


2

اعضای هیأت علمی موسسه آموزش عالی آزاد عدل
بــا مجــوز  رســمی از  وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری جمهوری اســامی ایران



3

اول ( مقدمه
مؤسســه حقوقــی دادفــران مهرپــاو، ازتاریــخ 1396/9/1فعالیــت خــود رســما آغــاز نمــوده و اساســنامه موسســه بــه تاییــد کانــون 

ــم می گــردد: ــل تقدی وکالی دادگســتری مرکــز رســیده اســت. جهــت  آشــنایی بیشــتر، توضیحــات ذی

دوم( برنامــه و اهــداف: در راســتای تحقــق چشــم انــداز پــاو، برنامه هــای کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مدتــی در هیــأت مدیــره تعریــف 
و مصــوب شــده اســت. جهــت آگاهــی از چشــم انداز ) پــاو 1402(  مــی توانیــد بــه وب ســایت www.pav.legal  مراجعــه فرماییــد. 

ســوم( ســاختار: عــالوه بــر مجمــع عمومــی، هیــأت مدیــره، شــورای مدیــران و ... کــه طبــق اساســنامه و دســتورالعمل نحــوه همــکاری، 
وظایــف و اختیــارات هرکــدام مشــخص و تعریــف شــده اســت، پــاو تشــکیل مــی شــود از :

یــک. قســمت تخصصــی: کــه متشــکل از 6 بخــش ) مشــاوره، قراردادهــا، مدیریــت امورحقوقــی، کیفــری، دعــاوی عمومــی و داوری ( 
و 24 دپارتمــان تخصصــی )مالکیــت معنــوی، مالیــات، بیمــه بازرگانــی، شــهرداری ها، انــرژی، ثبــت اســناد و امــالک، ورزش، بــورس، 
ــردد و  ــکیل می گ ــکاران تش ــدادی از هم ــر و تع ــک مدی ــان از ی ــش و دپارتم ــر بخ ــد و ه ــاف و ..... ( می باش ــی، اصن ــن اجتماع تامی

ــه فعالیــت هســتند. درحــال حاضــر بیــش از 500وکیــل ، کارآمــوز و فــارغ التحصیــل حقوقــی مشــغول ب
ــد  ــه واح ــه می نمایدازجمل ــام وظیف ــاو انج ــازمان پ ــاختار و ... س ــداف، س ــه، اه ــتای برنام ــمت در راس ــن قس ــی:  ای ــمت عموم دو. قس

ــی.  ــط عموم ــک، تشــریفات و رواب ــع انســانی، انفورماتی ــوزش، مناب آم

چهــارم( تکنولــوژی: عــالوه بر ظرفیت انســانی، ظرفیت  فنی پاو )ســامانه ها، نرم افزارها و ...( عبارتســت از:
1ـ ســامانه جامــع تخصصــی پــاو:  بــا امــکان بارگــذاری اخبــار، اطالعــات و گزارش هــای مجموعــه فعالیت هــا و اقدامــات حقوقــی 

ــه. ــران مربوط ــارت مدی ــت نظ ــکاران تح هم
ــره  ــل ذخی ــرد و قاب ــام می گی ــامانه انج ــن س ــه ای در ای ــالً حرف ــورت کام ــه ص ــوزش ب ــتم آم ــن: سیس ــوزش آنالی ــامانه  آم 2 ـ س

ــد. ــز می باش ــازی نی س
3 ـ ســامانه  مشــاوره آنالیــن: ارتبــاط مــوکل با وکالی خود در هــر نقطه از دنیا با امکان پرداخت  و دریافت حق المشــاوره.

4 ـ سامانه مدیریت و تنظیم قراردادها : با هدف توسعه و گسترش و تسهیل مدیریت تنظیم و اصالح قراردادها و نظارت برآنها.

