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معرفی دیوان داوری 
مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه

توسعه داوری در نظام دادرسی کشور مستلزم اصالح زیرساخت های قانونی و همچنین تاسیس یا 
تعیین یک نهاد متولی برای پیشبرد آن است. به رغم سابقه صدساله داوری در قوانین کشور متاسفانه 
توسعه  که  است  اساسی  اشکاالت  دارای  مدنی،  دادرسی  آیین  قانون  هفتم  باب  در  مربوطه  مواد 
داوری را ناممکن می کند. قوانین فعلی به نحوی است که انجام رویه داوری را تا حد زیادی وابسته 
به داوری شده است.  به نقض غرض در رجوع  کرده و همین موضوع منجر  ایفای نقش دادگاه  به 
عالوه بر زیرساخت های قانونی، توسعه داوری همچنین مستلزم وجود یک متولی است که بتواند 
سیاست گذاری های الزم را برای توسعه آن انجام دهد. این متولی در برخی بخش ها مانند اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن تحت عنوان مرکز داوری اتاق ایجاد شده که تجربه ای موفقیت آمیز از توسعه داوری 
سازمانی در ایران محسوب می شود. اما با این وجود در حال حاضر داوری در ایران، فاقد یک متولی 
معین است و بالطبع، اقدامات صورت گرفته در توسعه داوری نیز فاقد یک رویکرد مشخص بوده و 
در حوزه اجرا نیز صرفا شاهد رشد موسسه های کوچک داوری در سطح کشور هستیم. موسسه های 
داوری کوچک که در سال های اخیر تاسیس شده اند شقی از داوری فردی )موردی( محسوب می شوند 

و به هیچ وجه کارکرد داوری سازمانی را ندارند.
از  از مزایای داوری خواهد بود. منظور  راهبرد جهت استفاده  کارآمدترین  توسعه داوری سازمانی 
داوری سازمانی، تشکیل سازمان هایی با لیست داور و آیین رسیدگی داوری است. در همین راستا، 
رئیس محترم قوه قضائیه مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را به عنوان متولی 
داوری سازمان در کشور معرفی کرده و مواردی از قبیل تهیه لیست داوران، تدوین آیین رسیدگی 
داوری، تدوین آیین نامه انضباطی داوران، ایجاد ساختار سازمان داوری در مرکز و... را به آنان تکلیف 

نموده است.

داوری در ایران
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داوری در ایران

یتکالیف �انون

سیاست های 
کلی �ضای� 

1382

سیاست های 
کلی �ضای� 

1388

برنامه �ن�� 
توسعه

وب هاي کل� ن�ام در خصوص امن�ت �ضای� مصسیاست به موج� 
مقام مع�� ره�ری  1381/07/28

و  اصالح ساختار نظام قضای� کشور در جهت تضمین عدالت•
م ت�مین حقوق فردي و اجتماع� همراه با سرعت و دقت با اهتما

از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی استفاده به 

مقام  سیاست کلی �ضای� �ن� ساله ابالغ شده توس� 10بنده 
)1388/09/02 -ابال�ی)مع�� ره�ری 

یه ارتقاء توانمندی های علمی و عملی و سالمت قوه قضائ•
در جهت اجرای و�ایف محوله در قانون اساسی و 

:سیاست های کلی نظام با تا�ید بر 
تمهیدات الزم برای فرا�یر کردن نهاد داوری

) 9)در ا�راي بند «: �انون برنامه �ن�� توسعه 211ماده ) و)بند 
ري، �وه ابال�� مقام مع�� ره��ن� ساله سیاستهاي کل� �ضا�� 

:�ضا�یه مکلف است
اوري با همکاري دولت نسبت به تهیه الیحه نهاد مستقل د•

ند تا از داخل� و بین الملل� تا پایان سال سوم برنامه اقدام ک
.طریق دولت به مجلس شوراي اسالم� تقدیم گردد

•ماده 116: 
در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل 
دولت  همکاری  است با  مکلف  قضائیه،  قوه  اختالفات،  فصل  و 
و  ایجاد  داوری،  طریق  از  اختالفات  فصل  و  حل  افزایش  منظور  به 
و  عمومی  اقبال  ایجاد  و  اعتمادسازی  و  داوری  نهادهای  توسعه 
حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات الزم 

را پیش بینی نماید.

