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هیات مدیره کانون وکالی دادگستری خوزستان،  داوری کانون وکالی خوزستان، مصوببا عنایت به آئین نامه انتخاب و انتصاب داور مرکز 

امتیاز از جدول پیوست آئین نامه  10عضویت در لیست داوران مرکز و انتخاب به عنوان داور در پرونده های قابل طرح در مرکز مستلزم کسب 

ل فرم زیر و تشکیل پرونده الزامی ، تکمیه کننده یاد شده است، لذا جهت بررسی شرایط صالحیت متقاضیان مسند داوری توسط هیات مصاحب

ادر به ارائه اسناد مثبت ان قخواهد بود. از متقاضیان محترم درخواست می گردد ضمن مطالعه آئین نامه پیش گفته هر بند از فرم حاضر را که 

 هستند در کمال دقت تکمیل فرمایند.
 

 اطالعات شخصی -الف

  شهرستان محل فعالیت:  نام :

  تاریخ تولد:  خانوادگی:نام 

  شماره همراه:  کد ملی :

  :ثابت شماره تلفن  شماره شناسنامه:

  اقامتگاه قانونی و آدرس ایمیل:

 *تمامی مکاتبات تا اعالم کتبی آدرسی دیگر با آدرس اعالمی انجام خواهد شد.

 

 صالحیت های تجربی عمومی -ب

  قضاوت)سال و ماه(:مدت کار   مدت کارآموزی)به ماه(:

  تاریخ اتمام کار قضاوت  تاریخ اخذ پروانه وکالت:

سابقه وکالت پایه یک )به سال و 

 ماه(:

   

المدت، اعزام به دوره نظام وظیفه، ی طویل صتذکر: در صورت که در طول دوره کارآموزی یا وکالت و یا دوره قضاوت به هر دلیل)از قبیل مرخ*

 وقفه قابل مالحظه ای رخ داده باشد مدت مذکور را در محاسبه سوابق کسر فرمایید. وکالت...(تودیع پروانه 

 

 صالحیت های تجربی تخصصی-ج

 امتیاز مقدار شرح آیتم ردیف

تعداد پرونده های وکالتی مربوط به نصب داور، ابالغ،اجرا و ابطال رای  1

 داوری 
  

   وری به عنوان داور منتخب دادگاه تعداد دفعات انجام دا 2

   تعداد دفعات انجام داور به عنوان سرداور یا داور منفرد منتخب طرفین  3

   تعداد دفعات داوری به عنوان داور اختصاصی تعیینی طرفین     4

انجام کارآموزی در مرکز داوری کانون یا سازمان های داوری دیگر    5

 )نام مرکز و مدت کارآموزی ذکر شود(
  

داوری اتاق ایران، مرکز منطقه ای داوری تهران، یا عضویت در مراکز  6

هر دیوان داوری داخلی و بین المللی معتبر دیگر)ذکر نام مرکز و سال 

 عضویت(

  

 : امتیاز هر یک از ردیف ها توسط کمیسیون داوری تعیین و درج خواهد شد.1*توجه 

 تامین شده باشد تکمیل جداول ضمیمه ضروری است.: درصورتی که حداقل تعداد موارد مندرج در هر آیتم 2**توجه 
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 صالحیت های علمی عمومی -د

 ( اطالعات پایان نامه و رساله مرتبط با داوری1-د

  عنوان رشته دکتری:  عنوان رشته کارشناسی ارشد:

دانشگاه محل اخذ دانشنامه 

 کارشناسی ارشد:

دانشگاه محل تحصیل در دوره  

 دکتری:

 

دانشنامه کارشناسی سال اخذ 

 ارشد:

وضعیت تحصیل در دوره دکتری  

 )دانشجو یا دانش آموخته(:

 

سال ورود به دوره دکتری   

)دانشجویان( یا سال اخذ مدرک 

 دکتری)دانش آموختگان(:

 

 ** ارائه تصویر مدارک تحصیلی و یا دانشجویی الزامی است.

 

 حقوق ماهوی(اطالعات شرکت در دوره های تخصصی مرتبط با 2-د

 طول مدت دوره)ساعت( سال برگزاری دوره عنوان دوره نام مرکز برگزار کننده دوره ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

 *فقط دوره هایی که برای آن ها مدرک معتبر صادر شده است قابل قبول خواهند بود. در صورت کمبود ردیف پیوست نمایید.

