ییدشده که به تایبروپوزال تصوپ کامل تصویر 

o یدهکننده رسشرکت یشرکت در مسابقه که به امضا یکلمه( برا 2۵0تا  200) یزشیانگ نامه 

 ؛ است

، 10ه در بند شد یینوعد تعدر م ،دبیرخانهنام توسط ثبت ییدپس از تا یدبا همچنین کنندگانشرکت -

 :یندنما تسلیممسابقات  یرخانهرا به دب یراسناد ز

o و( یپست سفارش یق)از طر شده صحافی و چاپیبه صورت  شده دفاعنامه یانکامل پا متن 

 ؛(pdf قالب درو  یمیلا یق)از طر الکترونیکی

 .گردد ارسال هیرخاندب نشانیبه  الکترونیکی ارسالروز  درنامه یانپا یچاپ هنسخ - تبصره

o شده استه دفاع ک یانامهیانبا نسخه پا تسلیمی نامهیانکه نسخه پاینا بر یمبن ایاعالمیه 

به  مجاز یرخانهدب ،داشته و در صورت هرگونه تعارض و تناقض یو شکل یتطابق کامل ماهو

 .بودخواهد  ییاهدا یزهگرفتن جا باز پس یااز مسابقه و  ایشانحذف 

 مقررات سایر -۷-۳

 .یردپذیصورت م الکترونیکیبه صورت  )به جز تحویل نسخه چاپی( یسینوناممراحل  یتمام -



۶ 

 

هر  یمسابقه، برا یرخانهدب یاز سو یمدارک ارسالپذیرش و  یسی مقدماتینونام ییدپس از تا -

مسابقه منحصرا  یانکنندگان تا پاشرکت یخواهد شد و تمام ارسال یکد اختصاص یککننده شرکت

 .شوندیم ییشناسا یکد اختصاص ینا یقاز طر

آدرسی که در  بهو  الکترونیکی طریق از منحصرا باید دبیرخانه با کنندگانشرکت مکاتبات کلیه -

 ود.شانجام گیرد و کد مختص هر گروه در عنوان ایمیل ذکر  درج شده است، TRACسایت وب

و آن  مطالعه نمودهقواعد مسابقه را  یکه تمام دارندیم اعالمدر مسابقه،  یسینوکنندگان با نامشرکت -

 .اندپذیرفته را

 بر نخواهد داشت. در یاینهکنندگان هزشرکت برای و بوده یگانشرکت در مسابقه را -

 یی وااجر یتهکمدبیرخانه،  یشود از اعضامی برگزار مسابقه که سالی در یدکنندگان نباشرکت -

 باشند.  TRAC دبیرخانه مسابقه یا یداور یهایئته

 انصراف از مسابقه  -۷-۴

انصراف  ،دبیرخانه کترونیکینشانی الایمیل به  ارسال با، مسابقه نتایج اعالم از پیشتا  توانندیم نندگانکشرکت

 .نمایند اعالممسابقه در  شرکتاز را  خود

 

 هنامپایان یطشرا -۸

 یعموم یطشرا -۸-۱

 باشد: یرز یعموم شرایط دارای یدبا نامهیانشرکت در مسابقه، پا برای

 وزارت یدتای مورد عالی آموزش موسسات یا هادانشگاه از یکی در ارشد کارشناسی دوره به متعلق -

 باشد؛ فناوری و تحقیقات علوم،

 باشد؛ یداور حقوقمطرح در  یکاربردموضوعات و مسائل  ینهدر زم -

 و ؛باشد ذشتهنگ آن دفاع تاریخ از سال یک از بیش دبیرخانه، بهنامه یانکامل پا متن تسلیم زمان در -

 .نتشر شده باشدمکتاب  یامسابقه در مقاله  یجاعالم نتا یانتا پا یداز آن نبا یبخش یا نامهپایان -

 یشکل یطشرا -۸-۲

 باشد: یرز یشکل یطشرا یدارا یدبا نامهیانپا

 شده باشد؛  شتهنگا یبه زبان فارس -



۷ 

 

شگاه محل و دانراهنما و مشاور  یده، اساتدکننفاقد نام و اطالعات شرکت یدبا یکیترونالک نسخه -

تخلف محسوب  یداور یئتهکننده به شرکت یتونه تالش جهت شناساندن هوهرگ. باشد یلتحص

 و ؛باشدیمه متخلف از مسابق کنندهشرکت فمجاز به حذ اجرایی کمیتهشده و 

 .جو باشدوجست یتو با قابل pdf فرمت دارای یدبا یکیالکترون نسخه -

مزبور  نامهایانپ شدن رد یا یازسبب کاهش امت یابیدر هر مرحله از ارز یشکل شرایط یترعا عدم -1 تبصره

 .گرددمی

تمام تا زمان ا نامهیانپا از بخشی یا تمام انتشار عدمبه مربوط  برخالف تعهد یاکنندهنانچه شرکتچ -2 تبصره

 از دور مسابقات حذف خواهد شد.  ،یدمان عمل یجمسابقه و اعالم نتا

 یا یه )چاپشد ارائه هنسخ یانم اختالف متوجه وجود یداور هاییئته یا ییاجرا یتهکم چنانچه -3 تبصره

 تواندکمیته اجرایی می و شده محسوب تخلف امر یناد، شونشده در دانشگاه نسخه دفاع با( یکیالکترون

