
 
 

 

 به نام خدا

 دوره آموزشی تخصصی حقوقی )مقدماتی(

 حقوقیالتحصیالن فارغ ی پایه یک دادگستری، کارآموزان، مدیران، کارشناسان وویژه وکال
 

التحصیالن حقوقی و تربیت و پرورش نیروی انسانی مهارت فارغ وبا هدف ارتقای دانش  پاومهر دادفرانموسسه حقوقیبا همکاری  موسسه آموزش عالی آزاد عدل

 نماید:برگزار می به شرح ذیل را )مقدماتی( حقوقیتخصصی   آموزشی ، دورهای و متخصصحرفه

 

 حقوقی  التحصیالنو فارغ کارشناسان، ، مدیرانوکالی پایه یک دادگستری، کارآموزان وکالت: دوره کنندگانشرکت اول(
 ریت پاو.کلیه افرادی که قصد همکاری با موسسه حقوقی دادفران مهر پاو را دارند، باید در این دوره آموزشی تخصصی شرکت نمایند مگر به تشخیص مدیتوجه: 

 

 26/04/1399: شروع دوره دوم(
 

  اینترنتی( -)حضوری مقدماتی تخصصی آموزشی دوره ساعت 100 سوم(مدت دوره:

 

 آموزشی  کارگاههای های( سرفصلچهارم

 
 باشد.ای از موضوعات مورد بحث در این کارگاه میهای نگارش و مذاکره حقوقی، ارتباط موثر با مخاطب و رفتار حرفهمهارت ساعت(: 5ای )حرفه هایمهارت -1

 

 گردد.ریزی و رفتار لغات )کارکرد صحیح واژگان( و ... تدریس میگیری، تفکر علمی، برنامهتصمیمدر این کارگاه آموزشی مباحثی چون ساعت(:  10های فردی )مهارت -2

 

 

های آموزشی حل و فصل اختالفات از سر فصل و مسئولیت قراردادی ،آشنایی با انواع قراردادها، تنظیم قراردادها، ضمانت اجراء ساعت(: 25قرارداد نویسی مقدماتی )  -3

 باشد.این کارگاه می

 

های آموزشی این کارگاه عبارتست از: تشریح مراحل آیین دادرسی کیفری و فرایند رسیدگی به جرایم، تشریح انواع مجازات سر فصل ساعت(: 10کلیات حقوق کیفری ) -4

 ز متهم و ... .عد در قانون مجازات اسالمی برای دفاع اکیفری و صالحیت آنها، کیفیات مسا در نظام کیفری ایران، انواع دادگاههای

 

های دفاع در فرایند دادرسی، قوانین و مقررات انتظامی در این کارگاه پذیرش پرونده، تهیه گزارش، کالبد شکافی، تنظیم دادخواست، تکنیک ساعت(: 20جایگاه دفاع ) -5

 گیرد.و ... مورد بحث و بررسی قرار می

 

 گردد.می بررسیای در این کارگاه آموزشی تحلیل حقوقی و خود مدیریتی وکیل حرفههای مهارت ساعت(: 10ای مقدماتی )های دفاع حرفهتکنیک -6

 

 باشد.سازی از موضوعات مورد بحث در این کارگاه میها و فشردههای حقوقی، ترکیب نوشتهبندی نوشتهواژه سازی و واژه گزینی، بخش ساعت(: 5الیحه نویسی ) -7

 

های داوری، موافقتنامه داوری و شرایط صحت آن، شرایط داوران و نحوه تعیین آنها، شروع به داوری و آیین تعریف و ویژگی ساعت(: 5اوری داخلی مقدماتی )د -8

 گردد.رسیدگی، صدور رای داوری و نحوه اجرای آن و ابطال رای داوری از موضوعاتی است که در این کارگاه تدریس می

 

ناپذیر انکارگانه کار تیمی، صفات بایسته و قوانین  17اصول و فنون شرکت در جلسات و مذاکرات، اصول  ساعت(: 10بری )صول و فنون مذاکره و کلیات مدیریت و رها -9

 باشد. این کارگاه می رهبری از موضوعات مورد بحث در

 

 : دوره پنجم( نحوه برگزاری
 

مگر در  گردد.برگزار می "مشاورینو" از طریق سامانه اختصاصی "آزاد عدلمؤسسه آموزش عالی "توسط  غیر حضوری )مجازی(کارگاههای آموزشی به صورت 

 باشد. حضوریمواردی که به تشخیص استاد مربوطه نیاز به برگزاری جلسه 

 

 



 
 

 

 

9-19 ساعت و جمعه پنج شنبه روزهای :دوره برگزاری روز و ساعتششم(   

 

 مصاحبه و گزینش اعالم خواهد شد.مبلغ شهریه و نحوه پرداخت در جلسه  هفتم( شهریه دوره:

 

 شهریه اعالمی به صورت نقدی، اقساطی یا بورسیه آموزشی محاسبه و دریافت خواهد شد. توجه: 

 

 مدارک مورد نیاز: هشتم(
 

 3×4+ دو قطعه عکس رنگی  کپی شناسنامه +کپی کارت ملی یک.

 

 کپی پروانه وکالت یا کارآموزی دو.

  

 حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی( لیسانسکپی آخرین مدرک تحصیلی )حداقل  سه.

 

 بابت قرارداد بورسیه آموزشی چک ضمانت چهار.

 

 توضیحات:نهم( 
 

 قرار خواهد گرفت. نیز پذیراندر پروفایل شخصی دانش به تدریج تدریس شده و به صورت آنالین توسط اساتید ،"غیر حضوری"دوره آموزشی  .یک

 

 "ارائه خدمات حقوقی"، وارد مرحله "مدیریت امور حقوقی"به تشخیص مدیر بخش کند، استفاده می "بورسیه آموزشی"از قرارداد  "پذیردانش"در صورتیکه  .دو

 .خواهد شد

 

اداری و وکیل " یا "کارآموز وکالت"، "دادگستری پایه یک وکیل"توانند به عنوان ، میپاو های تخصصیها و دپارتماندر صورت عضویت در بخشپذیران دانش. سه

 نمایند.یا فعالیت صالح قضایی یا اداری وکالت در مراجع ذی "مدنی

 

به  "مستقل"صورت و انجام تعهد خدمت به عملیتوانند پس از پایان دوره کارآموزی میپذیران دانشهریک از  ،بر اساس دانش و مهارت حاصله از دوره آموزشی چهار.

 ها همکاری نمایند.ها، مؤسسات و سازمانعنوان مشاور یا وکیل با شرکت

 

 تماس حاصل فرمایند. 021-22651657توانند با شماره تلفن عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می .پنج

 

 
 

                              

 

 به امید دیدار

 واحد آموزش موسسه حقوقی دادفران مهر پاو

 


