
موسســــه آمــــوزش عالــــی آزاد عــــدل بــا همــــکاری موسســــه حقوقــی دادفــران مهــــر پــاو، بــا هــــدف ارتقــای 

دانــــش و مهـــارت فارغ التحصیالن حقوقـــی و تربیـت و پـــرورش نیـروی انسـانی حرفـه های و متخصـص، هجدهمین 

دوره جامـــع آموزشـــی و مهارتـــی مدیریـــت امـور حقوقـی را بـه شـرح ذیـــل برگـزار می نمایـد:

اول( شرکت کنندگان دوره: وکالی پایه یک دادگستری، کارآموزان وکالت، مدیران، کارشناسان و فارغ التحصیالن حقوقی

دوم( شروع دوره:  نیمه دوم آذر 1401

سوم( مدت دوره: 0 ساعت کالس آموزشی 

چهارم( سرفصل های آموزشی:
1-مهارت هــــای حرفــــه ای )5 ســــاعت(: مهارت هــــای نــــگارش و مذاکــــره حقوقــی، ارتبــاط موثــــر بــا مخاطــب و 

رفتــــار حرفــــه ای از موضوعــــات مــورد بحــث در ایــــن کارگاه می باشــد.

2-مهارتهـای فـردی )10 سـاعت(: در ایـن کارگاه آموزشـی مباحثـی چـون تصمیم گیـری، تفکـر علمـی، برنامه ریـزی، 

رفتـار لغـات )کارکـرد صحیـح واژگان( و ... تدریـس میگردد.

3 -تنظیــم قراردادهــای داخلــی و بینالمللــی )100 ســاعت(: آشــنایی بــا انــواع قراردادهــا، تنظیــم قراردادهــا، 

ضمانـت اجـراء، مسـئولیت قـراردادی، حـل و فصـل اختالفات و تهیـه و تنظیـم مهمتریـن نمونه هـای کاربـردی در 

حــوزه ی قراردادهــای داخلــی و بیــن المللــی از ســر فصل هــای آموزشــی ایــن کارگاه می باشــد.

4-کلیـات حقـوق کیفـری )20 سـاعت(: سـر فصل هـای آموزشـی ایـن کارگاه عبارتسـت از: تشـریح مراحـل آییـن دادرسـی 

کیفـــری و فراینـــد رســـیدگی بـه جرایـم، تشـــریح انـواع مجـازات در نظـام کیفـــری ایـران، انـــواع دادگاه هـای  کیفــری و 

صالحیــت آنهــا، کیفیت مســاعد در قانــون مجــازات اسالمی بــرای دفــاع از متهــم، بررســی و تشــریح جرایـم مبتالبه 

شـــامل کالهبرداری، خیانـــت در امانـت، اختالس، جعـــل و اسـتفاده از سـند مجعـول و ... .

5-جایـگاه دفـاع )20 سـاعت(: در ایـن کارگاه پذیـرش پرونـده، تهیـه گـزارش، کالبـد شـکافی، تنظیـم دادخواسـت، 

تکنیک هـای دفـاع در فراینـد دادرسـی، قوانیـن و مقـررات انتظامـی و ... مـورد بحـث و بررسـی قـرار میگیـرد.

6 -تکنیکهـــای دفـــاع حرفـــهای )5 سـاعت(: مهارت هـای تحلیـل حقوقـــی و خـود مدیریتـی وکیـل حرفـه ای و مهارت هـای 

حضـــور در دادگاه از جملـــه استدالل، فـــن بیـان، ارتبـاط متقابـل بـا قاضـی در ایـن کارگاه آموزشـی تدریـس میگـردد.

 

هجدهمین دوره جـامع آموزشــی ومهارتی 

حقوقی  امور  مدیریت 

به نام خــدا
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7 -داوری داخلــــی )30 ســــاعت(: تعریــــف و ویژگــی هــــای داوری، موافقــت نامــــه داوری و شــــرایط صحــــت آن، 

شــــرایط داوران و نحـــوه تعییـــن آنهـــا، شـروع بـه داوری و آییـن رسـیدگی، صـــدور رای داوری و نحـوه اجـرای آن و 

ابطـــال رای  داوری از موضوعاتـــی اســـت کـــه در ایـــن کارگاه بررســـی می گـردد.