 خواهد بود. ه کنندهاعتبار مدرک ازائه شده و امتیاز متعلق به آن با هیات مصاحب**تعیین میزان 

 

 صالحیت های علمی تخصصی-ه

 (اطالعات پایان نامه و رساله مرتبط با داوری1-ه

 نمره: تاریخ دفاع: عنوان 

    پایان نامه کارشناسی ارشد:

    رساله دکتری:

    امتیاز:

واجد امتیاز _آن هم به شرط دفاع و اخذ نمره قبولی_کارشناسی ارشد و رساله دکتری که موضوع آن ها مرتبط با داوری است*فقط پایان نامه 

 است لذا در صورتی که موضوع پایان نامه یا رساله شما ارتبط مستقیمی با داوری ندارد از درج اطالعات آن خودداری فرمایید.

 درج خواهد شد.**امتیاز توسط هیات مصاحب تعیین و 
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 (اطالعات کتاب ها و مقاالت مرتبط با داوری2-ه

 صفحات سال انتشار: محل انتشار: نام مجله یا ناشر کتاب: نویسندگان و مترجمین عنوان مقاله یا کتاب: ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

  امتیاز:

مقاله یا کتاب ترجمه باشد الزم است عنوان آن و نام نویسنده نیز به زبان اصلی در قسمت مربوطه به همراه اطالعات فارسی *در صورتی که 

 درج شود. در صورت کمبود ردیف پیوست نمایید

 

 (اطالعات شرکت در دوره های تخصصی داوری3-ه

 ول مدت دوره )ساعت(ط سال برگزاری دوره عنوان دوره نام مرکز برگزار کننده دوره ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

 *فقط دوره هایی که برای آن ها مدرک معتبر صادر شده است قابل قبول خواهند بود. در صورت کمبود ردیف پیوست نمایید

 **تعیین میزان اعتبار مدرک ارائه شده و امتیاز متعلق به آن با هیات مصاحب خواهد بود.

 

 (اطالعات درس های مرتبط با داوری گذرانده شده در دانشگاه4-ه

 نمره کسب شده ارزش)واحد( دکتری( -کارشناسی ارشد -دوره)کارشناسی عنوان درس ردیف

1     

2     

3     

  امتیاز

دوره *فقط درس های که حداقل نمره الزم را در آن کسب نموده اید قابل درج و حایز امتیاز است. حداقل نمره برای دروس 

 ( است.17( و دکتری )16(،کارشناسی ارشد)15کارشناسی)
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 (احراز صالحیت از طریق مصاحبه5-ه

دانید که در فهرست فوق امتیازی برای آن در نظر گرفته نشده است ضمن در صورتی که خود را واجد توانایی های ویژه ای در امر داوری می 

 امتیاز از فهرست فوق، می توانید درخواست مصاحبه نمایید. 5ارائه شرح مختصری از توانایی های مد نظرتان و به شرط کسب حداقل 

 .بدین وسیله ضمن تشریح توانایی های ویژه خود در امر داوری، درخواست مصاحبه دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز از مجموعه امتیازات مقرر، آیا مایل به استفاده از امکان عضویت مشروط در  7در صورت عدم کسب امتیاز الزم و با کسب حداقل  •

 هستید؟آئین نامه انتخاب و انتصاب داور  6ماده  1لیست داوران و ارائه کسری امتیاز تا یکسال و پذیرش ضمانت اجرایی آن، طبق تبصره 

 لطفا پاسخ خود را صریحاً بیان نمایید:

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

آئین  9در صورت برگزاری دوره های جامع داوری توسط کمیسیون داوری و اختصاص امتیازات ویژه برای دوره های یاد شده، طبق ماده  •

 خ خود را صریحاً بیان نمایید:؟ لطفغا پاسنامه انتخاب و انتصاب داور، آیا تمایل برای شرکت در دوره های مذکور و رزرو ثبت نام را دارید

............................................................................................................................. ...................... 