پنجــم( دوره هــای آموزشــی ومهارتــی: ایــن دوره هــا  توســط موسســه آمــوزش عالــی آزاد عــدل ) بــا مجــوز رســمی از وزارت 
علوم،تحقیقــات و فناوری(بــا هــدف ارتقــاء دانــش و مهــارت، همــکاران  پــاو و اعضــای جامعــه حقوقــی اجــرا می گــردد. ســرفصل های 
ــش از  ــود. بی ــه می ش ــکاران ارائ ــازی هم ــه و توانمندس ــای روز جامع ــاس نیازه ــه براس ــت ک ــده اس ــف ش ــوی تعری ــه نح ــی ب آموزش
ظــرف  در  مــدت(  تخصصی)کوتــاه  آموزشــی  وبینــار  و  مــدت(  میــان   - مــدت  مهارتی)بلنــد  و  آموزشــی  دوره  3250ســاعت 

یکســال اجراخواهــد شــد.

ــام آزاد، از  ــر ثبــت ن ــد عــالوه ب ششــم( بورســیه آموزشــی: هریــک از متقاضیــان دوره هــای آموزشــی و مهارتــی ) بلنــد مــدت( مــی توان
ــت. ــده اس ــایت www.pav.legal   آم ــی در وب س ــیه آموزش ــتفاده از بورس ــوه اس ــرایط و نح ــد. ش ــتفاده نمای ــی اس ــیه آموزش بورس

ــا  ــی ب ــاغل حقوق ــان مش ــالن و صاحب ــارغ التحصی ــان ، ف ــران، کارشناس ــوزان ، مدی ــه وکال، کارآم ــه: کلی ــتراک ماهیان ــق اش ــم( ح هفت
ــه  ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ــد. ب ــتفاده نماین ــاو اس ــی پ ــات اینترنت ــه خدم ــد از کلی ــی توانن ــه م ــتراک ماهیان ــق اش ــت ح پرداخ

ــد. ــه فرمایی ــوگ مراجع ــماره22 کاتال ــه ش صفح

هشــتم( همــکاری بــا مــا: در صــورت تمایــل بــه همــکاری بــا پــاو مــی توانیــد بــه وب ســایت پــاو مراجعــه و فــرم دعــوت  بــه همــکاری 
ــت شــرکت در دوره هــای آموزشــی  ــه ، از شــما جه ــرش اولی ــه غیرحضــوری و پذی ــت در مصاحب ــس از موفقی ــد. پ ــل فرمایی را تکمی

تخصصــی مربوطــه دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.
به امید دیدار

هب انم خدا
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شهریهمدت مدرس

36/000/000تومانگروه اساتید450ساعتمهر 1400دعاوی عمومی و تخصصی

اول(دعاوی عمومی
حقوقــی و ثبتــی: تصــرف عدوانــی، مزاحمــت و ممانعــت از حــق ، اثبــات حیلــه و تقلــب، مطالبــات ناشــی از پیمانــکاری دولتــی، 
وجــه التــزام، تاییــد انفســاخ و ابطــال وجــه التــزام، الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی و اخــذ پایانــکار و صورتمجلــس تفکیکــی، 
ــه، فــروش مــال مشــاع،  ــز انتقــال منافــع، دســتور فــروش ، تخلی ــد، تجوی ــع ی ــی، خل ــث اجرای ــه ، اعتــراض ثال ابطــال اجرایی
مطالبــه ودیعــه در اجــاره، مطالبــه اجــاره بهــا ، الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی صلــح ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه و تجــارت، 
ــزام بــه  ــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو ، ال ابطــال مبایعــه نامــه ، اســترداد ســند، اثبــات مالکیــت ، اســترداد مــال منقــول، ال
تنظیــم ســند رســمی انتقــال امتیــاز تلفــن، تحویــل اصــول اســناد، رفــع اثــراز امــوال توقیفــی ، الــزام بــه فــک پــالک، الــزام 
بــه فــک رهــن، الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی  اجــاره ، قلــع و قمــع مســتحدثات، دعــوای سرپرســتی محجوریــن ، احتســاب ایــام 
تصــدی قیــم، ضــم امیــن ، ضــم ناظــر، الــزام بــه تحویــل مبیــع ، تاییــد فســخ ، اعــالم بطــالن عقــد ، تقســیم ترکــه ، مهــر ومــوم 
ترکــه ، تحریــر ترکــه، تنفیــذ وصیــت نامــه عــادی، اعــالم انفســاخ و بطــالن عقــد ناشــی از اخــذ بــه شــفعه، افــراز، تقســیم، اخــذ 

