
 

  

    

  

  17الی  8:30ساعت  – 1395خرداد ماه  3  دوشنبه زمان:

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

در همواره فصل اختالفات در ایران بوده است و بازرگانان و تجار  هاي حل وترین روشمتداول از داوري همواره یکی

نظام داوري اتاق  هاي داوري،سازمان مشهورترینترین و مهماز  یکی. اندنمودهاستفاده  داورياي خود از شرط هقرارداد

  است.  (ICC)  المللیبازرگانی بین

بر  کهشود. انجام می 26/06/1376المللی مصوب المللی در ایران بر اساس قانون داوري تجاري بینداوري تجاري بین

با تصویب  1380هاي قابل توجهی است. ایران همچنین از سال آوريآنسیترال تهیه شده و داراي نو قانون نمونه ساسا

              المللی است. عضو کنوانسیون نیویورك راجع به شناسایی و اجراي آراي داوري بین ،مجلس شوراي اسالمی

لمللی در ایران را اصادره از اتاق بازرگانی بین ءجمله آرا المللی اززمینه اجراي آراي داوري بین ،مندي از این قوانینبهره

  آورد. فراهم می

و نیز  پاریس ICCو سایر سخنرانانی از   داوري المللیبین دیوان رییسحضور و سخنرانی با این سمینار 

یران با نظام داوري بررسی تعامل نظام داوري اگردد،  برگزار میجمعی از اساتید و متخصصین امور بین المللی در ایران 

ي در ایران و اجراي احکام داوري در ایران گذاراز جمله داوري سازمانی در ایران، داوري سرمایه ،المللیاتاق بازرگانی بین

  از جمله مباحث مورد بحث در این سمینار است.

  

  :کنندگان شرکت

و حقوقدانان که در زمینه دعاوي تجاري بازرگانی  ي دادگستريالمللی، وکالاندرکاران تجارت بینبازرگانان، دستمدیران، 

  توانند در سمینار شرکت نمایند. می ،فعالیت دارند
  

انگلیسی خواهد بود و شرکت کنندگان الزم است به زبان فارسی و شایان ذکر است که سمینار به زبان 

  انگلیسی مسلط باشند.
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9:00 - 8:30  

 افتتاحیه ،قرآن مجید تالوت 
  

9:30-  9:00  

   )Alexis Mourre(الکسیس مور سخنرانی آقاي

 ویژگی هاي اصلی داوري ICC جدید داوري عدقوا در 

10:00 - 9:30   

 محسن محبی   سخنرانی آقاي

  ایران در حقوقداوري سازمانی 
 

10:30- 10:00  

 )Alexander Fessas(فساس الکساندر آقاي

  داوري سرمایه گذاريICC 
  

 11:00 - 10:30  

 ذیرایی پ 

11:30- 11:00  

  آقاي جعفرقنبري جهرمی سخنرانی

 در ایران داوري سرمایه گذاري 

12:00- 11:30  

 )Sami Houerbi( سامی هوربی آقاي سخنرانی

  تحریم زمانداوري در 
 

13:30 - 12:00  

  (ناهار)پذیرایی 

14:00 - 13:30  

 رضوانیان اویس آقاي سخنرانی

 داوري مقر عنوان به ایران 

14:30- 14:00  

  سید مفید کالنتریان آقاي سخنرانی

 اجراي آراICC   نیویوركدر ایران تحت کنوانسیون 

16:00 - 14:30  

 پرسش و پاسخ 
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  جالل پور آقاي محسن

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

  آقاي محمدمهدي بهکیش

   ته ایرانی دبیر کل کمینایب رییس وICC 
  

   )Alexis Mourre(الکسیس مور آقاي

 داوري المللی بین دیوان رییس ICC پاریس در  
 

 محسن محبی   آقاي

 الملل و داوري بین حقوق استاد  

 المللی داوريعضو دیوان بین ICC پاریس در 

  دبیر کمیسیون حقوقی و داوري کمیته ایرانیICC 
 

 )Alexander Fessas(آقاي الکساندر فساس

 داوري دیوان بین المللی یتمشاور مدیر ICC پاریس در 

  

  آقاي جعفرقنبري جهرمی

 ایران ، وکیل دادگستريو حقوق تجارت المللبین حقوق استاد 
  

  )Sami Houerbi( سامی هوربی آقاي

 داوري  المللی بین دیواندر  تونس/  دبی آفریقا، و خاورمیانه شرقی، مدیترانهبخش  مدیرICC 
  

 رضوانیان اویس آقاي

 تهران داوري ايمنطقه مرکز مدیر (TRAC) 

 دادگستري وکیل ،حقوق تجارت استادیار 

  

  سید مفید کالنتریان آقاي

 ایران تهران، دادگاه در سابققاضی  دادگستري، وکیل  
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ریال  3,100,000نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ شود براي ناماز عالقمندان دعوت می

 ماه اردیبهشت 28شنبه سهریال براي غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ  00,0009,3براي اعضاي کمیته ایرانی و 

) به 5/6325نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد 950291شناسه  کد 1550050092شماره حساب به  5139

کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزي به رکتالمللی واریز و اسامی شنام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین

       دبیرخانه کمیته 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

  آنالین در سایت فوق نام نویسی نمایند.نام توانند با مراجعه به بخش ثبتهمچنین عالقمندان می

  

  

  
  

  

  ......................................................................................................................................................................... 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     .......................................................................................... :  اریخت
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