برنامه ششم 
توسعه



معرفی دیوان داوری 
مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه

ین راهکار حل و فصل اختالفات  مزایای داوری بعنوان بهتر

و کاهش تصدي گري دولتی قضازدایی 1

کمتر شدن حجم پرونده ها در محاکم دادگستري 2

و آسانی در رسیدگی سرعت،سهولت 3

افزایش دقت در رسیدگی 4

خصوصی و محرمانه شدن رسیدگی ها 5

کاهش فرآیند دادرسی 6

امکان رسیدگی و بررسی تخصصی 7

منعطف و بدور از تشریفات قضایی 8

الزام آور و قابل اجرا 9
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نهاد داوری مرکز

اعضای شورای عالی داوری 

از طریــق داوری و میانجیگــری و ضــرورت همــکاری همگانــی در  بــه منظورحــل و فصــل اختالفــات 
کاهــش دعــاوی و پرونده هــای قضایــی و لــزوم بهره گیــری از ظرفیــت وکال و کارشناســان رســمی اســتان 
مرکــزی و گســترش فعالیت هــای نظــام منــد و ســاختاری و نظــارت حداکثــری در ایــن حــوزه »شــورای 
قــوه قضائیــه  کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده  عالــی داوری«  و »دیــوان داوری« مرکــز وکال 
 200 از  3000 داور فعــال، بیــش  از  بــا بیــش  همچنیــن دیــوان داوری مرکــز  تشــکیل گردیــده اســت. 
کمیتــه صلــح و ســازش و بیــش از 62 دفتــر اســتانی در سراســر کشــور در حــال فعالیــت مــی باشــد. 
دیــوان داوری مرکــز بــا دارا بــودن قواعــد داوری مــدون ، بــر کل فرآینــد داوری نظــارت داشــته و قبــل 
از ابــالغ آرا داوری نیــز ایــن آرا در کمیتــه نظــارت بــر آرا متشــکل از داوران و حقوقدانــان مجــرب ، مــورد 

ارزیابــی و تاییــد قــرار مــی گیرنــد .

آقاي دکتر علی بهادري جهرمی
هیئت علمی دانشگاه

عضو شوراي عالی داوري مرکز 

آقاي دکتر میرمحمد صادقی

هیئت علمی دانشگاه
عضو شوراي عالی داوري مرکز 

آقاي دکتر نجادعلی الماسی
هیئت علمی دانشگاه

عضو شوراي عالی داوري مرکز 

خانم دکتر مائده چینی ساز
مدرس دانشگاه

دبیر شوراي عالی داوري مرکز 

هیئت علمی دانشگاه
رئیس شوراي عالی داوري مرکز  

آقاي دکتر قاسم شعبانی

آقاي دکتر علیمحمد مکرمی
هیئت علمی دانشگاه

عضو شوراي عالی داوري مرکز 

آقاي دکتر احمد  مومنی راد
هیئت علمی دانشگاه

عضو شوراي عالی داوري مرکز 

آقاي دکتر محمد ابوالحسنی
هیئت علمی دانشگاه

عضو شوراي عالی داوري مرکز 

آقاي دکتر حمید رضا ایمانی
مدرس دانشگاه

عضو شوراي عالی داوري مرکز 

آقاي دکتر سید وحید الجوردي
هیئت علمی دانشگاه

عضو شوراي عالی داوري مرکز 

آقاي دکترفتح اله رحیمی
مدرس دانشگاه

عضو شوراي عالی داوري مرکز 

آقاي دکتر سید محمد عبدالهی
مدرس دانشگاه

عضو شوراي عالی داوري مرکز 
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دیوان داوری