8-الیحه نویســــی )5 ســــاعت(: واژه ســــازی و واژه گزینــی، بخشب نــــدی نوشــته های حقوقــی، ترکیــب نوشــته 

ها و فشرده ســــازی از موضوعــــات مــــورد بحــث در ایــــن کارگاه می باشــد.

9 -اصــول و فنــون مذاکــره و کلیــات مدیریــت و رهبــری )10 ســاعت(: اصــول و فنــون شــرکت در جلســات و 

مذاکـرات، اصـول 17 گانـه کار تیمـی، صفـات بایسـته یـک فـرد الهـام بخـش و قوانیـن انکارناپذیـر رهبـری و ... از 

موضوعـات مــورد بحــث در ایـن کارگاه میباشــد.

10 -حقـوق کار و تأمیـن اجتماعـی کاربـردی )15سـاعت(: در ایـن کارگاه انـواع قراردادهـای کارگـری، آئیننامـه 

حفاظـت فنـی، آئیننامـه انضباطـی کار و مراجعـی چـون هیـأت تشـخیص و حـل اختـاف قانـون کار، نحـوه محاسـبه 

حـق بیمـه پیمانـکاری )مـاده 38 (،نقـل و انتقـال کارگاه )مـاده 37 (،نحـوه انجـام بازرسـی و حسابرسـی)مواد 40

و 47 قانـون تأمیـن اجتماعـی( تدریـس می گـردد.

11 -حقـوق مالیاتـی کاربـردی )15 سـاعت(: موضوعـات مـورد بحـث در ایـن کارگاه عبارتسـت از: کلیـات راجـع بـه 

حقــــوق مالیاتــــی، مشــــمولین و غیرمشــــمولین مالیــــات، اظهارنامــه مالیاتــــی اشــخاص حقوقــــی، گروه هــای اول، 

دوم و ســـوم، آئیـــن دادرســـی مالیاتـی، نحـوه تشـخیص مالیـات و اعتـراض بـه آن، سـازمان تشـخیص و حـل اختالف 

عـــادی و فوق العـــاده و باب هـــای مختلـــف مالیات)مشـــاغل، اشـخاص حقوقـــی، مالیـات بـر امـاک، تمبـــر وکال و ...(.

12 -حقـوق مالکیـت معنـوی و شـرکتهای تجـاری کاربـردی)15 سـاعت(: در حـوزه مالکیـت صنعتـی مباحـث طـرح 

صنعتـی، اختـراع، نـام تجـاری، اسـم شـرکت و مبـدأ جغرافیایـی و در حـوزه شـرکت های تجـاری مباحـث اساسـنامه ، 

اسـم شـرکت، موضـوع، مـدت و ارکان سـه گانه شـرکت تدریـس خواهـد شـد.

13 -حقــوق شــهرداری ها، اراضــی و امــاک کاربــردی )15 ســاعت(: شــورای عالــی شهرســازی و معماری)طــرح 

جامــــع(، کمیســـیون مـــاده 5)طـــرح تفصیلــی(، کمیســـیون مــاده 100 و تخلفــات ســـاختمانی، کمیســـیون مـــاده 77 و 

عـــوارض و همچنین انـــواع و اقســـام امـــوال متعلـــق بـه شـــهرداری ها، مـوارد تملـــک رایـگان شـــهرداری ها، نحـوه 

تملـــک اراضـــی جهـــت اجـــرای طرح هـــای عمومـــی و باغـــات شـــهری از جملـــه موضوعاتـــی اســـت کـه در ایـــن کارگاه 

تدریـــس خواهـد شـد.

14 -حقـوق اصنـاف و تعزیـرات حکومتـی کاربـردی )10 سـاعت(: در ایـن کارگاه آموزشـی راهکارهـای صـدور مجـوز 

کسـب و کار بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی، آشـنایی بـا نهادهـای صادرکننـده مجـوز، نحـوه رسـیدگی بـه شـکایات 

از واحدهـــای صنفـــی و بنــگاه هـــای خدماتـــی و فصـــل جرایـــم و مجــازات هـــای منـــدرج در قانـــون نظـــام صنفـــی و 

تعزیـــرات حکومتـــی مـــورد بررســـی قـــرار خواهـــد گرفــت.