ســند مالکیــت از طریــق هیــات تکلیــف و اخــذ ســند از مجــرای امــالک جــاری و....
ــارات  ــه خس ــنگین ، مطالب ــزام س ــه الت ــال وج ــد، ابط ــاخ عق ــالم انفس ــط دادگاه، اع ــادی توس ــرارداد ع ــد ق ــا: تایی  قرارداده
قــراردادی اعــم از تعییــن شــده و نشــده ، رد معاملــه فضولــی، فســخ قــرارداد بــه علــت تخلــف از شــرط، بطــالن معاملــه بــه 
دلیــل عــدم رعایــت تشــریفات، معامــالت معــارض، اشــتباه در برنــد تجــاری مــورد معاملــه، مطالبــه وجــه تضمیــن انجــام تعهــد ، 

بطــالن شــروط ناقــض اصــل تناظــر در قــرارداد.
ــرداری ،  ــم کالهب ــم در حک ــبیه و جرای ــم ش ــردای، جرای ــاء، کالهب ــالس، ارتش ــب، اخت ــر اکاذی ــراء، نش ــن و افت ــری: توهی کیف
ــرف  ــق ، تص ــت ازح ــت و ممانع ــی، مزاحم ــرف عدوان ــدی ، تص ــب عم ــرقت ، تخری ــی، س ــرف غیرقانون ــت ، تص ــت درامان خیان
غیرقانونــی، جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول، پولشــویی، صــدور چــک پرداخــت نشــدنی ، جرایــم علیــه حقــوق خانوادگــی ، 

ــی و... ــادف رانندگ ــه ای ، تص ــم رایان ــی، جرای ــی االرض و بغ ــاد ف ــه ، افس ــی ، محارب ــراث فرهنگ ــه می ــم علی جرای
داوری: داوری در خصوصــی ســازی، درخواســت تعییــن داور، درخواســت ابــالغ رای داور، درخواســت اجــرای رای داور، 

ــر زوال داوری. ــم ب ــدور حک ــوای ص ــال رای داور، دع ــت ابط درخواس
دوم( دعاوی تخصصی 

ــر  ــه ب ــک طرف ــالق ی ــن ، ط ــه تمکی ــزام ب ــه ، ال ــی زوج ــوق مال ــه و حق ــه مهری ــی، مطالب ــالق توافق ــوای ط ــواده: دع خان
مبنــای عســروحرج زوجــه.

کار و تامیــن اجتماعــی: الــزام ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه پذیــرش عنــوان شــغلی رای کمیتــه ســخت و زیــان آور بــا عنــوان 
مغایــرت شــغلی لیســت هــای ارســالی کارفرمــا، الــزام  بــه پذیــرش ایجــاد ســابقه بیمــه مســتند بــه رای مــاده 148 قانــون 
کار، الــزام ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه تعدیــل بدهــی درآرای هیــات هــای بــدوی و تجدیدنظــر تشــخیص مطالبــات ، الــزام 
ــه توقیــف امــوال غیرمنقــول و منقــول  ــه اســتناد قانــون بیمــه بیــکاری و اعتــراض ب ــه پذیــرش برقــراری بیمــه بیــکاری ب ب

کارفرمایــان بدهــکار بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی در اجــرای مــاده 50 قانــون تامیــن اجتماعــی .
شــهرداری هــا، اراضــی و امــالک: الــزام بــه صــدور پروانــه ســاخت ، ابطــال پروانــه ســاخت، الــزام بــه صــدور پایانــکار ، 
ابطــال پایانــکار ، ابطــال رای کمیســیون مــاده 77، ابطــال رای کمیســیون مــاده 100 ، ابطــال رای مــاده 12، ابطــال رای 

