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«به نام خداوند جان و خرد»
جایزه ساالنه  TRACبه پایاننامه برتر در زمینه داوری
 -۱معرفی مسابقه
بهمنظور ایجاد تعامل بیشتر میان عرصههای آموزشی و کاربردی حقوق داوری و تشویق دانشجویان جوان به
مطالعه و پژوهش در امر داوری ،مرکز منطقهای داوری تهران (« )»TRACدر نظر دارد که هرساله به یک
پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد در زمینه داوری جایزهای اهدا نماید.

 -۲قلمرو مسابقه
این مسابقه به منظور شناسایی پایاننامههای کاربردی در زمینه حقوق داوری تجاری و سرمایهگذاری طراحی
شده است .شرکت در این مسابقه برای تمامی دانشجویان حقوق دانشگاههای سراسر کشور که پایاننامههای
مقطع کارشناسی ارشد خود را با این موضوع دفاع کردهاند ،آزاد میباشد.

 -۳مراحل برگزاری مسابقه
مراحل برگزاری مسابقه به شرح زیر میباشد:
 -1نامنویسی و ارسال پروپوزال تصویبشده پایاننامه به دبیرخانه مسابقه؛
 -2ارسال نسخه الکترونیک و چاپی پایاننامه به دبیرخانه مسابقه؛
 -3ارزیابی اول توسط کمیته اجرایی؛
 -۴ارزیابی دوم توسط هیئت ابتدایی؛
 -۵ارزیابی سوم توسط هیئت نهایی؛ و
 -۶مراسم اعالم نتیجه و اهدا جایزه.

 -۴کمیته اجرایی مسابقه («کمیته اجرایی»)
 -1-۴مسابقه توسط کمیته اجراییای متشکل از یک رئیس و دو عضو ،اجرا و مدیریت خواهد شد.
تبصره -ریاست کمیته اجرایی با مدیر  TRACبوده و اعضای آن توسط مدیر انتخاب خواهند شد.
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 -2-۴وظایف کمیته اجرایی به شرح زیر میباشد:
 تصمیمگیری درباره توالی و زمان برگزاری مسابقه؛ تعیین شرایط ورود به مسابقه؛ تعیین نوع و میزان جایزه مسابقه؛ تعیین اعضای هیئتهای داوری؛ ارزیابی پروپوزالهای ارائهشده؛ ارزیابی اول پایاننامهها؛ انجام کلیه امور اداری مرتبط با مسابقه؛ و تعیین حدود وظایف و اختیارات دبیرخانه مسابقه.تبصره -کلیه تصمیمات کمیته اجرایی تا پایان اردیبهشت ماه هر سال اعالم عمومی میگردد.

 -۵دبیرخانه مسابقه («دبیرخانه»)
وظایف دبیرخانه به شرح زیر میباشد:
 دریافت پروپوزالها و پایاننامهها در مواعد تعیین شده برای شرکت در مسابقه و ارسال آنها برایکمیته اجرایی یا هیئتهای داوری؛
 پاسخگویی به سواالت شرکتکنندگان؛ حصول اطمینان از حفظ کلیه اطالعات محرمانه از جمله اطالعات مربوط به پایاننامهها ،هویتشرکتکنندگان ،دانشگاه ،اساتید راهنما و مشاور و هویت هیئت داوران تا پایان مسابقه؛ و
 -همکاری با کمیته اجرایی جهت برگزاری مسابقه.

 -۶هیئتهای داوری
 -1-۶هیئتهای داوری ابتدایی و نهایی هر ساله توسط کمیته اجرایی و از میان اساتید ،وکال و حقوقدانان
فعال در عرصه داوری که آمادگی خود را اعالم نمودهاند ،تعیین میگردند.
 -2-۶هیئتهای داوری در هر دو مرحله ابتدایی و نهایی میبایست ضمن مطالعه دقیق و ارزیابی پایاننامههای
ارجاعی به ایشان ،در وقت مقرر از سوی کمیته اجرایی نظر خود را به این کمیته اعالم دارند.

