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 دومین کنفرانس حقوق ساخت برنامه 

 برنامه روز اول کنفرانس

 زمان ردیف 
شماره 

 اتاق
 سخنران مدت زمان عنوان

1 

 1 15الی  14:30

 افتتاحیه

 -  دقیقه 5 تالوت قرآن و پخش سرود ملی  1.1

 جهرمی دکتر عباسیان  دقیقه 5 خوش آمد گویی دبیر کنفرانس 1.2

1.3 
سخنرانی رییس شورای 

 گذاری سیاست
 شاکریاقبال دکتر  10

1.4 

گزارش فرایندهای کنفرانس و  

برنامه توسط دبیر علمی  

 کنفرانس

 حدادجواد دکتر  10

2 
 عدم تامین مالی در پروژه های عمرانی کشور چالش های  

 دکتر امین الوانچی : مدیر پنل

2.1 

الی   15:00

16:00 
1 

بر تامین بودجه طرح شرحی 

 های عمرانی
 دقیقه 15

 پورمحمدی دکتر

 سازمان برنامه و بودجه

2.2 

ران و  پیمانکاچالش های 

تأمین  مدل های مشاوران در 

   مالی 

 دقیقه 15

 قانع فر جواد دکتر

رییس نظام فنی اجرایی  

 کشور 

2.3 

ارائه راهکارهایی به منظور حل  

چالش های حقوقی عدم تامین  

 اعتبار در طرح های عمرانی

 دقیقه 15
 شاکریاقبال دکتر 

 نماینده مردم تهران

2.4 

آسیب شناسی نظام بودجه  

ریزی در کشور و تاثیرات بر 

 طرح های عمرانی کشور 

 دقیقه 15

 روانشادنیا مهدی دکتر 

دبیر اجرایی نظام مهندسی  

 استان تهران 

3 

 کارگاه آموزشی  

گذار و   مهیدرخواست شده ب  یها   سکینامه متناسب با ر  مه یب  دیو خسارت و نحوه خر  سک یر  یابیارز  ندیفرآ

 گر   مهیخسارت از ب  افتیدر

 ( مهندس امیدرضا ریاحیمدیر کارگاه آموزشی )
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3.1 
تا   15:00

16:00 

2 

بررسی انواع بیمه نامه های  

مهندسی از منظر مسئولیت 

 های مهندسین 

 دقیقه 30
جناب آقای علی هدایتکار  

 )کارشناس ارشد بیمه(

3.2  
 مهیو خسارت ب سکیر یابیارز

 ی مهندس  یها
 دقیقه 30

مهندس محمدرضا نجفی  

 ساروکالیی 

ارزیاب خسارت بیمه 

 مهندسی 

 

 

 

تا   16:00

16:30 
 استراحت و پذیرایی  

4 
 حقوق ساخت و مدیریت پروژه 

 مدیر پنل: دکتر دهقانی 

4.1 

 1 18تا  16:30

معرفی قراردادهای چابک در  

 صنعت ساخت 
 دقیقه 25

 دکتر مقدسی 

 مهندس معین

PMP Iran 

4.2 
 کاربرد حقوق ساخت  

 در مدیریت پروژه
 دقیقه 65

 

 علوی پور محمدرضا دکتر 

 دکتر امیر زویچی

 مظفرپورمحمد مهندس 

5 
 چالش های مسئولیت حقوقی مهندسین در نظام ساخت و ساز شهری و روستایی 

 دکتر شاه حسینیمدیر پنل: 

5.1 

 تا  16:30

17:15 
2 

بازخوانی پرونده های قضایی  

 نظام مهندسی مهندسان 
 دقیقه 15

 جناب آقای اسعدی 

معاونت حقوقی نظام مهندسی  

 استان تهران 

5.2 
مسئولیت های حقوقی و کیفری  

 مهندسان
 حسن زاده حسن مهندس  دقیقه 15

5.3 
راهکارهای کاهش تبعات  

 مسئولیت های مهندسان
 داراب پور محمدرضادکتر  دقیقه 15

6 
 کارگاه آموزشی  

 کارگاه آموزشی: دکتر صادقیمدیر 

6.1 
 تا  17:15

18 
2 

امکانسنجی گسترش قراردادها بر  

 بستر فن آوری بالکچین
 مغربی مجتبی دکتر  دقیقه 45

 
تا   18:00

18:30 
 استراحت و پذیرایی 
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7 
 بودجه  19تبصره    –  دولت و حمایت از مشارکت عمومی خصوصی

 گرشاسب خزائنی مدیر پنل : دکتر

7.1 

تا  18:30

19:15 
1 

  19نقد و بررسی حذف تبصره 

 قانون بودجه

 مهندس مهدی حیدری دقیقه 15

 مهندس شهرام حالج  دقیقه 15 7.2

 مهندس محسن رجایی  دقیقه 15 7.3

 بحث آزاد پیرامون مباحث مطرح شده  7.4

8 
   متخصصان بین المللی()از منظر ی ساخت قراردادهادر  و اقتصادی  ها و راهکارهای مالی  چالش