بــاغ، مطالبــه بهــای ملــک و مطالبــه خســارت .
ــی،  ــع عموم ــال صورتجلســه مجم ــال صورتجلســه افزایــش ســرمایه، ابط ــاری: ابط ــر تج ــاری و موسســات غی شــرکت هــای تج
ابطــال صورتجلســه هیــات مدیــره، الــزام بــه انتقــال ســهام شــرکت، انحــالل شــرکت، صــدور حکــم ورشکســتگی، مطالبــه ســهم 

الشــرکه و تعییــن مدیــر تصفیــه.
مالکیــت صنعتــی: ابطــال رای کمســیون مــاده 170 قانــون ثبــت عالیــم تجــاری، ابطــال اظهارنامــه تجــاری، ابطــال عالمــت تجــاری 
و اخــذ دســتور موقــت، ابطــال نــام تجــاری بــه اســتناد عالمــت تجاری،ابطــال طــرح صنعتــی ثبــت شــده، دعــوای کیفــری نقــض 

بخش اول( معرفی دوره های آموزشی و مهارتی )بلند مدت(
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عالمــت از طریــق نــام دامنــه، الــزام بــه ثبــت اختــراع و الــزام بــه ثبــت عالمــت تجــاری.
مســوولیت مدنــی: مســوولیت ناشــی از اعمــال پزشــکی ، دعــاوی ناشــی از ســاخت، نگهداشــت یــا مالکیــت ســاختمان، حقــوق 

مصــرف کننــده و تولیــد کننــده.
ــه بــرگ تشــخیص در  ــه بــرگ تشــخیص در مــورد برگشــت هزینــه هــا توســط حــوزه مالیاتــی ، اعتــراض ب مالیات:اعتــراض ب

ــه بــرگ تشــخیص در مــورد نحــوه محاســبه مالیــات حــق واگــذاری امــالک.  مــورد تراکنــش هــای بانکــی و اعتــراض ب
مجتمــع هــای تجــاری و چندمنظــوره: ابطــال مجامــع عمومــی و تصمیمــات آن، مطالبــه اجــور معــوق و اثبــات شــرایط فــورس مــاژور 

) قــوه قاهــره(، مطالبــه شــارژ و خدمــات عمومــی و الــزام بــه تحویــل مــورد معاملــه .
بیمه بازرگانی: اختالف  درمیزان خسارت، داوری دربیمه، خسارت های تقلبی، دعاوی فی مابین بیمه گر و نمایندگان .

پولــی و بانکــی: ابطــال قراردادهــای بانکــی، ابطــال شــروط غیرعادالنــه، اســتراداد ســودهای اخــذ شــده بــه ناحــق، ابطــال عملیــات 
اجرایــی و دســتور مزایــده ، الــزام بانــک بــه فــک رهــن و وثایــق ، الــزام بانــک بــه انجــام تکالیــف قــراردادی و اســناد باالدســتی .

اصنــاف و تعزیــرات حکومتــی: ابطــال پروانــه کســب، ابطــال انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی، الــزام بــه صــدور پروانــه کســب، 
کــم فروشــی و گرانفروشــی، تقلــب و عرضــه خــارج از شــبکه.

اســنادتجاری: مطالبــه وجــه )چــک، ســفته و یــا بــروات(، اســترداد الشــه چــک، تقاضــای صــدور اجراییــه چــک، ابطــال اجراییــه 
چــک و تامیــن خواســته در اســناد تجــاری. 

حقــوق ورزشــی: مطالبــه خســارات ناشــی از فســخ یکجانبــه قــرارداد از ســوی مربــی، باشــگاه یــا بازیکــن، اقامــه دعــوا علیــه 
باشــگاه بــه دلیــل انعقــاد قــرارداد بــا بازیکــن تحــت قــرارداد باشــگاه دیگــر، مطالبــه حقــوق معوقــه مربــی یــا بازیکــن پــس از 

اتمــام قــرارداد و دعــوای مطالبــه حــق آمــوزش و ترانســفر.
انــرژی: مطالبــه خســارت ناشــی از مصــادره یــا ســلب مالکیــت ســرمایه گــذار خارجــی )درحــوزه انــرژی(، جبــران خســارت ناشــی 
از وضــع قوانیــن مالیاتــی جدیــد درطــول اجــرای قــرارداد )ســلب مالکیــت خزنــده(، جبــران ضــرر و زیــان ناشــی از تعرفــه هــای 

گمرکــی بــر میــزان حــق ســواپ دریافتــی.
بورس: مطالبه سود مصوب ، ابطال یا تایید معامالت فضولی در بورس و صالحیت هیات داوری در بورس.

 فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات: کالهبــرداری رایانــه ای، نشــر اکاذیــب، دسترســی غیرمجــاز، تخریــب و اخــالل داده هــا )هــک( 
و ســرقت رایانــه ای.

اطفال و نوجوانان: سرقت ، ضرب و جرح، رانندگی بدون پروانه، اعمال منافی عفت و جرایم مرتبط با مواد مخدر.
دیــوان عدالــت اداری: دعــاوی علیــه آراء صــادره از کمیســیون مــاده 100 شــهرداری هــا، هیــات هــای حــل اختــالف قانــون کار 
رســیدگی فرجامــی بــه آراء هیــات حــل اختــالف مالیاتــی، دعــوای مســتخدم دولــت  علیــه دســتگاه متبــوع خــود در خصــوص 

حقــوق اســتخدامی و ابطــال مصوبــه خــالف قانــون هیــأت وزیــران یــا وزیــر.
 حمــل و نقــل هوایــی: خســارت ناشــی از عــدم انجــام تعهــد در قراردادهــای چارتــری فــی مابیــن خطــوط هوایــی و آزانــس هــای 
مســافرتی ، دادخواســت مطالبــه وجــه و یــا انجــام تعهــد بیــن شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی و صاحــب کاال، شــکایت ناشــی 

از ســوء اســتفاده و هــک کارت هــای بانکــی در خریدهــای بلیــط یــا هتــل از آنالیــن تــراول هــا.
حمــل و نقــل دریایــی: اثبــات مالکیــت بــدون بارنامــه ، مطالبــه حــق توقــف کانتینرهــا و مطالبــه خصــارت وارده بــه محمولــه در 

اثنــای حمــل.



4

عنوان دوره آموزشی و مهارتی 

ی
ش

وز
آم

ل 
ص

رف
س

شروع کد

2

شهریهمدت مدرس

20/000/000تومانگروه اساتید200ساعتمهر 1400دعاوی  عمومی

حقوقــی و ثبتــی: تصــرف عدوانــی، مزاحمــت و ممانعــت از حــق ، اثبــات حیلــه و تقلــب، مطالبــات ناشــی از پیمانــکاری دولتــی، 
وجــه التــزام، تاییــد انفســاخ و ابطــال وجــه التــزام، الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی و اخــذ پایانــکار و صورتمجلــس تفکیکــی، 
ــال مشــاع،  ــه، فــروش م ــع، دســتور فــروش ، تخلی ــال مناف ــز انتق ــد، تجوی ــع ی ــی، خل ــث اجرای ــراض ثال ــه، اعت ــال اجرایی ابط
مطالبــه ودیعــه در اجــاره، مطالبــه اجــاره بهــا ، الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی صلــح ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه و تجــارت، 
ــزام بــه  ــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو ، ال ابطــال مبایعــه نامــه ، اســترداد ســند، اثبــات مالکیــت ، اســترداد مــال منقــول، ال
تنظیــم ســند رســمی انتقــال امتیــاز تلفــن، تحویــل اصــول اســناد، رفــع اثــراز امــوال توقیفــی ، الــزام بــه فــک پــالک، الــزام 
بــه فــک رهــن، الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی  اجــاره ، قلــع و قمــع مســتحدثات، دعــوای سرپرســتی محجوریــن ، احتســاب ایــام 
تصــدی قیــم، ضــم امیــن ، ضــم ناظــر، الــزام بــه تحویــل مبیــع ، تاییــد فســخ ، اعــالم بطــالن عقــد ، تقســیم ترکــه ، مهــر ومــوم 
ترکــه ، تحریــر ترکــه، تنفیــذ وصیــت نامــه عــادی، اعــالم انفســاخ و بطــالن عقــد ناشــی از اخــذ بــه شــفعه، افــراز، تقســیم، اخــذ 