۴

 -۷قواعد عمومی مسابقه
 -۱-۷مراحل نامنویسی
نامنویسی در مسابقه در دو مرحله صورت میپذیرد:
 مرحله مقدماتی :در این مرحله شرکتکنندگان در بازه زمانی تعیین شده در بند  ،10پروپوزالهایتصویبشده خود را به همراه فرم نامنویسی برای دبیرخانه ارسال نموده و ایمیل تاییدیه دبیرخانه را
دریافت مینمایند.
 مرحله تکمیلی :در این مرحله ،شرکتکنندگان پس از دریافت ایمیل تاییدیه موضوع مرحله قبل ،دربازه زمانی تعیین شده در بند  ،10متن کامل پایاننامه دفاع شده خود را (الکترونیکی و چاپی) برای
دبیرخانه مسابقه ارسال مینمایند.
 -۲-۷مدارک مورد نیاز برای شرکت در مسابقه
 شرکتکنندگان در مرحله مقدماتی نامنویسی باید اطالعات زیر را در فرم مربوطه درج نمایند: oنام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کد ملی ،تاریخ تولد ،محل تولد ،محل اقامت و کدپستی ،شماره
تماس؛
 oنام دانشگاه محل تحصیل ،سال ورود به مقطع کارشناسی ارشد؛ و
 oتصویر کامل پروپوزال تصویبشده که به تایید گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه رسیده است؛
 oنامه انگیزشی ( 200تا  2۵0کلمه) برای شرکت در مسابقه که به امضای شرکتکننده رسیده
است؛
 شرکتکنندگان همچنین باید پس از تایید ثبتنام توسط دبیرخانه ،در موعد تعیین شده در بند ،10اسناد زیر را به دبیرخانه مسابقات تسلیم نمایند:
 oمتن کامل پایاننامه دفاع شده به صورت چاپی و صحافی شده (از طریق پست سفارشی) و
الکترونیکی (از طریق ایمیل و در قالب )pdf؛
تبصره  -نسخه چاپی پایاننامه در روز ارسال الکترونیکی به نشانی دبیرخانه ارسال گردد.
 oاعالمیهای مبنی بر اینکه نسخه پایاننامه تسلیمی با نسخه پایاننامهای که دفاع شده است
تطابق کامل ماهوی و شکلی داشته و در صورت هرگونه تعارض و تناقض ،دبیرخانه مجاز به
حذف ایشان از مسابقه و یا باز پس گرفتن جایزه اهدایی خواهد بود.
 -۳-۷سایر مقررات
 تمامی مراحل نامنویسی (به جز تحویل نسخه چاپی) به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد.۵

 پس از تایید نامنویسی مقدماتی و پذیرش مدارک ارسالی از سوی دبیرخانه مسابقه ،برای هرشرکتکننده یک کد اختصاصی ارسال خواهد شد و تمامی شرکتکنندگان تا پایان مسابقه منحصرا
از طریق این کد اختصاصی شناسایی میشوند.
 کلیه مکاتبات شرکتکنندگان با دبیرخانه باید منحصرا از طریق الکترونیکی و به آدرسی که دروبسایت  TRACدرج شده است ،انجام گیرد و کد مختص هر گروه در عنوان ایمیل ذکر شود.
 شرکتکنندگان با نامنویسی در مسابقه ،اعالم میدارند که تمامی قواعد مسابقه را مطالعه نموده و آنرا پذیرفتهاند.
 شرکت در مسابقه رایگان بوده و برای شرکتکنندگان هزینهای در بر نخواهد داشت. شرکتکنندگان نباید در سالی که مسابقه برگزار میشود از اعضای دبیرخانه ،کمیته اجرایی وهیئتهای داوری مسابقه یا دبیرخانه  TRACباشند.
 -۴-۷انصراف از مسابقه
شرکتکنندگان میتوانند تا پیش از اعالم نتایج مسابقه ،با ارسال ایمیل به نشانی الکترونیکی دبیرخانه ،انصراف
خود را از شرکت در مسابقه اعالم نمایند.

 -۸شرایط پایاننامه
 -۱-۸شرایط عمومی
برای شرکت در مسابقه ،پایاننامه باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
 متعلق به دوره کارشناسی ارشد در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارتعلوم ،تحقیقات و فناوری باشد؛
 در زمینه موضوعات و مسائل کاربردی مطرح در حقوق داوری باشد؛ در زمان تسلیم متن کامل پایاننامه به دبیرخانه ،بیش از یک سال از تاریخ دفاع آن نگذشته باشد؛ و پایاننامه یا بخشی از آن نباید تا پایان اعالم نتایج مسابقه در مقاله یا کتاب منتشر شده باشد. -۲-۸شرایط شکلی
پایاننامه باید دارای شرایط شکلی زیر باشد:
 -به زبان فارسی نگاشته شده باشد؛

۶

 نسخه الکترونیکی باید فاقد نام و اطالعات شرکتکننده ،اساتید راهنما و مشاور و دانشگاه محلتحصیل باشد .هرگونه تالش جهت شناساندن هویت شرکتکننده به هیئت داوری تخلف محسوب
شده و کمیته اجرایی مجاز به حذف شرکتکننده متخلف از مسابقه میباشد؛ و
 نسخه الکترونیکی باید دارای فرمت  pdfو با قابلیت جستوجو باشد.تبصره  -1عدم رعایت شرایط شکلی در هر مرحله از ارزیابی سبب کاهش امتیاز یا رد شدن پایاننامه مزبور
میگردد.
تبصره  -2چنانچه شرکتکنندهای برخالف تعهد مربوط به عدم انتشار تمام یا بخشی از پایاننامه تا زمان اتمام
مسابقه و اعالم نتایج عمل نماید ،از دور مسابقات حذف خواهد شد.
تبصره  -3چنانچه کمیته اجرایی یا هیئتهای داوری متوجه وجود اختالف میان نسخه ارائه شده (چاپی یا
الکترونیکی) با نسخه دفاعشده در دانشگاه شوند ،این امر تخلف محسوب شده و کمیته اجرایی میتواند
شرکتکننده متخلف را از دور مسابقه حذف نماید.
تبصره  -۴شرکتکنندگان حق تالیف اثر را برای خود حفظ مینمایند و پس از اعالم نتایج میتوانند پژوهش
خود را آزادانه منتشر نمایند .برنده مسابقه میتواند در انتشار پایاننامه و مقاله مستخرج از آن ،عنوان کسب
شده در این مسابقه را ذکر نماید.
تبصره  -۵پس از ارسال متن پایاننامه برای دبیرخانه ،امکان بازنگری در پایاننامه ارسالی وجود ندارد.
تبصره  -۶نسخه چاپی ارائه شده در  TRACنگهداری خواهد شد و غیرقابل اعاده میباشد.

