
 بسمه تعالی

 معاونت گرانقدر پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی 

 گزارش سفر تیم موت داوری تجاری بین المللی دانشگاه عالمه طباطبایی موضوع:

 با سالم و احترام

س معتبر بین المللی و پ مهم وبه استحضار عالی میرسانم بعد از ماه ها مطالعه و برنامه ریزی فشرده برای حضور موفق در این رقابت 

با سفر به کشور اردن المپیاد، مرحله نهایی  برای شرکت درصفحه ای این تیم اقدامات آماده سازی خود را  07الیحه  2از نگارش 

روز در تهران به  5بازگشت از کارگاه آموزشی و اردوی خاورمیانه مدت پس از  مادگی خاور میانه آغاز نمود.جهت شرکت در اردوی آ

مرور مطالبی گذشت که در اردن بر روی آن کار شده بود. سرانجام تیم برای شرکت در اردوی آمادگی دیوان دائمی داوری راهی شهر 

تیم دیگر تمرینات بسیار فشرده ای برگزار شد.  07صربستان شدیم جایی که با  الهه شد پس از الهه عازم شهر بلگراد در کشور

سپس به دعوت دانشگاه زاگرب از مسیر زمینی به شهر زاگرب رفتیم و یک شب در این شهر اقامت داشتیم و در آنجا تمرینات بسیار 

 نهایی وارد شهر وین شدیم. تیم از کشور آمریکا داشتیم در ادامه مسیر برای شرکت در مرحله  2مفیدی با 

دور اصلی المپیاد در شهر  –اردوهای آمادگی، دوم  -بخش به استحضار می رسانم: نخست  3با ذکر این مقدمه گزارش خود را در 

 وین و نهایتاً به بررسی دستاوردها سفر خواهم پرداخت.

 اردوهای آمادگی –نخست 

استحضار رسید تیم دانشگاه عالمه طباطبایی برای دستیابی به حداکثر آمادگی در مقدمه به اردو های آمادگی: همانطور که  

 اردوی آمادگی شرکت نمود. در ادامه به ترتیب گزارش هریک از این سفرها و اردو ها مشروحا به استحضار میرسد: 4مجموعاً در 

 الف( اردوی خاورمیانه در کشور اردن شهر امان:

، (CLDPوزارت بازرگانی ایاالت متحده ) پروژه توسعه حقوق تجارت مالی سال متوالی با حمایت اردوی خاورمیانه برای پنجمین 

و با مدیریت دانشگاه پیتزبورگ آمریکا برگزار می  دفتر حقوقی بیکر اند مکنزی، اتاق بازرگانی بین المللی و مرکز داوری بحرین

 برگزار میشد. این تیم ها عبارت بودند از:کشور خاور میانه  8تیم از  07این اردو با حضور شود. 

دانشگاه قطر،  -5دانشگاه اردن،  -4دانشگاه کابل )افغانستان(،  -3دانشگاه کاردان )افغانستان(،  -2دانشگاه آمریکایی افغانستان ،  -0

)عراق( و دانشگاه عالمه دانشگاه النحرین  -9دانشگاه تونس،  -8دانشگاه دارالحکمه )عربستان سعودی(،  -0دانشگاه کویت،  -6

 طباطبایی ایران.

روز اول کارگاه آموزشی توسط اساتید دانشگاه پیتزبورگ برگزار شد. موضوع کارگاه اصول عملی  3روز بود که  5این اردو مجموعا 

روز نحوه دقیق  3 دردفاع و مدیریت پرونده در دعاوی داوری تجاری بین المللی و تحلیل علمی و دقیق پرونده موضوع المپیاد بود. 