ســند مالکیــت از طریــق هیــات تکلیــف و اخــذ ســند از مجــرای امــالک جــاری و....
ــارات  ــه خس ــنگین ، مطالب ــزام س ــه الت ــال وج ــد، ابط ــاخ عق ــالم انفس ــط دادگاه، اع ــادی توس ــرارداد ع ــد ق ــا: تایی  قرارداده
قــراردادی اعــم از تعییــن شــده و نشــده ، رد معاملــه فضولــی، فســخ قــرارداد بــه علــت تخلــف از شــرط، بطــالن معاملــه بــه 
دلیــل عــدم رعایــت تشــریفات، معامــالت معــارض، اشــتباه در برنــد تجــاری مــورد معاملــه، مطالبــه وجــه تضمیــن انجــام تعهــد ، 

بطــالن شــروط ناقــض اصــل تناظــر در قــرارداد.
ــرداری ،  ــم کالهب ــم در حک ــبیه و جرای ــم ش ــردای، جرای ــاء، کالهب ــالس، ارتش ــب، اخت ــر اکاذی ــراء، نش ــن و افت ــری: توهی کیف
ــرف  ــق ، تص ــت ازح ــت و ممانع ــی، مزاحم ــرف عدوان ــدی ، تص ــب عم ــرقت ، تخری ــی، س ــرف غیرقانون ــت ، تص ــت درامان خیان
غیرقانونــی، جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول، پولشــویی، صــدور چــک پرداخــت نشــدنی ، جرایــم علیــه حقــوق خانوادگــی ، 

ــی و... ــادف رانندگ ــه ای ، تص ــم رایان ــی، جرای ــی االرض و بغ ــاد ف ــه ، افس ــی ، محارب ــراث فرهنگ ــه می ــم علی جرای
داوری: داوری در خصوصــی ســازی، درخواســت تعییــن داور، درخواســت ابــالغ رای داور، درخواســت اجــرای رای داور، 

ــر زوال داوری. ــم ب ــدور حک ــوای ص ــال رای داور، دع ــت ابط درخواس
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20/000/000 تومانگروه اساتید400 ساعت11 شهریور 1400مدیریت امور حقوقی

مهارت هــای حرفــه ای، مهارت هــای فــردی، تنظیــم قراردادهــای داخلــی و بین المللی،کلیــات حقــوق کیفری،جایــگاه دفــاع، تکنیک هــای 
دفــاع حرفــه ای،  داوری داخلــی ، الیحــه نویســی، اصــول و فنــون مذاکــره و کلیــات مدیریــت و رهبــری، حقــوق کار و تأمیــن اجتماعــی 
کاربــردی، حقــوق مالیاتــی کاربــردی، حقــوق مالکیــت معنــوی و شــرکت های تجــاری کاربــردی، حقــوق شــهرداری ها، اراضــی و امــالک 
کاربــردی ،  حقــوق اصنــاف و تعزیــرات حکومتــی کاربــردی، حقــوق بیمــه بازرگانــی کاربــردی، دیــوان عدالــت اداری ، حقــوق دفاتــر 
اســناد رســمی، حقــوق ثبــت  امــالک کاربــردی، حقــوق اجــرای اســناد رســمی کاربــردی، حقــوق پولــی و بانکــی کاربردی،حقــوق فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات کاربــردی ، حقــوق انــرژی کاربــردی ، مدیریــت حقوقــی مجتمع هــای تجــاری و چنــد منظــوره ،  مدیریــت امــور 

حقوقــی کســب و کارهــا و مشــاوره حرفــه ای.
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مهارت هــاي حرفــه اي  ،مهارت هــاي فــردي، تنظیــم قراردادهــاي داخلــي ،کلیــات حقــوق کیفــري کاربــردي، الیحــه نویســي ، حقــوق کار و 
تأمیــن اجتماعــي کاربــردي ، حقــوق مالیاتــي کاربــردي ، حقــوق مالکیــت معنــوي و شــرکت هــاي تجــاري کاربــردي، حقــوق شــهرداري ها، 
اراضــي و امــالک کاربــــردي، حقــوق اصنــاف و تعزیرات حکومتــي کاربردي، دیــوان عدالت اداري، حقوق دفاتر اســناد رســمي کاربردي 