 -۹جایزه مسابقه
جایزه مسابقه ،مبلغ نقدی به میزانی که کمیته اجرایی در هر سال تصویب مینماید ،به همراه لوح تقدیر خواهد
بود.

 -۱0زمانبندی مسابقه
اصوال مواعد و زمانبندی مسابقه در هر سال به شرح زیر میباشد:
 نامنویسی و ارسال پروپوزال تصویب شده تا پایان شهریور ماه هر سال؛ -ارسال متن کامل پایاننامه دفاعشده (چاپی و الکترونیکی) تا پایان آذر ماه هر سال؛ و

۷

 اعالم نتیجه داوری و برگزاری مراسم اهدای جایزه به پایاننامه برتر حداکثر تا اردیبهشت ماه سالبعد.
تبصره -کمیته اجرایی مجاز به تغییر برنامه زمانبندی در هر سال و اعالم عمومی آن تا پیش از موعد نامنویسی
مقدماتی میباشد.

 -۱۱ارزیابی پایاننامهها
ارزیابی پایاننامهها در سه مرحله صورت میپذیرد:
 ارزیابی اولیه توسط کمیته اجرایی :در ارزیابی اولیه تنها مالحظات مندرج در بند ( ۸مقرراتشکلی نگارش پایاننامه و ارتباط آن با موضوع مسابقه) مورد بررسی قرار میگیرد .این مرحله شامل
ارزشیابی علمی و ماهوی نمیباشد.
 ارزیابی توسط هیئت داوری ابتدایی :در این مرحله ،هیئت داوری ،ضمن مطالعه دقیقپایاننامههای پذیرفتهشده ،آنها را بر اساس جدول ارزیابی تهیه شده توسط کمیته اجرایی ارزشیابی
مینماید .امتیاز هر پایاننامه در این مرحله مشخص خواهد شد.
 ارزیابی توسط هیئت داوری نهایی :در این مرحله ،هیئت داوری نهایی وظیفه مطالعه و ارزشیابیپایاننامههایی که امتیاز الزم را در مرحله قبل کسب نمودند ،بر عهده داشته و پایاننامه برتر را انتخاب
مینماید.
تبصره  -1کمیته اجرایی ،با در نظر گرفتن ارزشیابی انجام شده توسط هیئت داوری نهایی ،در انتخاب پایاننامه
برتر و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم یا عدم اعطای جایزه آزاد میباشد.
تبصره  -2نظارت بر فعالیت و تصمیمات هیئتهای داوری با مدیر  TRACمیباشد.
تبصره  -3در صورت بروز هرگونه اختالف در اجرای مسابقه ،تصمیم مدیر  TRACقاطع اختالف خواهد بود.
تبصره  -۵در صورتیکه هریک از داوران در هر دو هیئت ابتدایی و نهایی متوجه شود که پایاننامه ارجاعی
زیر نظر وی ،به عنوان استاد راهنما یا مشاور دفاع شده است ،میبایست موضوع را در اسرع وقت کتباً به کمیته
اجرایی اعالم نماید تا نسبت به جایگزینی وی اقدام گردد .درغیراینصورت ،چنانچه حتی بعد از اعالم نتایج
این موضوع معلوم گردد ،کمیته اجرایی حق ارزیابی مجدد پایاننامه مزبور و یا اعاده جایزه اهدایی را خواهد
داشت.

۸

 –۱۲معیارهای ارزیابی پایاننامه
چارچوب کلی ارزیابی پایاننامهها توسط داوران شامل -و نه محدود به -موارد ذیل میباشد:
 رعایت الزامات شکلی در نگارش پایاننامه؛ ارتباط مستقیم موضوع پایاننامه با مسائل کاربردی و به روز داوری؛ شیوه طرح مسئله ،بررسی موضوع ،قوت استداللها و کیفیت پژوهش انجام شده؛ و اعتبار منابع به کارگرفتهشده در نگارش پایاننامه. –۱۳اصالح قواعد مسابقه
اصالح قواعد مسابقه در اختیار کمیته اجرایی میباشد و در زمان مقرر در هر سال اعالم عمومی میگردد.
تبصره– چنانچه کمیته اجرایی در هر زمان و به هر دلیلی اقدام به اصالح قواعد یا لغو مسابقه نماید ،در مقابل
خسارات وارده مسئول نخواهد بود.

۹