کارگروه مطالعات و 
تدوین محتوا

ي پژوهشگر دکتر/ علی کمیلی پور  -1
)وهدبیر کارگر(حقوق بین الملل عمومی 

دکتراي / سید محمد هادي اسالمی -2 
تخصصی حقوق خصوصی

پژوهشگر / سیما علوي حجازي  -3
دکتري حقوق خصوصی 

/  محمد کاظم کاوه پیش مقدم  -4
دکتراي تخصصی علوم سیاسی

دانشجوي / فائزه سادات مجلسی -5
حقوق و مسلط به چند زبان خارجی

 کارشناسی ارشد/ مجتبی هدایتی  -6
حقوق تجارت بین الملل 

کارگروه روابط 
عمومی و ارتقاء برند 

کارشناس حسابداري/ زهرا توکلی-1
 دانشجوي دکتري/ فاطمه جاویدي -2

تخصصی مدیریت استراتژیک
کارشناسی ارشد / امید روجایی -3

حقوق نفت و گاز

کارگروه امور داوران 
و امور استان ها

کارشناسی مهندسی / حبیب عسگرخان -1
)وهدبیر کارگر(عمران، کارشناسی ارشد مدیریت 

کارشناسی ارشد حقوق / آیت سنجر آرانی-2
خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق / فاطمه جعفري پور -3
خصوصی

مه کارشناسی ارشد برنا/ مسعود نیک آیین  -4
ریزي توریسم

کارشناسی ارشد حقوق / الهام بیرانوند-5
خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق جزا / مهدي خاکشور  -6
و جرم شناسی

کارشناسی ارشد / محمد حسین طاهري-7
مدیریت اجرایی

شوراي عالی داوري

کمیته هاي تخصصی

رئیس دیوان داوري مرکز
مائده چینی ساز

دکتراي تخصصی حقوق خصوصی
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وظایف و اختیارات شورای عالی داوری

ه
تمهید �زم برای توسعه بهره برداری از 

)ADR)روش های �ای�زین رسیدگی �ضا�ی 

ز
ان رسیدگی به شکایات از ن�وه عملکرد داور

حس� درخواست اشخاص حقیقی و حقو�ی

ط
فرهن� سا�ی و هدایت افکار عمومی به من�ور 

تروی� امر داوری و انتشار دستاوردهای 
ت�قیقاتی

ك
تصوی� بود�ه پیشنهادی دبیر شورا برای 

ان�ام فعالیت های شورا و ارکان مریوطه

ي
ه بررسی و تصوی� گزارش عملکرد سا�ن

شورا و ارکان مربوطه

ح
ان�ام فعالیت های پ�وهشی و ت�قیقاتی در 

زمینه داوری با همکاری معاونت پ�وهش 
مرکز 

و                                             ن�ارت کالن بر عملکرد دیوان داوری

الف
ی سیاست گ�اری و تعیین خ� مشی های کل
امر داوری اع� از داوری های انفرادی و یا 

سازمانی

ج
و  تعیین تعرفه های داوری با رعایت �وانین

مقرارت �اری کشور 

د تصوی� مقررات تعیین �الحیت 
متقا�یان داوری

ب
تصوی� �واعد داوری و �واب� 

مرت�� با ن�وه ارا�ه خدمات داوری
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وظایف و اختیارات دیوان داوری مرکز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

حل و فصل اختالفات داخلی یا بین المللی ارجاعی به مرکز برای داوری

تهیه شیوه نامه های مربوط به اجرای وظایف و ماموریت های دیوان و 
آیین نامه های الزم در اداره امور دیوان داوری جهت تصویب در شورا

تعیین و انتخاب داور یا داوران از میان داوران مورد تائید شورا 

مساعدت در حل و فصل اختالفات از طرقی غیر از داوری، از قبیل 
  ADR میانجی گری، کارشناسی و سازش از طریق

تعیین هزینه های داوری و کارشناسی و دریافت و پرداخت هزینه های 
مربوط مطابق با دستورالعمل مصوب شورا

برگزاری دوره های آموزشی و کاربردی در جهت ارتقای سطح علمی اعضاء 
در حوزه داوری

تمهید امور مربوطه به داوری از جمله تبادل لوایح، ابالق اوراق و آرای 
داوری و گزارش های کارشناسی، حفاظت و نگهداری اسناد

