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 به عنوان نهاد پیشرو در داوري تجاري بین المللی ) ICCسمینار داوري اتاق بازرگانی بین المللی (

 ICCبه همراه جلسه پرسش و پاسخ در خصوص قواعد جدید داوري 

ICC YAF: ICC International Court of Arbitration as the 
Leading Arbitral Institution 

  

  
  

   17الی  14 ساعت |     1396 ماهمرداد 4 چهارشنبه   زمان: 

 ایران معادن وکشاورزي صنایع، ، اتاق بازرگانی، 175خیابان طالقانی شماره محل برگزاري:  
 

  

  برنامه  سمینار  سخنرانان

 مهدي بهکیش دکتر محمد  

 ICCدبیرکل و نایب رییس کمیته ایرانی    

 دکتر حمیده برمخشاد  

  در ایران نماینده  انجمن داوران جوان   

  ICCعضو کمیسیون حقوقی و داوري کمیته ایرانی    
  

   14:15الی     14:00

 افتتاحیه

  

  دکتر محسن محبی  

 در پاریس ICCالمللی داوري عضو دیوان بین   

  ICCدبیر کمیسیون حقوقی و داوري کمیته ایرانی   
  

   14:45  یال  14:15  

  نقش انجمن داوران جوان در ترویج داوري

 دکتر مجید پوراستاد  

  ICCعضو کمیسیون حقوقی و داوري کمیته ایرانی   

   15:15  یال  14:45  

) به عنوان نهاد پیشرو در داوري ICCاتاق بازرگانی بین المللی (داوري 

  تجاري بین المللی
  

  دکتر محسن محبی  

 دکتر مجید پوراستاد  

   16:15  یال  15:15  

 يداور ییدر کارآ ICC يداور یدقواعد جد یرجلسه پرسش و پاسخ: تاث
  

  

نماینده انجمن به  نشانی  به  26/4/1396خواهشمند است سواالت خود را با محوریت موضوع فوق، حداکثر تا تاریخ 

barmakhshad.ICC@gmail.com   .ارسال نمایید  
 

  حقوقی کارشناسانو حقوقدانان، وکال، :  درسمینار کنندگان شرکت
  

 بیشتر اطالعات و  نام ثبت براي

 .فرمایید ارسال ایرانی کمیته دبیرخانه به1396 ماهتیر 28 شنبهچهار تاریخ تا را پیوست نام ثبت فرم نویسی نام براي

  .است ضروري نام ثبت انجام ،ظرفیت محدودیت به توجه با لیکن بود خواهد رایگان سمینار در شرکت

  88308330فکس          88306127تلفن          ا icciran@icc-iran.comایمیل 

   ICC-IRAN.ORGبیشتر اطالعات

 د:نبرگزار می کن )ICC YAF IRAN( اتاق بازرگانی بین المللی  جوان داورانانجمن 

Alireza
www.didad.ir



  

  
  
  

  
 

 

 

                                                                        نام و نام خانوادگی: 

                                                                                           سمت : 

                                                                               نام شرکت / سازمان :

                                                                 : آدرس

                                                              پستی :کد

                                               :فکس                          :تلفن  

                                                                                         آدرس ایمیل :

 

      امضاء:                     تاریخ:

 

 

Participant information:                           

Title (Mr/Dr/Mrs/etc.):                          

Family name:                           

First/given name:                        

Position:   Company:                     

Date:         /             / Signature: 
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