 

مرکز داوری می باشد، آیا تمایل به حضور در  مستقر است که دارای دفتر نمایندگیاهواز درصورتی که فعالیت شما در شهرستانی غیر از  •

 لیست داوران ویژه شهرستان را دارید؟ لطفاً پاسخ را صریحاً بیان نمایید:

................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

..................................................... با اطالع از مفاد آئین نامه انتخاب و انتصاب داور مرکز داوری کانون وکالی اینجانب 

دادگستری خوزستان، ضمن تایید صحت اطالعات درج شده در این تقاضانامه و پذیرش ضمانت عدم صحت آن و با اراده 

نام اینجانب وفق مقررات به عنوان داور در فهرست داوران مرکز داوری  ست می نمایممدارک مربوطه، بدین وسیله درخوا

کانون وکالی دادگستری خوزستان قرار گیرد. بدیهی است مدارک اینجانب توسط هیات مصاحب بررسی و امتیازات طبق 

 امه یاد شده عمل خواهم کرد.آئین ن 17سوابق لحاظ خواهد شد و در صورت کسب امتیازات الزم به تکلیف مقرر در ماده 

 

 -----------------نام و نام خانوادگی

 -------------------تاریخ و امضا

 

 

 تعداد صفحات پیوست ......... برگ شامل:  •
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 1جدول ضمیمه شماره

 مشخصات پرونده های وکالتی مربوط به نصب داور، ابالغ، اجرا و ابطال رای داوری

 تاریخ دادنامه شماره دادنامه  شماره کالسه پرونده رسیدگی کنندهمرجع قضایی  ردیف 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

مرجع قضایی نخستین را درج فرمایید مگر اینکه صرفاً در *مراحل بدوی و تجدیدنظر به عنوان دو پرونده محسوب نمی شوند لذا فقط مشخصات مربوط به 

 مرحله تجدیدنظر به عنوان وکیل دخالت نموده باشید. در صورت کمبود ردیف پیوست نمایید.

 **فتوکپی تصمیمات مراجع قضایی که نام شما به عنوان وکیل در آن ذکر شده به همراه این جدول ارائه شود.
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 2جدول ضمیمه شماره 

 صات دعوای که به عنوان داور منتخب دادگاه، سرداور منفرد منتخب طرفین، داور اختصاصی تعیینی طرفین انجام وظیفه نموده اید.مشخ

نحوه انتخاب )منتخب دادگاه،داور منفرد یا سرداور  ردیف

 منتخب طرفین،داور اختصاصی تعیینی طرفین(

 طرفین اختالف تاریخ صدور رای داوری

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 *در صورت انتخاب شما به عنوان داور از سوی دادگاه، مشخصات دادگاه، شماره تصمیم دادگاه و تاریخ آن ذکر شود.

 **ضروری است صفحه آرای داوری صادره به ضمیمه این جدول ارائه شوند.

 ***در صورت لزوم از برگه اضافی استفاده نمایید.
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 جدول امتیازات الزم براي داوران:

 مرکز داوری کانون وکالی خوزستان آئین نامه انتخاب و انتصاب داور پیوست

حداکثر امتیاز  امتیاز شرح 
 قابل محاسبه

های صالحیت

 تجربی عمومی

 هرپنج سال یک امتیاز  سابقه وکالت ویا قضاوت 
)کمتر از پنج سال با  

احتساب دوره کارآموزی به 
نسبت سوابق با نظر هیات 

 (ه کنندهمصاحب

 امتیاز 5

های صالحیت

 تجربی تخصصی

های وکالتی مربوط به نصب داور، ابالغ،  تعداد پرونده
 اجرا و ابطال رای داور 

 امتیاز 3 امتیاز  1پرونده  5هر 

 امتیاز 4 امتیاز  1پرونده  3هر  تعداد دفعات انجام داوری به عنوان داور منتخب دادگاه