نظارت بر عملکرد مراکز استانی وکال و کارشناسان رسمی در امور مرتبط 
با دیوان داوری

ارتباط با سازمان های دولتی و غیردولتی، برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی، انتشار
 نشریات و کتب تخصصی و نیز همکاری و مشارکت با قوه قضائیه جهت تشویق نهاد داوری و ...
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دوره های آموزشی دیوان داوری مرکز
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دوره های آموزشی دیوان داوری مرکز 

گردد) (بنا به صالحدید دیوان در پایان سطح تخصصی آزمون جامع یا مصاحبه برگزار می 
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برگزاری بیش از 100 ساعت جلسه شورای عالی داوری
تدوین وتصوب قواعد داوری دیوان داوری

تدوین و تصویب آئین نامه حق الزحمه داوری
تصویب آئین نامه تشکیالت مالی و اداری دیوان داوری

جلسات متعدد بررسی الیحه جامع داوری و ارسال نظر مکتوب به قوه قضاییه
تهیه موشن های ترویجی در جهت فرهنگ سازی

برنامه نویسی و فرآیندسازی تهیه سامانه جامع الکترونیک
برگزاری دورهای متعدد آموزشی و آزمونهای انتخاب و گزینش داوران

طراحی و برگزاری بیش از 

50-60 وبینار داوری تخصصی

برگزاری اولین مسابقه ملی داوری

 )موت داوری(

آموزش و گزینش داوران



معرفی دیوان داوری 
مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه

آمار نفر ساعت دوره های برگزار شده دیوان داوری مرکز

سطح یک سطح دو سطح سه

سطوح پیشرفته

1داوري بین الملل و تطبیقی 

2داوري بین الملل و تطبیقی 

3داوري بین الملل و تطبیقی 

سطح یک

سطح دو

سطح سه

ت
اع

 س
فر

ن

سطوح مقدماتی
سطح چهار داوري 

قراردادهاي (داخلی 
)دولتی

سطح چهار 
داوري داخلی 

)بورس(

سطح سه 
داوري داخلی

سطح یک 
داوري داخلی

سطح دو داوري 
داخلی

ت
اع

 س
فر

ن

5

5195451948
5194251936

1         2          3         4           5

4
3

2
1

52032
52020

52026
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اسامی نمایندگان استانی وکال و کارشناسان

*  اسامی ستاره دار شده، رابطین دیوان داوری مرکز در استان های سراسر کشور می باشند

تلفن کد پستی آدرس نمایندگان شماره تماس استان  ردیف

011-33325975 4814646151
 مازندران- ساری- میدان امام حسین )شهرداری

 سابق( ابتدای خیابان شیخ طبرسی- نبش
 طبرسی2- طبقه 1و2

09111513198 حسین هاشم زاده )وکال(
مازندران 1

09111277130  حسن یوسفی* )کارشناسان (

013-33856620 4184753369
 رشت-بلوار شهید مدرس- بعد از دادگستری

 کل استان گیالن- نرسیده به میدان امام
حسین- ساختمان اسراء

09113391887 جواد قربانی پور )وکال(
گیالن 2

09114656012  غالمرضا آقایی* )کارشناسان (

017-32256366 4916673999
-  گرگان- خیابان پاسداران- روبروی پارک شهر

 کوچه استادیوم ورزشی- ساختمان سروستانی-
طبقه اول واحد 12

09111717608  نادر رحیم نژاد* )وکال (
گلستان 3

09113757663  میترا رمضانی )کارشناسان (

045-33747466 5615813965  اردبیل- شهرک اداری کارشناسان- خیابان
- کوچه نگین 5- پالک 192 نیلوفر