صبح آغاز میشد و تا ساعت  0تنظیم متن دفاعیات در جلسات شفاهی آموزش داده شد و با تمرینات و جلسات مستمر که هر روز از 



روز آخر اردو، رقابت های دور خاور میانه آغاز شد و این  2شب ادامه داشت هر تیم سعی در ارتقا توانایی های خود داشت.  07

بود که تیم دانشگاه عالمه طباطبایی به صورت تقریبا واقعی با شرایط المپیاد آشنا میشد. در مرحله مقدماتی تیم نخستین باری 

دانشگاه با درخشش فوق العاده به مرحله نیمه نهایی راه یافت لیکن در این مرحله پس از قرعه کشی مقابل تیم دانشگاه اردن قرار 

تیم اردن را برنده اعالم نمودند و تیم دانشگاه عالمه طباطبایی  0به  2ر رای گیری و با رای گرفتیم. هیات داوران پس از چندین دو

ه ماز راهیابی به فینال باز ماند. در نهایت مسابقه فینال بین دانشگاه دارالحکمه عربستان و دانشگاه اردن برگزار شد که دانشگاه دارالحک

 به مقام نخست دست یافت. 

 و دستاوردهای آن:اردوی خاور میانه 

مسابقات دور آمادگی خاورمیانه هرساله با حمایت مالی نهاد هایی که در باال به آن اشاره شد در یکی از کشورهای خاورمیانه  -0

روزه فرصتی بسیار ارزشمند است که به رایگان در اختیار  5این دوره برگزار میگردد. که امسال به میزبانی کشور اردن برگزرا شد. 

سال است که بطور مستمر در این  5دانشگاه دارالحکمه عربستان سعودی  شگاه های کشورهای خاورمیانه قرار داده شده است.دان

نفر عضو تیم و  07برنامه شرکت میکند و برنامه منظم و تدوین شده ای برای حضور موفق در ویس موت داوری دارد. این دانشگاه با 

 . مربی شرکت کرده بود 2

باالی آمادگی تیم ایران به عنوان تیمی که برای اولین بار در این رقابت ها شرکت میکند مورد تحسین اساتید حاضر در سطح  -2

ابراز عالقه فراوانی داشتند که ارتباط مستمری با دانشگاه عالمه طباطبایی پرفسور رونالد برند از دانشگاه پیتزبورگ  این اردو شد.

 بین دو دانشگاه شکل بگیرد.  لمی و پژوهشیداشته باشند و همکاری های ع

در دیداری که با سفیر محترم جمهوری اسالمی در کشور اردن داشتیم، جناب آقای فردوسی پور که تحصیل کرده دانشگاه شهید  -3

کشور از طریق دانشگاه اردن و دانشگاه عالمه  2بهشتی نیز می باشند. قول مساعد در جهت تسهیل همکاری های علمی بین 

علی نژاد کنسول محترم اقتصادی ایران در کشور اردن در حال حاضر با معاونت بین همچنین آقای دکتر رجبطباطبایی را دادند. 

 الملل دانشگاه در ارتباط هستند. 

ارتباط علمی و شخصی که میان دانشجویان از کشورهای اسالمی منطقه خاور میانه برقرار شد قطعا در آینده نزدیک زمینه ساز  -4

هشی مشترکی با نگاه منطقه ای خواهد شد. به عنوان مثال بحث ها فراوانی در خصوص پژوهش های بیشتر و مقاالت علمی و پژو

کشور در تالش هستند  2چالشهای پیشرفت داوری در کشور های منطقه خلیج فارس علی الخصوص بحرین و قطر مطرح شد. این 

 منطقه به دست بیاورند.  تا در آینده نزدیک جایگاهی ویژه برای خود به عنوان مراکز حل اختالفات تجاری در

در اردن با آقای سیریل امری نماینده حقوقی آنسیترال مالقاتی داشتیم و ایشان ابراز عالقه بسیاری نمودند که با نهادهای ایرانی  -5

دمیک اهمکاری کنند علی الخصوص ارائه مشاوره به ایران در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین الملل. همچنین همکاری اک

پیشنهادات ایشان بود که با صالحدید مسوولین دانشکده امکان انجام آن با نهادهای دانشگاهی به ویژه دانشگاه عالمه طباطبایی از 

  در حال حاضر با توجه به حسن روابط بوجود آمده وجود دارد.