، مدیریــت حقوقــي مجتمــع هــاي تجــاري و چنــد منظــوره ، پاســخ بــه  » چــرا« ي مهــم زندگــي  و مشــاوره حرفــه اي ...
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شهریهمدت مدرس

2/000/000توماندکتر میترا ضرابی40ساعتمهر 1400تنظیم قراردادهای داخلی 

کلیات و اصول حاکم بر تنظیم قراردادها، اقدامات پیش از  تنظیم قراردادها، مراحل انعقاد قراردادها، مفاد اصلی  و فرعی 
قراردادها، شروط قـراردادی، ضمانت اجـراهای قراردادی، مسئوولیت قراردادی و جبران خسارت و حل و فصل اختالفات.
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شهریهمدت مدرس

1/200/000توماندکتر حسن فضلی30ساعت14 مرداد 1400داوری داخلی 

 مبانـــی و روش هــای حــل و فصــل اختــالف بـــه ویــــژه داوری، مفهـــوم موافقت نامـــه داوری، جریـــان داوری ) از طــرح ادعــا تــا 
صـــدور رأی (، انــواع، تعریــف، تاریخچــه، اهــداف و مزایــا، منابــع موافقت نامــه داوری و اقســام آن، قوانیــن ملــی داوری، قواعــد 
ــرداوری، داوری ســازمانی و خــاص )ویژگــی هــاو نمونه هــا(، مقــر داوری، انتخــاب و  داوری، قــرارداد داوری، قوانیــن حاکــم ب
اوصــاف و جــرح داور، حقــوق و تکالیــف ایشــان، قواعــد رســیدگی و دســتور موقــت، تجمیــع دعــاوی و ضــم و ورود اشــخاص 
ثالــث، جلســه اســتماع و ادلــه، هزینه هــای داوری و تأمیــن خســارت دادرســی، اســتقالل شــرط داوری، جلســه شــور، انــواع رأی 
ــواع رأی داوری،  داوری و ختــم رســیدگی و توقیــف داوری، طــواری داوری، طــرح دعــاوی طــاری درداوری، ختــم رســیدگی، ان
ــر درخواســت های داوري از دادگاه، حــدود دخالــت دادگاه  صــدور رأی تصحیحــی، گــزارش اصالحــی ، قواعــد عمومــی حاکــم ب
در مبحــث داوری، تعییــن داور، ابــالغ رأي داور، اجــراي رأی داور، اعتــراض بــه رأی داور، اعتــراض ثالــث بــه رأی داور، اعــاده 

دادرســی نســبت بــه رأی داوری و رفــع ابهــام از رأی داوری.
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شهریهمدت مدرس

46/000/000تومانگروه اساتید700 ساعتمهر1400وکالت حرفه ای

سیســتم ســازی دفتــر وکالــت و موسســه حقوقــی ،مهــارت هــای فــردی، کلیــات مدیریــت و رهبــری ، اصــول و فنــون مذاکــره، 
صفــر تــا صــد مدیریــت دفتــر وکالــت و موسســه حقوقــی، مدیریــات امــور حقوقــی ، دعــاوی عمومــی و تخصصــی، قراردادهــای 

داخلــی و بیــن المللــی، داوری داخلــی و مشــاوره حرفــه ای.