 حدادجواد مدیر پنل : دکتر 

8.1 

تا   19:15

20:30 
1 

Financial Challenges that DBs 

could resolve within a 

Construction Contract 

 دقیقه 20
Nicholas GOULD 

8.2 
The Ongoing Risks of Inflation 

in the Construction Projects 

and the relevant remedies 

  Julian H. JONES دقیقه 20

8.3 Planning for Uncertainty in an 

Unpredictable World 
 Mahmoud ABOUGABAL دقیقه 20

  دقیقه 15 / پرسش و پاسخ  بحث آزاد 8.4
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 دومین کنفرانس حقوق ساخت برنامه 

 برنامه روز دوم کنفرانس

 زمان ردیف 
شماره 

 اتاق
 عنوان

مدت  

 زمان
 سخنران

1 

الی   15:00

15:45 
1 

 داوری و حل اختالف در نظام فنی اجرایی کشور

 ( دکتر پرتوی زادهمدیر پنل )

1.1 
قانون حاکم بر حل و فصل اختالفات مالی  

 در داروی ها 
 مهراب داراب پور دکتر  دقیقه 15

 دکتر محسن محبی   دقیقه 15 نظام حل اختالف در قراردادهای بین المللی 1.2

1.3 
چالش های بندهای حل اختالف در 

 قراردادها

 دکتر عقیقی  دقیقه 15

 

2 
 کارگاه آموزشی

 مدیر پنل: دکتر میرشکاریان

الی   15:00 2.1

15:45 
2 

دالیل حقوقی شکست سرمایه گذاری و 

 مشارکت در صنعت ساختمان
 آقای حسین اقدامی  دقیقه 60

 پیرامون مباحث مطرح شده بحث آزاد  2.2

3 
 نقش کارشناسان رسمی دادگستری و حل و فصل اختالفات 

 شاهین کریمی مدیر پنل: 

3.1 
تا   15:45

16:30 
1 

نقش کارشناسان رسمی دادگستری در حل 

 و فصل اختالفات مالی قراردادها 

 دکتر منوچهر شیبانی اصل دقیقه 15

 مهندس مهدی الیق دقیقه 15 3.2

  دقیقه 15 مباحثه آزاد  3.4

4 
 گردش طرح ادعا 

 : دکتر علیپوری مدیر پنل

4.1 
تا   15:45

16:30 
2 

کار طرح ادعا پیمانکار براساس   گردش

 شرایط عمومی پیمان تیپ فیدیک
 احسان فرصتکار دکتر  دقیقه 30

 استراحت و پذیرایی   17تا  16:30 

5 
 ارزیابی نهایی مسابقه حقوق ساخت

 اعضای کمیته اجرایی مسابقهمدیر پنل: 

 

 تا  17

18:30 
1 

 پنل داوری زمان اعضای برتر 

5.1 

 حامد حسن دوست 

 امیر بابائی لواسانی 

 احسان اخوان معصومی 

 استاد اسماعیل هریسی  دقیقه 90

 دکتر مهراب داراب پور 

 دکتر جواد حداد
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 سید مهدی شعفی 

 حمیدرضا دشتی

 علی نجاتی 

 الوانچیدکتر امین 

 دکتر سیدرضا علوی پور

 مهندس کرایلو

 ارائه مقاالت برتر  6

6.1 

 2 18:30تا  17

ریافت خسارت ناشی از تاخیر در انجام  د

تعهد در قرار داد شفاهی پیمانکاری در 

 محاکم  

 مژگان موسوی دقیقه 15

6.2 
نحوه برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی و  

 زیربنایی به روش الکترونیکی  
 نوشین حامد دقیقه 15

6.3 

بر  (E) ارزیابی نقش طراحی و مهندسی

در صنایع  EPC هزینه و زمان پروژه های

 پتروشیمی منطقه پارس جنوبی 

 دقیقه 15

 حسام الدین پوررنگ

6.4 

مروری بر پژوهش های مکانیزم حل 

اختالفات در قرارداد های ساخت در دو دهه  

 اخیر  

 دقیقه 15

 زهرا غالمی صباغ 

6.5 
تفکیک تعهدات مقاطعه دهنده و پیمانکار در  

 قبال حقوق کارگران پیمانکار  

 دقیقه 15
 نادر میرزاده کوهشاهی 

 استراحت و پذیرایی  19تا  18:30 

 مراسم اختتامیه  7

7.1 

 1 20:30تا  19

 دکتر عباسیان جهرمی  دقیقه 10 سخنرانی دبیر کنفرانس

 تقدیر از مقاالت برتر 7.2
اعضای شورای   دقیقه15 

 سیاستگذاری 

 تقدیر از نفرات برتر مسابقه 7.3
اعضای شورای   دقیقه 15

 سیاستگذاری 

7.4 

 های ماندگار حقوق ساختتقدیر از چهره 

 مهندس غالمحسین حمزه مصطفوی

 دکتر سیدنصراله ابراهیمی 
 

 دقیقه 20

اعضای شورای  

 سیاستگذاری 

 دبیر علمی کنفرانس دقیقه 10 قرائت بیانیه پایانی کنفرانس 7.5
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