 ب( اردوی آمادگی دیوان دائمی دادگستری در شهر الهه هلند:



الزم به کشور مختلف دنیا برگزار شد.  07تیم از  07روز در شهر الهه با حضور  2این اردو به مدت  2705مارس  00و  06در تاریخ 

محل این اردو در سطح بسیار باالیی برگزار شد.  وتیم متقاضی انتخاب شده بودند  57تیم از بین بیش از  07ذکر است که این 

مسابقه  4روز حضور داشتند. تیم دانشگاه عالمه طباطبایی  2ه بود و داورانی از سراسر دنیا در این برگزاری در محل کاخ صلح اله

تیم دانشگاه عالمه طباطبایی در این اردو به مقام   تمرینی در مقابل تیم هایی از کشورهای هند، برزیل، ایتالیا و فنالند برگزار کرد.

 تیم با تیم ایراننکته اینجاست که فاصله امتیاز  0امتیاز بود. 8.5تیم اول جدول تنها  هفتم دست یافت درحالیکه فاصله امتیاز با 

 0تیم اول جدول داشت که با اختالف  0امتیاز که نشان از رقابت بسیار فشرده  22امتیاز بوده و با تیم دهم جدل  9هشتم جدول 

رین دانشگاه هلند می باشد تیمی بود که در رده آخر قرار گرفت که امتیاز از یکدیگر قرار گرفته بودند.  تیم دانشگاه لیدن که بهت

 نشان از سطح بسیار باالی تیم ها داشت. جدول رده بندی تیم ها به پیوست تقدیم میگردد.

  دیدار از محل دیوان بین المللی دادگستری و کتابخانه کاخ صلح از دیگر برنامه های این اردو بود. 

هر الهه با هماهنگی جناب آقای دکتر علومی ریاست محترم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی قرار مالقاتی با در روز آخر اقامت در ش

جناب آقای دکتر پیران دبیر محترم دیوان داوری ایران و آمریکا گذاشتیم. جناب آقای دکتر پیران تیم را مورد لطف و محبت خویش 

دیوان دعوت نمودند. حضور در دیوان داوری ایران و آمریکا و بهره مندی از مارس تیم را به محل  08در صبح روز قرار دادند و 

رهنمودها و تجربیات ارزشمند جناب آقای دکتر پیران فرصت بی نظیری را برای تیم در مسیر آماده سازی خود فراهم آورد. همچنین 

هستند حضور داشتند. خانم شیخ عطار در یکی از  در جلسه دیدار از دیوان سرکار خانم حسنی شیخ عطار نیز که از کارکنان دیوان

جلسات شفاهی تیم ایران در پنل داوری حضور داشتند. همچنین در یکی دیگر از جلسات جناب آقای کوروش عاملی داور سابق 

 دیوان داوری ایران و آمریکا در پنل داوری حضور داشتند.  

پس از حضور در دیوان به دعوت سفیر محترم ایران برای صرف نهار به سفارت ایران در الهه رفتیم. در سفارت توسط آقای علی فهیم 

دانش نماینده حقوقی ایران در کشور هلند مورد استقبال قرار گرفتیم و ایشان توضیحاتی در خصوص فعالیت های حقوقی سفارت 

پس از صرف مالقات با جناب صوص شهر الهه به عنوان شهری بسیار مهم در حقوق بین الملل دادند. ایران در کشور هلند و علی الخ

آقای فهیم دانش و استقبال گرم ایشان به حضور سفیر محترم ایران رسیدیم و دلگرمی ایشان و حمایت معنوی ایشان روحیه دو 

بیش از پیش از ظرفیت های علمی دانشگاه های کشور استفاده  چندان به ما داد. ایشان تاکید کردند که وزارت خارجه می بایست

 کند و این که اعضا تیم دانشگاه عالمه طباطبایی سرمایه های کشور هستند. 

جناب آقای فهیم دانش تاکید داشتند که ارتباط دانشگاه عالمه طباطبایی با سفارت ایران در هلند و همچنین وزارت خارجه حفظ 

 مک یا پشتیبانی الزم بود ایشان مایل به همکاری هستند.شود و در صورتیکه ک

در اردوی الهه ارسال فرمودند  در خصوص عملکرد تیم ایران ن دعاوی ایران و آمریکا ایمیلیجناب آقای کوروش عاملی داور سابق دیوا

محل و دانشگاه میالن ایتالیا در  در ماه مارس سال جاری در جلسه ای میان تیم ایران"که بخش هایی از آن ترجمه و نقل می شود. 