2



15 -حقــوق بیمــه بازرگانــی کاربــردی )15 ســاعت(: موضوعاتــی کــه در ایــن کارگاه مــورد بررســی قــرار میگیــرد، 

عبارتست از: تعریـــف و انـــواع قراردادهـــای بیمـه، سـازمان و ســـاختار بیمـه در ایـران، منابـع حقـوق بیمـه، اوصـاف 

و ویژگی هـــای عقـــد بیمـــه، شـرایط اساسـی صحـت قـرارداد بیمـــه، مراحـل انعقـاد عقـد بیمـه، قانـون بیمـه اجبـاری 

خسـارات وارده بـه اشـخاص ثالـث، تعهـدات بیمه گـر و بیمـه گـذار، مـوارد فسـخ و بطـان عقـد بیمـه و مـرور زمـان.

16 -دیـــوان عدالـــت اداری )10 ســـاعت(: آشـــنایی بـــا سـاختار، صالحیت، شـــرح وظایـف و آییـــن دادرسـی دیـوان 

عدالـــت اداری در ایـــن کارگاه تدریـــس خواهـد شـد.

17 -حقـــوق دفاتـــر اســـناد رســـمی کاربـــردی )5 ســـاعت(: آشـــنایی بـــا ســـاختار و تشکیالت دفاتـر اســـناد رسـمی، 

اصـول و کلیـات تنظیـم اسـناد و مهمتریـن اسـناد تنظیمـی در دفاتـر اسـناد رسـمی در ایـن کارگاه تدریـس خواهـد 

شـد.

18 -حقـوق ثبـت امـاک کاربـردی )10 سـاعت(: نحـوه ثبـت ملـک تـا مرحلـه صـدور سـند، افـراز، تفکیـک، تجمیـع، 

اخـذ سـند المثنـی و ... از موضوعـات قابـل بررسـی در ایـن کارگاه اسـت.

19 -حقـوق اجـرای اسـناد رسـمی کاربـردی )10 سـاعت(: در ایـن کارگاه آموزشـی کلیـه تشـریفات عملیـات اجرایـی 

از مرحلـــه صـــدور اجراییـــه تـــا ختـم عملیـات طبـق آیین نامـه اجـرای مفـــاد اسـناد رسـمی و الزم الجـراء بیان خواهد 

شـد.

20 -حقــــوق پولــــی و بانکــــی کاربــــردی )15 ســــاعت(: منابــع قانونــــی، قراردادهــای بانکــــی، ضمانت نامه هــای 

بانکــــی و دعـــاوی بانکـــی در ایـــن کارگاه آموزشـی مـورد بحـث و بررسـی قـــرار خواهـد گرفـت.

21 -حقـوق فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات کاربـردی)10 سـاعت(: در ایـن کارگاه آموزشـی موضوعاتـی چـون کلیـات 

حقــــوق ارتباطــــات و فنــــاوری اطالعات، بررســــی اجمالــــی قراردادهــــای الکترونیکــــی و شــــروط حاکــــم بــــر آن، 

بررســــی جایـــگاه ادلـــه الکترونیکـــی، جرایـم رایانـــه ای و آییـن دادرسـی رسـیدگی بـه آنهـــا تدریـس خواهـد شـد.

22 -حقــــوق انــــرژی کاربــــردی )10 ســــاعت(: انــــواع قراردادهــــای باال دســــتی، قراردادهــای پاییــــن دســتی، 

تامیــن مالـی پروژه هـا، حـل و فصـل اختالفات و ... از موضوعاتـی اسـت کـه در ایـن کارگاه بحـث و بررسـی خواهـد 

شـد.

23 -مدیریـت حقوقـی مجتمع هـای تجـاری و چنـد منظـوره )12 سـاعت(: هویـت ارایـه خدمـات، جایـگاه پیشـگیری، 

برنــــد ســــازی پیشــــگیری، انــــواع مجتمع هــای تجــــاری و چنــد منظــــوره، جایــگاه ســــازمانی و مدیریــت، جایــگاه 

واحــــد حقوقـــی، شـــرح خدمـــات حقوقـــی، ســـاختار مدیریـــت حقوقـی، شـــرح وظایـف اعضـــای واحـد حقوقـــی، انـواع 

قـــرارداد و اصــــول تنظیــــم آن در مجتمع هــــا، اصــــول مذاکــــره و حــــل اختــاف، آیین نامه هــــا و اساســنامه ها و 

