
  

  

  

  

  

  

  16:30الی  9:30ساعت  – 1395ماه  بهمن 13  شنبهچهار زمان:

  ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران175خیابان طالقانی شماره  محل برگزاري:
  

 آن، از فراتر و منطقه در ایران اقتصادي نقش اهمیت و شد ایران با المللی بین تجارت توسعه موجب برجام امضاي

المللی زیادي بین بخش خصوصی  قراردادهاي تجاري بین طبعاً تجاري، گشایش دنبال به. است کرده چندان دو را

شود. به دنبال افزایش قراردادهاي خصوصی و  هاي خارجی منعقد شده و می و بخش دولتی ایران با شرکت

مراجعه  براي تقاضاشود و  مطرح میعمومی (دولتی) طبعاً مساله حل و فصل اختالفات ناشی از این قراردادها نیز 

 افزایش نیز ، خصوصی و دولتیتجاري اختالفات فصل و حل جهت روش بهترین عنوان به المللی بین داوريبه 

  .باشد می طرفین انتخاب نخستین پیشرو، داوري نظام عنوان به بازرگانی اتاق داوري و یابد می

 و تجاري اختالفات حل و فصل اهمیت و المللی بین داوري و تتجار کار، و کسب بین متقابل ارتباط به توجه با

 دیوان همکاري با دارد تصمیم ICC ایرانی کمیته ،)پاریس( المللی بین بازرگانی اتاق داوري طریق از اقتصادي

  .نماید برگزار 1395 ماه بهمن 13 تاریخ در روزه یک سمیناري المللی بین بازرگانی اتاق داوري المللی بین

 ازداوري و مدیر بخش خاورمیانه و آفریقا  المللی بین دیوان رییس سخنرانی و حضور با سمینار این

ICC قوانین اخیر تحوالت. گرددمی برگزار المللیبین داوري متخصصین و اساتید از جمعی و پاریس 

 از حفاظت و ياقتصاد رشد بیشتر افزایش راستاي در ICC داوري هاي ویژگی و ها ظرفیت بررسی ،وکار کسب

  .است سمینار این در بحث مورد مباحث جمله از ایران در گذاري سرمایه

  :کنندگان شرکت

 بازرگانی تجاري دعاوي زمینه در که حقوقدانان و دادگستري وکالي المللی،بین تجارت اندرکاراندست بازرگانان، مدیران،

هاي دولتی که در عرصه تجاري فعالیت  دیران حقوقی دستگاهضمناً م .نمایند شرکت سمینار در توانندمی دارند، فعالیت

  ث این همایش استفاده کنند.حتوانند از مبا یز میندارند 

  .     بود خواهد انگلیسی و فارسی زبان به سمینار که است ذکر شایان

  



  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

9:45 - 9:30  

 افتتاحیه ،قرآن مجید تالوت 

  ICCرییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران و رییس کمیته ایرانی  شافعی غالمحسینآقاي سخنرانی 
 

 

  

10:15-  9:45  

   )Alexis Mourre(الکسیس مور سخنرانی آقاي

 مزایاي استفاده از داوري ICC (دولتی) براي حل و فصل اختالفات خصوصی و عمومی 
  

10:30- 10:15  

 پرسش و پاسخ 
 

 

10:50 - 10:30   

 محسن محبی   رانی آقايسخن

  ایران در حقوق پذیريداوري 
  

11:05- 10:50  

 پرسش و پاسخ 
 

 

  

 11:35- 11:05  

 پذیرایی 

  
 

11:55- 11:35  

  مشکان مشکورسخنرانی آقاي 

 المللی  داوري بین حسن نیت در 
  

12:10 - 11:55  

 پرسش و پاسخ 
 

12:30 - 12:10  

  همایون ارفع زادهآقاي  سخنرانی

 هاي بزرگ محل داوري در سایر گروهه آن با یسمقا ،نوان محل داوريتهران به ع 



12:45 - 12:30  

 پرسش و پاسخ 
  

  

13:05 - 12:45  

  شمس شهرامآقاي  سخنرانی

 المللی  بر داوري بین گر و تاثیر آن رعایت مقررات مراجع تنظیم 
  

  

13:20 - 13:05  

 پرسش و پاسخ 
 

  

  

  

  

  

  

14:45- 13:20  

 (ناهار) پذیرایی 
  

  

  

  

  

  

  

15:10- 14:45  

 )Sami Houerbi( سامی هوربی آقاي سخنرانی

 مقررات  ICC درباره داوري سریع 
  

15:25- 15:10  

 پرسش و پاسخ 
 

 
 
 

15:45 - 15:25  

  سید مفید کالنتریان آقاي سخنرانی

 داوري خارجی در ایران اجراي آرا 
  

16:00- 15:45  

 پرسش و پاسخ 
 

 
  

16:20 - 16:00  

  رتضی شهبازي نیام آقاي سخنرانی

 گذاري در ایران داوري سرمایه 
 

 

16:30- 16:20  

 پرسش و پاسخ 



 
    

  غالمحسین شافعیآقاي 

  و رییس کمیته ایرانی  ایران رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزيICC 

 
   )Alexis Mourre(الکسیس مور آقاي

 داوري المللی بین دیوان رییس ICC پاریس در  

 
 محسن محبی   آقاي

 المللی داوريعضو دیوان بین ICC پاریس در 

  دبیر کمیسیون حقوقی و داوري کمیته ایرانیICC 

 
  آقاي مشکان مشکور

  دفتر -حقوقیمشاور Sanglaj 

 
  آقاي همایون ارفع زاده

  دفتر پیتون (سوئیس) –وکیل دادگستري  

  

  شمس آقاي شهرام

  همکاران شید ایراندفتر  –حقوقدان  

 
  

  )Sami Houerbi( می هوربیسا آقاي

 داوري  المللی بین دیوان - آفریقا و خاورمیانهبخش  مدیرICC 
  

  

  سید مفید کالنتریان آقاي

 دادگستري سابققاضی  دادگستري، وکیل 

  

  مرتضی شهبازي نیا  آقاي

  دادگستري وکیل -استاد دانشگاه 

  
  

  
  

  

  

  

  



   
    

  

ریال  3,100,000سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ نویسی در شود براي ناماز عالقمندان دعوت می

به  5139 ماه بهمن 10شنبه یکریال براي غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ  00,0009,3براي اعضاي کمیته ایرانی و 

) به نام کمیته 5/6325نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد 163195شناسه  کد 1550050092شماره حساب 

کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزي به دبیرخانه کمیته المللی واریز و اسامی شرکتبازرگانی بین ایرانی اتاق

       ایرانی ارسال نمایند.

، بخش آموزش، در ICC (www.icc-iran.org)برنامه سمینار و بروشور مرتبط با آن در سایت کمیته ایرانی 

  باشد.دسترس می

  نام آنالین در سایت فوق نام نویسی نمایند.توانند با مراجعه به بخش ثبتمی همچنین عالقمندان

  

  

  

  
  

  ......................................................................................................................................................................... نام و نام خانوادگی :

  ......................................................................................................................................................................... سمت :

  ......................................................................................................................................................................... نام شرکت /سازمان :

  ......................................................................................................................................................................... : آدرس

  ......................................................................................................................................................................... کدپستی :

  ................................................................................ :فکس    ............................................................................................... :تلفن  

  ......................................................................................................................................................................... : آدرس ایمیل 

  عضو کمیته ایرانیICC  

 غیر عضو  

     ................................................................. تاریخ فیش واریزي :    ........................................................... : شماره فیش واریزي

  

  .............................................................................................. :  امضاء     .......................................................................................... :  تاریخ