دهه قاضی دیوان داوری ایران و آمریکا بودم به عنوان سرداور انتخاب شدم. تیم ایران تیم بسیار  3جایی که من بیش از  کاخ صلح

                                                           
امتیاز بدهند. هر تیم  57نفر داور حاضر در پنل داوری به هر یک از سخنگویان تیم می توانند تا  3نحوه امتیاز بندی به این صورت می باشد که هر یک از  1 

 امتیاز کسب کند.  377ی تواند امتیاز از پنل داوری بگیرد و در نهایتا هر تیم در هر دور رقابت م 057دو سخنگو دارد بنابراین هر سخنگو در مجموع می تواند 



داوری بودند  مدائداور دیگر که مشاوران ارشد دیوان  2خوب میالن ایتالیا را با اقتدار شکست داد و امتیازات بسیار عالی از من و 

گرفت. ارائه شفاهی تیم ایران به طور محسوسی نسبت که الیحه کتبی آنها بهبود یافته بود. من متوجه منابع محدود و قدیمی تیم 

ایران در الیحه کتبی آنها شدم و همچنین البته اشتباهات محدودی. واضح است که آنها در آینده نیاز به منابع بهتری دارند. من تحت 

  "ارائه تیم ایران و نحوه پاسخگویی آنها به سواالت و همچنین پیشرفت آنها نسبت به الیحه کتبی خودشان قرار گرفتم. تاثیر

 

In March of this year, I chaired the Iran and Milan teams Pre-Moot at PCA, The Hague, in the beautiful 

Small Court Room that I sat a judge of Iran-US Claims Tribunal for nearly three decades until 9002. 

The Iran team won a very good Milan team squarely and got excellent marks for their presentation from 

me and my two co-arbitrators who were senior PCA counsel.  

 

The Iran team oral presentation had also noticeably improved over its written Memorandum. I had noticed 

their limited and out of date resources in their Memorandum, which nonetheless had carried the day with 

few errors. They obviously needed better resources.  

 

As part of my function and chair of their pre-Moot Tribunal, I advised both Parties on the merits of their 

arguments and few skill matters. However, I could not do more and I had not sign up for the Vis Moot in 

Vienna itself, except for a few more points later during lunch time when they joined my table in the PCA 

restaurant.  

 

I was impressed with the Iran team presentation, answering our questions  and improvements over their 

Memorandum, which now I understand where all had come from, thanks to Philip and his colleagues. 

 

Koorosh H. Ameli 

 

 

 اردوی آمادگی بلگرادج( 

تیم از سرتاسر دنیا برای انجام  07تیم از شهر الهه عازم شهر بلگراد در کشور صربستان شد جایی که  2705مارس  09در تاریخ 

آخرین تمرینات حضور داشتند. اردوی آمادگی بلگراد به میزبانی دانشکده حقوق بلگراد برگزار شد و چندین دفتر حقوقی معتبر 

به روز داوری تجاری بین المللی در مارس کنفرانس داوری در خصوص موضوعات  27نامه بودند. روز اروپایی از حامیان مالی این بر

 دانشکده حقوق بلگراد بود که سخنرانان به موضوعاتی از جمله داوری ها چند جانبه و داوری اضطراری پرداختند. 

تین دور مقابل تیم دانشگاه الیوال شیکاگو قرار گرفت. مارس شروع شد و تیم دانشگاه عالمه طباطبایی در نخس 20رقابت ها از روز 

امتیاز کسب نمود در حالیکه تیم دانشگاه  266 در موقعیت خوانده قرار داشت و در نهایت در این دور تیم دانشگاه عالمه طباطبایی

م دانشگاه کیف از اوکراین قرار گرفت. تیم ایران مقابل تی در همان روز امتیاز شد. در دور دوم 244الیوال شیکاگو تنها موفق به کسب 

امتیاز  209با درخششی خیره کننده موفق به کسب در مقام خواهان قرار داشت و توانست در این دور تیم دانشگاه عالمه طباطبایی 