... از موضوعاتــــی اســـت کـــه در ایـــن کارگاه تدریـس خواهـد شـد. 
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24 -مدیریـــت امـــور حقوقـــی کســـب و کارهـــا )10 ســـاعت(: مباحـــث ســـاختار فکـــری و اجرایی جهـــت مدیریت 

امـــور حقوقی، مدیریـــت قراردادهـــا و دعـــاوی و مدیریـــت ریســـک حقوقـــی و اپلیکیشـــن تخصصی در این کارگاه 

بررســـی خواهد شـــد.

25 -مشــــاوره حرفــــه ای )20 ســــاعت(: عناویــــن مــــورد بحــــث در ایــــن کارگاه عبارتســــت از جعبــــه ســــیاه 

مشــــاوره)ارتباط مشــــاور و مشــــاورپذیر(، فــــن بیــــان و مهــارت هــــای ارتباطی)پرســــش و شــــنیدن مؤثــــر(.

26 -کار آموزی عملی ) تا300 ســاعت ویژه بورســیه آموزشی(.

توجـــه)1 (: دوره جامـــع آموزشـــی و مهارتـــی مدیریـــت امـــور حقوقـــی در مجمـــوع 400 ســـاعت مـــی باشـــد و بـــه 

تشـــخیص مدیـــر بخـــش »مدیریـــت امـــور حقوقـی موسســـه حقوقـی دادفـران مهـــر پـاو «، هـر دانـــش پذیرعضـو 

طـــرح بورســـیه آموزشـــی الزم اســـت تـــا 300 ســـاعت دوره کارآمـــوزی عملـی را نیـــز بگذرانـد.

توجـــه )2 :(بـــه تشـــخیص موسســـه سـاعات تعریـــف شـده اضافـی مـــی توانـد بـه ســـایر دروس یـا دروس جدیـد 

مـــورد نیـــاز اختصـــاص یابـــد. بـه عبـارت دیگـــر رعایـت 400 سـاعت آمـــوزش، الزامـی اسـت.

پنجم( نحوه برگزاری دوره:

کارگاه هــــای آموزشــــی بــــه صــــورت غیــــر حضــوری)آنالیــــن( توســط »مؤسســــه آمــوزش عالــــی آزاد عــدل« از 

طریــــق ســــامانه اختصاصــــی »مشــاورینو« برگــــزار مــی گــردد

ششم( روز و ساعت برگزاری دوره )حضوری(: 

روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 9-19

توجـه )3(: سـاعات برگـزاری کالس ها روزهـای پنجشـنبه و جمعـه حـد فاصـل سـاعت 9 تـا 19 می باشـد و بـه طـور 

میانگیـن روزانـه 6 تـا 7 سـاعت کالس برگـزار خواهـد شـد.

هفتم( شهریه دوره: 

شهریه دوره برای متقاضیان استفاده از بورسیه آموزشی به شرح ذیل میباشد: 

 الـف (تعهـد بـه 800 سـاعت ارائـه خدمـات حقوقـی از جملـه مشـاوره، تنظیـم یـا اصـاح قراردادهـا و پشـتیبانی حقوقـی 

طبـق قـرارداد »بورسـیه آموزشـی«.

 ب ( یـا تعهـد بـه حضـور در حداکثـر چهـار دعـوی غیـر مالـی ظـرف 36 مـاه )در مراجـع قضایـی، شـبه قضایـی و اداری بــدون 

پرداخــت هزینــه هــای دادرســی و مالیاتــی کــه بــر عهــده موسســه می باشــد( طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی. 

 توجــه)4(: دانشــپذیران بورســیه آموزشــی ، قبــل از آغــاز دوره آموزشــی و مهارتــی همــراه بــا تکمیــل فـرم ثبـت 

نـام، مبلـغ ده میلیـون ریـال معـادل یـک میلیـون تومـان ) غیرقابـل اسـترداد( بابـت عضویـت در طـرح بورسـیه آموزشـی و 

تشـکیل پروفایـل شـخصی جهـت دسترسـی، مشـاهده و اسـتماع مجـدد دوره هـای آموزشـی و کارآمـوزی عملـی پرداخـت 
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مـی نماینـد.

