علی ده دشتی دانشجوی رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی بوده که با بیش از
هشت سال سابقه وکالت در ایران در زمینه حقوق تجارت و تسلط به زبان انگلیسی مربی تیم ویس
موت دانشگاه عالمه طباطبایی می باشد .وی برای اولین بار پیشنهاد شرکت در ویس موت را با ریاست
محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی مطرح نمود که مورد استقبال قرار
گرفت .متعاقب این امر تیم ویس موت دانشکده حقوق و علوم سیاسی به مربیگری ایشان تشکیل شد
و تیم تحت رهبری وی موفق به کسب جایزه معنوی مسابقات گردید .علی ده دشتی در سپتامبر
 2014و پیش از شرکت در موت در دوره فشرده داوری تجاری بین المللی که توسط پرفسور پیتر
کلوس برگر یکی از اساتید و صاحب نظران بزرگ دنیا در زمینه داوری در مرکز داوری دبی برگزار
شد ،شرکت نمود .در حال حاضر دومین تیم ویس موت دانشگاه عالمه طباطبایی و ایران زیر نظر
ایشان و با دستیاری اعضای اولین تیم ویس موت سال اول در حال آماده سازی میباشد.

مسعود محبوب دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و شاگرد استعداد درخشان
دانشجویان ورودی سال  92می باشد .وی رابط بین الملل دفتر گسترش همکاری های علمی بین
المللی دانشگاه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ،مدیر اجرایی مرکز شبیه سازی دادرسی های ملی
و بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی (موت اکادمی) و نائب رئیس اتحادیه دانشگاههای جاده
راه ابریشم در خاور میانه می باشد .مسعود محبوب به عنوان عضو اولین تیم ایرانی شرکت کننده در
مسابقات ویس موت نقش پژوهشگر اول تیم در بخش ماهوی پرونده را بر عهده داشت و امسال به
عنوان مربی در بخش ماهوی با تیم ویس موت سال  2016دانشکده حقوق همکاری دارد .در خصوص

اثار علمی وی می توان از یک مقاله در زمینه طرح های صنعتی و ترجمه کتابی در خصوص
کنوانسیون بیع بین المللی کاال نام برد که همگی در مرحله چاپ و انتشار قرار دارند.

هفت سال در زمینه های متعدد فرهنگی و حقوقی کار کرده و پس از اخذ مدرک کارشناسی حقوق،
در رشته حقوق همزمان به تدریس انگلیسی و فرانسه پرداخته است .علی نعیمی ذاکر در سال 1۳92
تجارت بین الملل دانشگاه عالمه پذیرفته شد و با انگیزه فراوان در کنار اولین تیم ایران قرار گرفت .او
هم اکنون در یک موسسه حقوقی مدیر تحقیق و توسعه است و مدیریت عامل موسسه فرهنگی
سوگند به سپیده دم را برعهده دارد.

نیما نصرالهی شهری پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی است.
او دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز از دانشگاه شهید
بهشتی تهران و مرکز مطالعات نفت دانشگاه داندی بریتانیا می باشد .او چندین مقاله علمی در زمینه
داوری تجاری و قراردادهای نفتی به زبان انگلیسی در مجالت معتبر بین المللی چاپ نموده است.
زمینه تحقیقاتی او در حال حاضر حقوق داوری سرمایه گزاری است .او همچنین ویراستار مقاالت
انگلیسی کتاب خانه ی الکترونیک اقتصاد دانشگاه مونیخ می باشد.
نیما نصرالهی شهری اولین دانشجوی ایرانی بود که برنده بورسیه ی تحقیقاتی وان کالگر موسسه
حقوق تطبیقی لوزان وابسته به دولت فدرال سویس شد .این بورس ساالنه به  5محقق حقوق تطبیقی
یا حقوق بین الملل از سرتاسر جهان اعطا می شود.

امیر حسین تنهایی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری است که دارای مدرک کارشناسی
فقه و حقوق و نیز مدرک پیشرفته زبان انگلیسی (  )CAEمی باشد .وی به عنوان عضو اولین تیم
ویس موت ایران و دانشگاه عالمه طباطبایی افتخار دفاع شفاهی در بیش از  17جلسه رسیدگی را
داشته که موفق به کسب نمرا ت قابل قبول از سوی داوران در طول مسابقات ویس موت 2015در وین
شده است .از اثار علمی وی می توان به چاپ مقاالت در نشریه های معتبر خارجی در حوزه حقوق
تجارت بین الملل و داوری اشاره کرد .از این جمله این موارد میتوان به مقاله
An Introduction to Alternative Dispute Settlement in the
Iranian Legal System: Reconciliation of Shari'a Law with
Arbitration as a Modern Institution
که در مجله معتبر (تی دی ام) به چاپ رسیده است ،اشاره نمود .امیرحسین تنهایی در زمینه ترجمه
مقاالت فسفه حقوق نیزفعالیت دارد .در حال حاضر وی تمرکز اصلی علمی و حرفهای خود را به
حقوق اختراعات دارویی و پزشکی اختصاص داده است.