 . نمایداز دور مسابقه حذف متخلف را ننده کشرکت

توانند پژوهش یم نتایج اعالمپس از  و یندنمایخود حفظ م یرا برا اثر یفالکنندگان حق تشرکت -۴ تبصره

، عنوان کسب و مقاله مستخرج از آن نامهپایان ردر انتشاتواند میمسابقه  برنده. یندا آزادانه منتشر نماخود ر

 .شده در این مسابقه را ذکر نماید

 وجود ندارد. یارسال امهنیاندر پا یامکان بازنگر یرخانه،دب یبرا نامهیانپا متنپس از ارسال  -۵ تبصره

 د.باشیقابل اعاده میرخواهد شد و غ ینگهدار TRACارائه شده در  چاپی نسخه -۶ تبصره

 

 همسابق یزهجا -۹

خواهد  یرتقدلوح  به همراه ،یدنمایم یبتصو در هر سال اجرایی کمیتهکه  میزانی به ینقد مبلغه، مسابق یزهجا

 بود.

 

 هسابقم یبندزمان -۱0

 :باشدمی زیر شرح به سال هر در مسابقه بندیزمان و مواعد اصوال

 هر سال؛ ماه یورشهر یانتا پا شده یبتصو پروپوزال ارسال و نویسینام -

 و سال؛ هرماه آذر  یانتا پا (یکیو الکترون ی)چاپ شدهنامه دفاعکامل پایان متن ارسال -



۸ 

 

 سالماه  یبهشتارد اتحداکثر برتر  نامهیانبه پا یزهجا یمراسم اهدا یو برگزار یداور یجهنت اعالم -

 .بعد

 نویسینام موعد از پیش تا آن عمومی ماعال و سال هر در بندیزمان برنامه تغییر به مجاز اجرایی کمیته -تبصره

 .باشدمیمقدماتی 

 

 هانامهیانپا یابیارز -۱۱

 :یردپذیصورت م مرحلهدر سه  هانامهیانپا یابیارز

قررات م) ۸بند  در مندرج مالحظاتتنها  یهاول یابیارز در :اجرایی کمیته توسط یهاول یابیارز -

رحله شامل م. این یردگیقرار م یمورد بررس (مسابقهآن با موضوع و ارتباط نامه یاننگارش پا یشکل

 .باشدنمی یو ماهو یعلم یابیارزش

 یقدق مطالعه ضمن ،یاوردهیئت  مرحله، این در :ییابتدا یت داورئهی توسط یابیارز -

ارزشیابی  ییاجرا یتهتوسط کم شده یهته یابیارز جدول ها را بر اساسآن ،شدهیرفتهپذ یهانامهیانپا

 مه در این مرحله مشخص خواهد شد.ناپایانهر امتیاز  .نمایدمی

رزشیابی و ا مطالعه یفهوظ هیئت داوری نهاییمرحله،  ینا در :یینها یداور یئته توسط یابیارز -

نامه برتر را انتخاب و پایان داشتهبر عهده در مرحله قبل کسب نمودند، را امتیاز الزم که  ییهانامهیانپا

 نماید. می

 نامهیانپادر انتخاب  ،یینها کمیته اجرایی، با در نظر گرفتن ارزشیابی انجام شده توسط هیئت داوری -1 تبصره

 .باشدیمآزاد  یزهجا یعدم اعطا یا یمخصوص تقس در یمو اتخاذ تصم برتر

 . باشدیم TRAC یربا مد داوری یهایئته یماتو تصم یتظارت بر فعالن -2 تبصره

 . خواهد بود قاطع اختالف TRAC یرمد یمتصم، ف در اجرای مسابقهدر صورت بروز هرگونه اختال -3تبصره 

 یارجاع نامهیانپا متوجه شود که ییو نها ییداابت یئتهاز داوران در هر دو  یکهر کهیدر صورت -۵ تبصره

 کمیتهبه  کتباًت در اسرع وق موضوع را یستبای، ماستاع شده دف رمشاوراهنما یا استاد به عنوان  ی،نظر و یرز

 یجز اعالم نتاابعد  یچنانچه حت ،صورتینایرغدر. گردداقدام وی  یگزینیتا نسبت به جا یداعالم نما ییاجرا

را خواهد  ییاهدا هیزجا اعاده یاو  مزبور نامهیانپا مجدد یابیحق ارز کمیته اجرایی ،موضوع معلوم گردد ینا

  داشت.

  



۹ 

 

 نامهیانپا یابیارز هاییارمع –۱۲

 : باشدیم یلموارد ذ -نه محدود به و -داوران شامل ها توسطنامهپایان یابیارز یچارچوب کل

 نامه؛پایان نگارش در شکلی الزامات یتارع -

 ؛یداور به روزو  یکاربردنامه با مسائل پایان موضوع یمارتباط مستق -

 و ؛شده انجام پژوهش یفیتها و کقوت استداللموضوع،  یه، بررسطرح مسئل یوهش -

 نامه.یانشده در نگارش پارگرفتهمنابع به کا اعتبار -

 

 اصالح قواعد مسابقه –۱۳

 گردد.می میو در زمان مقرر در هر سال اعالم عمو باشدیم ییاجرا یتهکمدر اختیار صالح قواعد مسابقه ا

مقابل  در ،نمایدابقه لغو مس یاقواعد  اصالحاقدام به  یلیدر هر زمان و به هر دل ییاجرا یتهکم چهچنان –تبصره

 نخواهد بود.مسئول خسارات وارده 