09143555778  سرتیپ جهانی )وکال (
اردبیل 4

09122911304  سلمان عبدی* )کارشناسان(

041-33376132 5154794943
- پل سنگی- نرسیده به خیابان - چایکنار  تبریز

 شهید رضا نژاد- جنب قنادی کریمی- ساختمان
- طبقه 8 کوثر

09141144050  یعقوب رضانژاد* )وکال (
 آذربایجان

شرقی 5
09143167983  حسن باقرزاده )کارشناسان (

044-33475366 4433475364 -  ارومیه- خیابان شهیدبهشتی- بعد از زیرگذر
پالک 86

محی الدین خوران )وکال( 09143459675
 آذربایجان

غربی 6
09143414761 عسگرخان*)کارشناسان(



معرفی دیوان داوری 
مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه

تلفن کد پستی آدرس نمایندگان شماره تماس استان  ردیف

028-33229300 3413768476  نادری شمالی- پایین تر از داروخانه رازی- کنار
فرش فروشی نقدی- پالک 142

09121827002  محمد نویسنده* )وکال (
قزوین 7

09125814330  مهدی سلطانی )کارشناسان(

025-32549679 3155617448
ج- بلوار طالقانی شمالی- نرسیده به میدان  کر
 طالقانی- نبش کوچه نرگس- ساختمان باران

طبقه اول واحد 2

09123807419 ابراهیم حیدری )وکال (
البرز 8

09121133831  رضا جمالپور* )کارشناسان (

025-36708136 3719617676 - کوچه 5-  قم- میدان سعیدی- خیابان 7 تیر
پالک 16- واحد 7 و 8

09122534369  احمد بهارلو کجویی* )وکال (
قم 9

09123511338  هادی علیزاده )کارشناسان (

34021151-086 3813894585
 اراک- خیابان شهید شیرودی )خرم(- کوچه

-طبقه 4-  امانی راد- ساختمان اداری پیام نور
واحد 8

09188615470  سید محسن نوابی* )وکال (
مرکزی 10

09123950062  محمد اکبری )کارشناسان (

031-36637609 8164853331  اصفهان- خیابان نیکبخت شرقی- کوچه 11
جنب مسجد

09131145653  محمدرضا قنادنیا )وکال (
اصفهان 11

09131119067 مسعود نیک آیین*)کارشناسان (

071-36473072 7193615853 . خیابان مالصدرا، خیابان شهید جمالی،  شیراز
کوچه 6، پالک 125

09177109980  مهرداد ریاحی* )وکال (
فارس 12

09177050120  سارا دیبانیا )کارشناسان (

035-18265408 8913813450  یزد-بلوار طالقانی- نبش کوچه 13- مجتمع
موقوفه باغ شهاب- طبقه اول - واحد2

09133816249  بتول اشرفی )وکال (
یزد 13

09131517535 محمد جعفری نجف آبادی *
)کارشناسان(

034-32225732 7614615853
 کرمان، خیابان فلسطین، نبش کوچه شماره 10،

 ساختمان مرکز وکال و کارشناسان، طبقه اول،
واحد 13

09131413206  فاطمه جعفری پور زرندی )وکال (
کرمان 14

09131400860  علی اربابی* )کارشناسان (

*  اسامی ستاره دار شده، رابطین دیوان داوری مرکز در استان های سراسر کشور می باشند
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تلفن کد پستی آدرس نمایندگان شماره تماس استان  ردیف

076-33313241 791877893
 بندرعباس گلشهر شمالی خیابان شهید

 مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه اتوبوس رانی
مجتمع الرک طبقه 7