توجـــه )5(: همچنیـــن بابـــت اســـتفاده از وبینارهـای آموزشـــی جانبـی)بـه تشـخیص واحـد آمـــوزش( و پشـتیبانی از 

دوره هـــای آموزشـــی و مهارتـــی و ســـامانه هـــای مرتبـــط پـاو از مـــاه دوم دوره آموزشـی ، ماهیانـــه مبلـغ 200 هـزار 

تومـــان بـه عنـوان حـــق اشـتراک ماهیانـه پرداخـــت خواهنـد نمـود.

توجــــه )6(: اگــــر اعضــــای دوره جامــع آموزشــی و مهارتــی » مدیریــت امورحقوقــی « بخواهنــد در یکــی از دوره 

هــــای »دعـــاوی عمومـــی و تخصصـــی« » عمومـــی دعـــاوی« یـــا » دعـــاوی تخصصـــی « هـم شـــرکت نماینـــد، تعهـد بـه 

خدمـــت دوره دوم آنهـــا، » نصـــف« خواهـد بـود.

توجــــه )7(: همچنیـــن اگریکـــی از اعضـای دوره هـای جامـع آموزشـی و مهارتـی »وکالـت حرفـه ای« »دعـاوی عمومـی 

و تخصصـی« »دعـاوی عمومـی« یـا »دعـاوی تخصصـی« بخواهنـد در دوره جامـع آموزشـی و مهارتـی » مدیریـت امـور 

حقوقـی« هـم شـرکت نماینـد تعهـد خدمـت دوره دوم آنهـا نیـز،»نصـف« خواهـد بـود.

توجــــه )8(: قــــرارداد بورســــیه آموزشــــی، پــس از برگــــزاری چهــار هفتــه از دوره آموزشــــی و مهارتــی منعقــد 

خواهــد شــد.

توجـــه)9(: متقاضیـــان شـــرکت در دوره جامـــع آموزشـــی و مهارتـــی مدیریـــت امـــور حقوقـی بـه صـــورت آزاد )غیـر 

بورســـیه آموزشـــی( میتواننـــد بـــا پرداخـــت 200 ملیـــون ریـال) ظـــرف یکسـال(نســـبت بـه ثبـت نـــام آزاد اقـدام 

نماینـد.

هشتم( مدارک مورد نیاز: 

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

- کپی پروانه وکالت یا کارآموزی 

- کپی آخرین مدرک تحصیلی )حداقل لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی(

- فیش نقدی به مبلغ پانصد هزارتومان)برای مشموالن بورسیه آموزشی( 

نهم(توضیحات : 

دوره آموزشــی »غیــر حضــوری« توســط اســاتید بــه صــورت آنالیــن تدریــس شــده و بــه تدریــج در پروفایــل 

شــخصی دانشــپذیران نیــز قــرار خواهــد گرفــت.

در صورتیکــــه »دانشــــپذیر« از قــرارداد »بورســیه آموزشــی« اســتفاده میکنــد، بــه تشخـــیص مدیــــر بخــش 

» مدیریــــت امورحقوقــــی موسســــه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو « پــــس از گذرانــدن کارآمــوزی عملی)تــا 300 

ســــاعت(، وارد مرحلــه »ارائــه خدمــات حقوقــی« خواهــد شــد.

دانشـــپذیران در صـــورت عضویـــت در بخش هـا و دپارتمان هـای تخصصـی پـــاو، میتواننـد بـه عنـوان » وکیـل پایـه 
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یـــک دادگســـتری« »کارآمـــوز وکالـــت« یـا »وکیـــل اداری و مدنـی« در مراجـع ذی صالح قضایـــی یـا اداری وکالـت یـا 

فعالیـت نماینـد.

بـــر اســـاس دانـــش و مهـــارت حاصلـــه از دوره آموزشـــی، هریـــک از دانش پذیـــران میتواننـد پـــس از پایـان دوره 

کارآمـوزی عملـی و انجـام تعهـد خدمـت به صـورت »مسـتقل« بـه عنـوان مشـاور یـا وکیـل بـا شـرکت ها، مؤسسـات 

و ســازمان ها همــکاری نماینــد.

عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره تلفــن 28111012-021 تمــاس حاصــل فرمایند.

به امید دیدار 

واحد آموزش پاو
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