ز بلغارستان قرار مارس تیم عالمه طباطبایی مقابل تیم دانشگاه صوفیا ا 22امتیاز تیم رقیب شود. در دور سوم در روز  249در مقابل 

امتیاز شد.  252امتیاز کسب کند. تیم مقابل نیز موفق به کسب  260گرفت که در این دور تیم ما در موقعیت خواهان بود و توانست 



 252امتیاز در مقابل  259و در مجموع موفق به کسب در دور چهارم تیم ایران مقابل تیم پارانا برزیل در موقعیت خوانده قرار گرفت 

 تیاز تیم رقیب شد. ام

تیم شرکت کننده قرار بگیرد و  07تیم برتر از میان  5امتیاز در میان  266.25در اردوی بلگراد تیم ایران توانست با کسب میانگین 

 تحسین داوران و سایر تیم ها را برانگیزد. جدول امتیازات اردوی بلگراد به پیوست این گزارش تقدیم میگردد. 

ث باالرفتن روحیه و اعتماد به نفس تیم شد بطوری که بعد از آن عزم تیم برای راه یابی به مرحله نهایی جزم شد و اردوی بلگراد باع

ترس قرار گرفتن در مقابل دانشگاه های مطرح جهان از بین رفت. همچنین بلگراد فرصتی بود تا استدالالت خود را به صورت نهایی 

 د روز مانده به شروع مسابقات در وین محک بزنیم. پس از درخشش در بلگراد تیم هایجمع بندی کنیم و توان خود را درست چن

از تیم دانشگاه عالمه طباطبایی دعوت کردند که در مسیر سفر زمینی از بلگراد به وین با آنها پیتزبورگ دانشگاه الیوال و  دانشگاه

 هم تمرین کنیم.  همراه شویم و یک شب در شهر زاگرب فرصت این باشد که بتوانیم با

 اردوی آمادگی زاگرب:

مارس از طریق زمینی بلگراد را به مقصد شهر زاگرب در کشور کرواسی ترک کردیم و ظهر همان روز به شهر زاگرب  23در صبح روز 

رسیدیم. عصر همان روز به جمع بندی اطالعات و تحلیل نتایج اردوی بلگراد پرداختیم و برای تمرینات روز بعد آماده شدیم. در صبح 

ی با تیم های الیوال شیکاگو و پیتز بورگ برگزار کردیم و در عصر همان روز زاگرب را به مقصد وین ترک دور تمرین 2مارس  24روز 

 کردیم. 

این اردو بیشتر همفکری تیم از آمریکا و یک تیم از ایران برگزار شد.  2اردوی زاگرب به میزبانی دانشگاه زاگرب و فقط با حضور 

ینات بود. در این فرصت تیم ها به جمع بندی و تحلیل اخرین استدالالت خود پرداختند و دانشگاه در روزهای پایانی تمر 4علمی 

 دستاوردهای خود را در طول مدت تمرینات به اشتراک گذاشتند.

کردند که در سال های آینده نیز منتظر تیم دانشگاه عالمه طباطبایی هستند و زاگرب با خوشحالی فراوان اظهار مسووالن دانشگاه 

 اقند که با دانشگاه عالمه طباطبایی روابط علمی بیشتری داشته باشند.مشت

 دور اصلی المپیاد در شهر وین –دوم 

مارس از طریق مرز زمینی وارد کشور اتریش شده و در همان شب به محل اقامت خود در شهر وین رسید. از  24تیم ایران در شب 

روز فرصت باقی بود. اولین مسابقه تیم ایران مقابل تیم دانشگاه کوینزلند استرالیا  3مارس هنوز  28این روز تا اولین روز مسابقات در 

روز فرصت که داشتیم از محل اقامت خود خارج نشدیم و تمام اعضای تیم به  3تخار ترین تیم های تاریخ موت بود. در یکی از پر اف

حوه سخن گفتن اعضا، ترتیب و نظم استدالل ها، مطالعات موردی طور منظم مشغول تمرینات نهایی بودند. آخرین تمرینات در مورد ن

 در خصوص سوابق پرونده های مشابه در داوری های بین المللی و ... 

