نظرات اساتید بین المللی در خصوص عملکرد فوق العاده تیم ویس موت دانشگاه عالمه طباطبایی
 پرفسور آنتونی دیمسیس مربی تیم اوتاوا قهرمان المپیاد:نمی دانم چه بگویم .تیم ایران فوق العاده بود .اینکه تیم به مرحله بعد صعود نکرد نشان از آن نیست که آنها در عالیترین سطح
آمادگی که خودم شاهدش بودم نبودند بلکه نشان دهنده طبیعت غیر قابل پیش بینی قضاوت ها در موت است .من متوهم
نیستم تیم های زیادی را در طول سال ه ا دیده ام و در مورد قضاوت خودم در مورد اینکه ایا یک تیم شایستگی صعود به دور
بعد را دارد یا نه مطمئن هستم ،تیم شما قطعا شایستگی کامل داشت .آنها نمایندگانی فوق العاده ( برای کشور خود) بودند .و
تیم من (بعد از مشاهده عملکرد تیم ایران) متوجه شد که چرا من همیشه تیم ایران را به رخ آنها میکشیدم.
I don't know what to say. The Iranian team was spectacular. That the team did not advance is not a
reflection of the tremendous calibre I witnessed, but a reflection of the sometimes capricious nature of
the moot judging. And I'm not blowing smoke. I've seen many teams over the years and I'm confident
that I can assess whether a team has what's needed to go far and your team definitely had what it
takes. I'm very sorry for the team but what tremendous ambassadors they are. My own team
understands why I continuously sang your team's praises.
Please send them my warmest, heartfelt congratulations for representing their country as well as they
did.
I hope to see you and the team soon.
Sincerely,
Anthony

 - 2پرفسور مارگارت موزز دانشگاه الیوال شیکاگو و مولف کتاب اصول و رویه داوری تجاری بین المللی
شکی نیست که تیم ایران باید صعود میکرد .آنها عالی بودند .تیم ما بسیاری چیزها را در اردوهای بلگراد و زاگرب از آنها
آموخت .چیزی که در طی سال ها مشخص شده اینست که همیشه بهترین تیم ها صعود نمیکنند و تیم هایی که صعود
میکنند لزوماً بهترین نیستند .بنابراین تیم شما یکی از بهترین ها بود .آنها باید از سطح باالی دانش حقوقی و وکالتی که به آن
دست یافتند بسیار خشنود باشند .امیدوارم که آنها سال آینده نیز بازگردند.
There is no doubt that the Iran team should have advanced. They were excellent. Our team leaned a
lot from them in our pre - moots in Belgrade and Zagreb. One of the things that has become clear over
the years is that the best teams do not always advance and the teams that advance are not always the
best. So your team, being one of the best, should feel very good about the high level of advocacy they
achieved. I hope they will be back next year.
With all good wishes,
Margaret

 - 3پرفسور رنالد برند دانشگاه پتتزبورگ

 آنها گروهی فوق العاده از. قطعا مشاهده و کار کردن با تیم شما برای من افتخار بود.من حرفهای پرفسور موزز را ت کرار میکنم
.مردان جوانی بودند که متعهد به ایجاد تغییر بودند و الزم نبود که ویس موت را ببرند تا این را ثابت کنند
I echo Margaret's comments. It was indeed a pleasure to observe and work with your team along the
way. They are an amazing group of young men who are bound to make a difference - and they don't
have to win the Vis Moot to demonstrate that.
Warm regards,
Ron

 پرفسور هری فلکنر دانشگاه پیتز بورگ- 4
 اعضا و مربیان این تیم مبنایی ایجاد کردند برای مشارکت منظم سایر تیم های ایرانی در.پیشرفت اولین تیم ایران عالی بود
 استانداردی باالیی که این تیم نشان داد کار را برای تیم های ایرانی در سالهای آینده بسیار سخت.باالترین سطح آمادگی
! تبریک می گویم.میکند
I want to echo what all the others have been saying: the achievements of the 1st Iran team have been
tremendous. The members and coaches of the team established a foundation for, I hope, regular
participation in the moot at the very highest level of performance. The standard of performance set by
this year's team is one that future Iran teams, despite the advantages they will enjoy (because of the
extraordinary work by this year's team), will have great difficulty equaling. Congratulations!
Warm regards,
Harry

 آنتوان بلیچ دانشگاه زاگرب- 5
. من بارها در تمرینات آنها داوری کردم و هر بار بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.متاسفم که تیم شما به دور نهایی صعود نکرد
 امیدوارم این نتیجه آنها را از مشارکت در سالهای آینده ناامید نکند و ما همیشه.نتیجه نهایی نشان از کیفیت یک تیم ندارد
.آماده استقبال از شما در زاگرب هستیم
I can only join the regrets that your team did not reached the final rounds. I have arbitrated them
several times, and each time I was nothing but impressed. That the final result is not an indicator of
quality is, 2egrettably, the basic Vis moot competition experience, but I am still sorry that 1st Iranian
team had to go through that.
I hope that it will not discourage you from participation in the future. You are always welcome to
Zagreb, where we had such a nice time.
Kind regards,
Antun

 پرفسور پیتر کلوس برگر دانشگاه کلن آلمان- 6
 با قضاوت از عملکرد علی ده دشتی در کارگاه آموزشی مرکز.دیدار با شما و تیمی که از تهران آمده بود برای من افتخاری بود
 مشتاقم تا اعضا تیم جدید ایران را در سال آینده در.داوری دبی مطمئن هستم که تیم ایران عملکرد بسیار خوبی داشته است
.کارگاه آموزشی دبی ببینم

It was a real pleasure meeting you and the Teheran Team last week in Vienna.Judging from
AliDedashti's performance in my practice building workshop atthe DIAC in Dubai last year, I am sure
that they did a great job.
I am already looking forward to meeting the members of the new Teheran teamnext September in
Dubai.
All the best
Klaus Peter

 کریس آلبرتی مربی تیم نیویورک و رئیس مرکز داوری بین المللی آمریکا- 7
 کافیست بگویم تجربه کار با شما برای من بسیار الهام بخش بود و شما.من تحسین های فوق العاده دیگران را تایید میکنم
 این گروه متواضع ستارگان به تمام معنا باید به دستاوردهای.حمایت بی قید و شرط مرا برای مرحله بعد خواهید داشت
 شما چیزهای بسیار بیشتری از المپیاد. تال ش های بسیار شما بی نظیر بود. من هم به آنها افتخار میکنم.خودشان افتخار کنند
.بردید
I will not repeat all the incredible words said by all the others. But I will surely endorse them!
Sufficient it to say that I took a lot of inspiration from this experience and you have my unconditioned
support for the next round!
This humble group of rockstars should by all means be very proud of their accomplishments. I know I
am. And your enormous efforts remain unmatched.You have won so much more than just a moot.
Best regards and see you hopefully later tomorrow,
Chris

