کارگاه پیشرفته داوری تجاری بینالمللی
 2-4مرداد ماه
زمان

عنوان

چهارشنبه  2مردادماه

16:00-17:30

افتتاحیه و سخنرانی مقدماتی

18:00-19:30

داوری اضطراری مطابق قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی
ورود ثالث به پرونده داوری

17:30-18:00

استراحت

پنجشنبه  3مرداد ماه

8:00-10:00

مقدمهای بر پرونده ،مسائل مربوط به روند رسیدگی به پرونده ،معرفی خواهان و خوانده

10:00-10:45

استراحت

12:45-14:00

ناهار

15:30-16:00

استراحت

10:45-12:45

14:00-15:30
16:00-18:00

دکتر حمیده برمخشاد

آقای علی دهدشتی

بررسی ادعاها و اعتراضات خواهان و خوانده به صالحیت

روشهای نگارش الیحه در دعاوی داوری بینالمللی و نحوه دفاع شفاهی در جلسات رسیدگی

آقای شهرام شمس

جلسه بحث گروهی در دو گروه خواهان و خوانده و برگزاری موت داوری

جمعه  4مرداد ماه

10:30-12:30
12:30-14:00

ناهار

15:30-16:00

استراحت

16:00-18:00

دکتر محسن محبی

آقای علی دهدشتی
دکتر حمیده برمخشاد

مقدمهای بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قراردادهای فروش بینالمللی کاال ،تعریف اجتناب
از قرارداد و نقض قرارداد در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قراردادهای فروش بینالمللی کاال

14:00-15:30

مدرس

بررسی ادعاها و دفاعیات ماهوی خواهان و خوانده
جلسه بحث گروهی در دو گروه خواهان و خوانده و برگزاری موت داوری

دکتر شعاریان

دکتر نیما نصراللهی

مدرسین کارگاه
دکتر محسن محبي
 دبيرکل مرکز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران دبیر کمیسیون داوری کمیته ایرانی اتاق بینالمللی بازرگانی عضو افتخاری ديوان داوري بينالمللي اتاق بازرگانی بینالمللی رييس سابق دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري سردبير مجله دفتر خدمات حقوق بين المللي رياست جمهوري استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقاتدکتر حمیده برمخشاد
 کارشناس دعاوي مرکز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري عضو کميسيون حقوقي و داوري کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي عضو کارگروه ويژه داوري و تغييرات اقليمي کميسيون داوري اتاق بازرگاني بينالمللي داور مرکز داوري اتاق بازرگاني دکترای حقوق بین الملل از مرکز عالی مطالعات انرژی دانشگاه داندی  ،اسکاتلند وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي در زمينه داوري و قراردادهاي بازرگاني بينالمللي نماینده انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۹آقای شهرام شمس
 شریک دفتر حقوقی شید مشاور و وکیل در پرونده های متعدد داوری تجاری بینالمللی تحت نظارت اتاق بازرگانی بینالمللی ،سازمان ملل متحد کمسیونجبران خسارت ،انجمن داوران دریایی لندن ،دیوان داوری بین المللی لندن و مرکز داوری بین المللی دبی
 عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی مشاور سابق مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوریدکتر ابراهیم شعاریان
 استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعي دانشگاه تبريز وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي دعاوي بازرگاني و خارجي داور مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران عضو کمیسیون داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی دکتري حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس مولف کتابهاي حقوق تعهدات ،حقوق بيع بین المللي ،انتقال قرارداد ،اصول حقوق قراردادهاي اروپا و مقاالت متعدددر حقوق قراردادها
آقاي علي ده دشتي
 همکار ارشد دفتر حقوقي پيتون سوييس مربي تيم المپياد داوري تجاري بين المللي دانشگاه عالمه طباطبايي از سال 94تا 98 عضو کميسيون آموزش کانون وکالي دادگستري مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بين الملل از دانشگاه عالمه طباطبايي وکيل پايه يک دادگستریدکتر نيما نصرالهي شهري
 شريک دفتر حقوقي اليت پارس استاديار حقوق بينالملل دانشگاه علم و فرهنگ کارشناس ارشد دفتر حقوقي دنتونز در تهران ازسال  95تا 97 دکتري حقوق بين الملل از دانشگاه عالمه طباطبايي کارشناس ارشد حقوق تجارت بين الملل از دانشگاه شهيد بهشتی -کارشناس ارشد حقوق نفت و انرژي از مرکز مطالعات نفت دانشگاه داندي بريتانيا