در  فرا رسید. این دورتیم دانشگاه عالمه طباطبایی در مقابل دانشگاه کوینزلند  رقابت اصلی اولین دور زمان مارس 28سرانجام روز 

صبح به وقت وین برگزار شد. تیم دانشگاه عالمه طباطبایی نمایش بسیار موفقی در این دور داشت بطوری که رئیس  8:37ت ساع



هیات داوری عملکرد تیم ایران را به عنوان تیمی که برای اولین بار در ویس موت شرکت کرده تحسین برانگیز دانست و این تیم را 

دور در موقعیت خواهان قرار داشت و بخوبی و به سواالت دیوان داوری ت.  تیم ایران در این شایسته حضور در مرحله نهایی دانس

 پاسخ گفت. 

در مقابل تیم دانشگاه ملی حقوق جیپور هند برگزار شد. کشور هند هر سال بیش از  مارس 29در روز  دومین دور مسابقه تیم ایران

ار گسترده ای برای شرکت در این رقابت ها توسط دانشگاه ها و دولت هند انجام تیم در این المپیاد دارد و سرمایه گذاری بسی 07

میشود. سال گذشته ملی حقوق بنگلور در فینال حضور داشت. مطابق انتظار تیم دانشگاه ملی حقوق جیپور هم تیمی بسیار آماده  و 

یم ایران در این دور در موقعیت خواهان قرار داشت و مسلط بود، این تیم در نهایت برنده جایزه اول بهترین الیحه خوانده شد. ت

عملکرد خوبی در برابر این تیم هندی داشت. الزم به ذکر است که تیم های کشور هند برنامه آماده سازی بسیار فشرده و طوالنی 

یار تیم های هند شهرت بسبین هم برگزار میکنند و به همین دلیل همه مدتی در کشور خود دارند و مسابقات تمرینی بسیار زیادی 

خوبی در میان کشورهای شرکت کننده دارند. تیم ایران در این دور حتی مرتکب یک اشتباه نشد و هیات داوران در پایان تیم ایران 

ی دگرا  به عنوان تیمی که برای اولین بار شرکت میکند مورد تمجید فراوان قرار دادند. یکی از اعضا هیات داوران اظهار میکرد آما

 تیم در حدی است که باور اینکه این تیم برای نخستین بار در ویس موت شرکت میکند سخت است.

تیم ایران در این دور در موقعیت خوانده بود. در مقابل تیم دانشگاه پارانا برزیل برگزار شد.  مارس 29مجددا در روز  سومین دور

ری گسترده ای روی این تیمها شده بود. کشور برزیل به همراه هند، آمریکا تیم داشت و سرمایه گذا 27برزیل در این دوره بیش از 

این جلسه تماشاچیان بسیاری داشت که برای مشاهده عملکرد تیم و آلمان بیشترین تیم های شرکت کننده در ویس موت را دارند. 

ام نخست به مقم اعضا تیم دانشگاه اوتاوا بود که و تمامربی نتونی دیمسیس جمله این تماشاچیان آقای پرفسور آایران آمده بودند از 

رسیدند. همچنین از تیم های مختلفی برای تماشای این رقابت در جلسه حضور داشتند. پرفسور آنتونی دیمسیس در پایان جلسه 

رفسور میگفتند پدانستند. پس از برگزاری فینال اعضای تیم دانشگاه اتاوا  ی خوبغیر قابل تصور به شکل عملکرد تیم ایران را

صبح فردا همه اعضا تیم را بیدار نگاه داشت و مجبورشان کرده بود پاسخ بعضی از استدالل ها تیم  2دیمسیس آن شب تا ساعت 

 ایران را پیدا کنند. 

مقام خوانده بود. مارس مقابل اسپانیایی دانشگاه ویانووا مادرید برگزار شد و تیم ایران در این دور مجددا در  37چهارمین دور در روز 

تیم قبلی که با آنها روبرو شده بودیم قابل مقایسه نبود.  3تیم اسپانیایی به نسبت ضعیف ترین حریف بود و سطح آمادگی این تیم با 

 این دور هم با موفقیت به پایان برد.