09173681078 آرش مرادی* )وکال (
هرمزگان 15

09173619264 کیومرث نظامی )کارشناسان (

077-33536927 7514813416
- خیابان باهنر - میدان سربازان گمنام  بوشهر

(نزدیک به دادگاه تجدید نظر  )میدان باهنر
استان- ساختمان ویالیی مرکز وکال

09164791399  کفایت صالحی*)وکال (
بوشهر 16

09126797989  محمدکاظم اسدی)کارشناسان (

051-37668300 9197989432  مشهد بلوار فردوسی، بعد از خیابان ثمانه،
پالک 179

09151177400  مهدی خاکشور* )وکال (
 خراسان

رضوی 17
09151154514  محمد طاهری )کارشناسان (

058-32740330 9418913109
 بجنورد-سایت اداری-بلوار پیامبر اعظم -42

 متری دادگستری کل -جنب اداره کل ثبت احوال
خراسان شمالی

09155853173 محمدرضا شایانی )وکال (
 خراسان
شمالی 18

09155844028 حمیدرضا نیک اختر*)کارشناسان (

056-32221225 9719873731  بیرجند- خیابان شهید بهشتی -بهشتی 1
-پالک 9

09153621317  هادی صمدی* )وکال (
 خراسان
جنوبی 19

09153620150  احمد بیکس )کارشناسان (

023-33361771 3519868547
 سمنان، بلوار میرزای شیرازی، نبش کوچه پنجم،
 کوچه شهید علی اوغانی، ساختمان نغما، طبقه

چهارم، پالک 8

09127319441  زهره مداح* )وکال (
سمنان 20

09121317215 ج اله آل بویه )کارشناسان ( فر

054-33234530 9813713963  خیابان امیرالمومنین 9- ساختمان پزشکان
پارسیان- طبقه 5

09151331106 اکرم لطفی* )وکال (
 سیستان و
بلوچستان 21

09151418095  ژوپین موزون 

024-33468456 4513664663
 زنجان- خیابان صفا - روبروی کار خانه

 کبریت سابق کوچه اجاقی ساختمان نگین
طبقه3واحد9

09122426339  عطااله پور حسین* )وکال (
زنجان 22

09122411610  سید محسن فوی)کارشناسان (

*  اسامی ستاره دار شده، رابطین دیوان داوری مرکز در استان های سراسر کشور می باشند
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تلفن کد پستی آدرس نمایندگان شماره تماس استان  ردیف

081-38343473 -65155
 734ص.پ

 همدان-خیابان بوعلی، سیزده خانه، باالتر از
 مسجد امام حسین، روبروی کوچه شهید لعلی،

طبقه دوم

09183131428 روزبه دبیران ظهور* )وکال (
همدان 23

09188510629 رضا سنجری )کارشناسان (

066-33242671-2 6816947454  خرم آباد - خ انقالب - باالتر از جهاد کشاورزی
استان خ رودکی ساختمان پارسه طبقه سوم

09166695887 الهام بیرانوند* )وکال (
لرستان 24

09161619430  اسداهلل ابدالی )کارشناسان (

083-38255929 6715619371
 کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی چهار راه بسیج
 -جنب چاپ رسام- طبقه فوقانی کفش ملی-

 طبقه اول- واحد1

09188311171 روح اهلل نوری* )وکال (
کرمانشاه 25

09188363522 گودرز کهراری )کارشناسان (

087-33560642 6619843644  سنندج بلوار شبلی باالتر از میدان امام شافعی
.نرسیده به بانک صادرات

09188771088 فرزاد مرادی* )وکال (
کردستان 26

09188713807  سیروان صیدی )کارشناسان (

061-33337751 6133883713  اهواز - امانیه خیابان عارف بین منصفی و
سقراط پالک 52

09128119504  امید نصیرپور* )وکال (
خوزستان 27

09166916518 ارژنگ شیخ زاده )کارشناسان (

084-32235009 6931316556
 ایالم میدان شهید کشوری بلوار مدرس روبروی

 تاالر فرهنگیان، مجتمع آرین، طبقه اول واحد
پنج

09183406700  یوسف انصادی* )وکال (
ایالم 28

09188422274  فرهاد منصوری )کارشناسان (

074-33229864 7433229864 یاسوج - سالم آباد کاشانی 13 پالک 30
09173432819 غفار جهانبخش* )وکال (

 کهکیلویه و
بویر احمد 29

09173411480 عبدالخالق آروین )کارشناسان(

038-33350780 8815947939 -نبش کوچه 24-پالک  شهرکرد-بلوار 17شهریور
17-طبقه 3-واحد 3

09131845847  الهام فروزنده* )وکال (
 چهار محال
و بختیاری 30

09132831531  مرتضی اسالمی )کارشناسان(

*  اسامی ستاره دار شده، رابطین دیوان داوری مرکز در استان های سراسر کشور می باشند
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