تعداد دفعات انجام داوری به عنوان سرداور یا داور  
 منفرد منتخب طرفین

 امتیاز 3 امتیاز 1پرونده  3هر 

اختصاصی تعیینی تعداد دفعات داوری به عنوان داور 
 طرفین

 امتیاز 2 امتیاز 1پرونده  3هر 

کار آموزی در مرکز داوری کانون یا دیگر سازمان 
 های داوری معتبر

امتیاز با تائید رئیس  1
کمسیون و با نظر هیات 

 مصاحب

 امتیاز 1

ای  عضویت در مراکز داوری اتاق ایران، مرکز منطقه
المللی  داخلی و بینداوري تهران یا هر دیوان داوری 

 ه کنندهمعتبر با نظر هیات مصاحب

امتیاز با نظر هیات  7تا 
 ه کنندهمصاحب

 امتیاز 7

های صالحیت

 علمی عمومی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته های مرتبط با  
داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی و حقوق  
ماهوی مرتبط )حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی،  

بین الملل، حقوق تجارت بین الملل، حقوق  حقوق 
 مالکیت فکری، حقوق نفت و گاز و...(

امتیاز با نظر هیات  1
 مصاحبه کننده

 

 امتیاز 2

دانشجویان دوره دکتری و دارندگان دانشنامۀ دکتري 
مرتبط با داوری داخلی و تجاری بین المللی و حقوق  

 ماهوی مرتبط

،   1به دانشجویان دکتری 
و  2آزمون جامع  موفقیت در

امتیاز   3اخذ مدرک دکتری 
 تعلق می گیرد

*در صورت محاسبه این بند  
امتیاز مربوط به دوره 

غیر مرتبط  کارشناسی ارشد
امتیاز محاسبه  1 با دکتری
 خواهد شد 

 

 امتیاز 3

های تخصصی مرتبط با حقوق ماهوی شرکت در دوره
 به شرط ارائۀ مدرک معتبر

ساعت یک امتیاز با  16هر 
 نظر هیات مصاحب

 امتیاز 5

های صالحیت

 علمی تخصصی

نامه و رساله با موضوع مرتبط با داوري  نگارش پایان
 )به شرط دفاع و کسب نمره قبولي(

نامه کارشناسی ارشد تا پایان
امتیاز و رساله دکتری تا   2
امتیاز با نظر هیات  3

 مصاحب

 امتیاز 3

تخصصی  -هر اثر علمی مرتبط با داوريچاپ مقاله 
و   1ترویجی -، علمی 5/0

 ISI 2علمی پژوهشی و 
امتیاز با نظر هیات مصاحبه 

 کننده

 امتیاز 5
 

امتیاز با نظر  2هر اثر تا  ترجمه و تالیف  کتاب مرتبط با داوری 
 هیات مصاحبه کننده

 امتیاز 4
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های تخصصی داوری به شرط ارائه  شرکت در دوره
 مدرک معتبر

ساعت یک امتیاز با  10هر 
 نظر هیات مصاحبه کننده

 امتیاز 7

در   15کسب نمره حداقل  گذراندن درس داوری در دانشگاه
امتیاز،  1دوره کارشناسی 

در دوره    16حداقل  
امتیاز و 2کارشناسی ارشد 

در دوره دکتری    17حداقل  
امتیاز با نظر هیات  3

 مصاحبه کننده

 امتیاز 3

احراز صالحیت از 

 طریق مصاحبه

هاي  در صورتي که متقاضي، خود را واجد توانایي
اي در امر داوري بداند که در این فهرست  ویژه

تواند است، مي امتیازي براي آن محسوب نشده
 درخواست مصاحبه تخصصي نماید.

 امتیاز 4تا 
*جهت استفاده از این بند 

امتیاز از   6بایست حداقل می
ی دیگر اخذ شده  ردیف ها

 باشد.

 امتیاز 4

 

 