اطبایی علی رغم شایستگی های فراوان مارس نتایج تیم های راه یافته به دور نهایی اعالم شد و تیم دانشگاه عالمه طب 30در روز 

متاسفانه از راهیابی به دور نهایی باز ماند. در روزهای بعد به مشاهده عملکرد سایر تیم های راه یافته به دور بعد و کسب تجربه 

 پرداخته شد.

 

 بررسی دستاورها تیم دانشگاه عالمه طباطبایی -ج



ز اعالم نام پیش ا رئیس کمیته برگزاری المپیاد یمه نهایی آقای پروفسور استفان کرولدر مراسم اعالم تیم های راه یافته به دور ن -0

جلد  2نام تیم دانشگاه عالمه طباطبایی را به عنوان برنده جایزه روح مسابقات اعالم نمودند. ایشان  نیمه نهاییتیم های راه یافته به 

و اعالم کردند تیم ایران الگوی تمام تیم هایی است که با کمترین امکانات و کتاب به کتابخانه دانشگاه عالمه طباطبایی اهدا نمودند 

بدون تجربه قبلی به باالترین سطح آمادگی رسیدند. این جایزه برای اولین در ویس موت وین به یک تیم تعلق گرفته و برگزار 

 اولین بار به تیم ایران اهدا کنند. الزم به ذکر استکنندگان برای قدردانی از پیشرفت تیم ایران تصمیم گرفتند این جایزه را برای 

این جایزه از چند سال قبل در ویس موت هنگ کنگ وجود داشته ولی در وین این اولین بار بود که این جایزه به تیمی تعلق میگرفت. 

یش بینی پقبل از دیدن تیم ایران زه را آقای پرفسور استفان کرول بعد از اعالم این جایزه اظهار کردند که به دلیل اینکه اهدا این جای

نکرده بودیم در حال حاضر لوح خاصی که شایسته باشد برای آن طراحی نکرده ایم ولی لوح سال آینده به تیم دانشگاه عالمه 

 طباطبایی تقدیم خواهد شد. 

ی تیم ها نتایج آن در اختیار دانشگاه رده بندی تیم ها در حال حاضر هنوز اعالم نشده است لیکن به محض اعالم رده بندی نهای -2

 قرار خواهد گرفت.

دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان دانشگاهی پیشرو در کشور ایران در محافل اکادمیک حقوقی شناخته شد. بسیاری از اساتید  -3

تر کردند و برای همکاری های بیش به نام حقوق تجارت بین الملل و داوری تجاری بین المللی از سطح باالی آمادگی تیم ایارن تقدیر

 علمی با دانشگاه عالمه طباطبایی ابراز تمایل و عالقمندی کردند.

آقای پروفسور آنتونی دیمسیس مربی تیم اوتاوا که به مقام نخست رسید. اظهار کردند که در سال جاری با هزینه شخصی خود  -4

باطبایی مشاوره خواهند داد. ایشان همچنین ابراز عالقمندی کردند که چند با ایران خواهند آمد و تیم سال آینده دانشگاه عالمه ط

 سخنرانی در خصوص داوری تجاری بین المللی و اهمیت ویس موت در آموزش حقوق تجارت بین الملل در ایران داشته باشند. 

 عالمه طباطبایی برای توسعه حقوق تجارت خانم سوفی نپرت داور کانادایی اظهار کردند که بسیار عالقمند هستند که با دانشگاه -5

 بین الملل و داوری تجاری بین المللی در ایران همکاری کنند.

به صورت دانشجو از تیم ویس موت دانشگاه عالمه طباطبایی  2آقای پروفسور پیتر کلوس برگر قول مساعد دادند که هر سال  -6

 تکنیک های داوری تجاری بین المللی ایشان که در مرکز داوری دبی برگزار میشود شرکت کنند. ایگان در کارگاه یک هفته ای ر

 در ادامه تعدادی از ایمیل هایی که تیم ایران از جانب اساتید و داورانی از سرتاسر دنیا دریافت کرده است، ترجمه و نقل می شود.

 یاد:پرفسور آنتونی دیمسیس مربی تیم اوتاوا قهرمان المپ -0

سطح  عالیتریننمی دانم چه بگویم. تیم ایران فوق العاده بود. اینکه تیم به مرحله بعد صعود نکرد نشان از آن نیست که آنها در 

م است. من متوهم نیست در موت بلکه نشان دهنده طبیعت غیر قابل پیش بینی قضاوت ها که خودم شاهدش بودم نبودند آمادگی

سال ها دیده ام و در مورد قضاوت خودم در مورد اینکه ایا یک تیم شایستگی صعود به دور بعد را دارد یا تیم های زیادی را در طول 



نه مطمئن هستم، تیم شما قطعا شایستگی کامل داشت. آنها نمایندگانی فوق العاده ) برای کشور خود( بودند. و تیم من )بعد از 

 میشه تیم ایران را به رخ آنها میکشیدم. مشاهده عملکرد تیم ایران( متوجه شد که چرا من ه

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  

 و مولف کتاب اصول و رویه داوری تجاری بین المللی مارگارت موزز دانشگاه الیوال شیکاگوپرفسور  -2

شکی نیست که تیم ایران باید صعود میکرد. آنها عالی بودند. تیم ما بسیاری چیزها را در اردوهای بلگراد و زاگرب از آنها آموخت. 

م ها صعود نمیکنند و تیم هایی که صعود میکنند لزوماً بهترین چیزی که در طی سال ها مشخص شده اینست که همیشه بهترین تی

بنابراین تیم شما یکی از بهترین ها بود. آنها باید از سطح باالی دانش حقوقی و وکالتی که به آن دست یافتند بسیار خشنود نیستند. 

 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 

 

 

 پرفسور رنالد برند دانشگاه پتتزبورگ -3

من حرفهای پرفسور موزز را تکرار میکنم. قطعا مشاهده و کار کردن با تیم شما برای من افتخار بود. آنها گروهی فوق العاده از 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 

 بورگپرفسور هری فلکنر دانشگاه پیتز  -4

اعضا و مربیان این تیم مبنایی ایجاد کردند برای مشارکت منظم سایر تیم های ایرانی در باالترین پیشرفت اولین تیم ایران عالی بود. 

سطح آمادگی. استانداردی باالیی که این تیم نشان داد کار را برای تیم های ایرانی در سالهای آینده بسیار سخت میکند. تبریک می 

 گویم!

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

متاسفم که تیم شما به دور نهایی صعود نکرد. من بارها در تمرینات آنها داوری کردم و هر بار بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. نتیجه 

قبال ما همیشه آماده است نهایی نشان از کیفیت یک تیم ندارد. امیدوارم این نتیجه آنها را از مشارکت در سالهای آینده ناامید نکند و

 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 

دیدار با شما و تیمی که از تهران آمده بود برای من افتخاری بود. با قضاوت از عملکرد علی ده دشتی در کارگاه آموزشی مرکز 

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 Ali 

Dedashti's performance in my practice building workshop at the 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 team next September in Dubai. 

 

All the best 

Klaus Peter 

 آمریکاکریس آلبرتی مربی تیم نیویورک و رئیس مرکز داوری بین المللی  -0

فوق العاده دیگران را تایید میکنم. کافیست بگویم تجربه کار با شما برای من بسیار الهام بخش بود و شما حمایت  یمن تحسین ها

دستاوردهای خودشان افتخار به تمام معنا باید به بی قید و شرط مرا برای مرحله بعد خواهید داشت. این گروه متواضع ستارگان 

 من هم به آنها افتخار میکنم. تالش های بسیار شما بی نظیر بود. شما چیزهای بسیار بیشتری از المپیاد بردید. کنند.

 

 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 

 OGEMIDتیم از عملکرد تیم دانشگاه عالمه طباطبایی که در مجله معتبر بین المللی همچنین گزارش آقای فیلیپ ری مربی 

 منتشر شده به پیوست می باشد. 

همه دشواریها شرکت در این المپیاد دستاوردی شگرف برای دانشجویان عضو این تیم در پایان ذکر این نکته ضروریست که علی رغم 

حقوق تجارت بین الملل را در عمل ن روش جدید آموزش لذت بردند و و برای کشور عزیزمان بود. همه اعضا با تمام وجود از ای

 آموختند. 

 

 

 

 