عنوان دوره آموزشی و مهارتی 

ی
ش

وز
آم

ل 
ص

رف
س

شروع کد

5

شهریهمدت مدرس

5/000/000توماندکتر میترا ضرابی100ساعتمهر 1400تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

ــم قراردادهــا، مراحــل  ــات پیــش از  تنظی ــم قراردادهــا، اقدام ــر تنظی ــم ب ــات و اصــول حاک ــی: کلی ــم قرارداهــای داخل تنظی
انعقــاد قراردادهــا، مفــاد اصلــی  و فرعــی قراردادهــا، شــروط قـــراردادی،ضمانت اجـــراهای قــراردادی، مســئوولیت قــراردادی 

و جبــران خســارت و حــل و فصــل اختالفــات.
تنظیــم قرارداهــای بین المللــی: معرفــی انــواع قراردادهــا، مراحــل انعقــاد قراردادهــا، مفادقراردادهــا، روش هــای بیــــن المللی 
پرداخــت ، انــواع ضمانــت نامه هــای بین المللــی، ضمانــت اجـــراهای قــرارداد، روش هــای جبــران خســارت، حــل و فصــل 

ــی. ــای بین الملل ــا قرارداده ــط ب ــه مرتب ــن نمون ــیون ها و قوانی ــی کنوانس ــات، معرف اختالف
داوری در حــل اختالفــات  قــراردادی: کلیــات و اصــول حاکــم بــرداوری، انــواع داوری، موافقتنامــه داوری، شــرایط صحــت و آثــار 
موافقتنامــه داوری ، ممنوعیت هــای داوری، نحــوه تعییــن داور، جــرح داور، قرارنامــه داوری رســیدگی توســط داور، صــدور رای 

داوری، اجــرای رای داوری و ابطــال رای داوری.
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شهریهمدت مدرس

25/000/000 تومانگروه اساتید250 ساعتزمستان 1400دعاوی تخصصی

ــر  ــه ب ــک طرف ــالق ی ــن ، ط ــه تمکی ــزام ب ــه ، ال ــی زوج ــوق مال ــه و حق ــه مهری ــی، مطالب ــالق توافق ــوای ط ــواده: دع خان
مبنــای عســروحرج زوجــه.

کار و تامیــن اجتماعــی: الــزام ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه پذیــرش عنــوان شــغلی رای کمیتــه ســخت و زیــان آور بــا عنــوان 
مغایــرت شــغلی لیســت هــای ارســالی کارفرمــا، الــزام  بــه پذیــرش ایجــاد ســابقه بیمــه مســتند بــه رای مــاده 148 قانــون 
کار، الــزام ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه تعدیــل بدهــی درآرای هیــات هــای بــدوی و تجدیدنظــر تشــخیص مطالبــات ، الــزام 
ــه توقیــف امــوال غیرمنقــول و منقــول  ــه اســتناد قانــون بیمــه بیــکاری و اعتــراض ب ــه پذیــرش برقــراری بیمــه بیــکاری ب ب

کارفرمایــان بدهــکار بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی در اجــرای مــاده 50 قانــون تامیــن اجتماعــی .
شــهرداری هــا، اراضــی و امــالک: الــزام بــه صــدور پروانــه ســاخت ، ابطــال پروانــه ســاخت، الــزام بــه صــدور پایانــکار ، 
ابطــال پایانــکار ، ابطــال رای کمیســیون مــاده 77، ابطــال رای کمیســیون مــاده 100 ، ابطــال رای مــاده 12، ابطــال رای 

بــاغ، مطالبــه بهــای ملــک و مطالبــه خســارت .
ــی،  ــع عموم ــال صورتجلســه مجم ــال صورتجلســه افزایــش ســرمایه، ابط ــاری: ابط ــر تج ــاری و موسســات غی شــرکت هــای تج
ابطــال صورتجلســه هیــات مدیــره، الــزام بــه انتقــال ســهام شــرکت، انحــالل شــرکت، صــدور حکــم ورشکســتگی، مطالبــه ســهم 

الشــرکه و تعییــن مدیــر تصفیــه.
مالکیــت صنعتــی: ابطــال رای کمســیون مــاده 170 قانــون ثبــت عالیــم تجــاری، ابطــال اظهارنامــه تجــاری، ابطــال عالمــت تجــاری 
و اخــذ دســتور موقــت، ابطــال نــام تجــاری بــه اســتناد عالمــت تجاری،ابطــال طــرح صنعتــی ثبــت شــده، دعــوای کیفــری نقــض 

عالمــت از طریــق نــام دامنــه، الــزام بــه ثبــت اختــراع و الــزام بــه ثبــت عالمــت تجــاری.
مســوولیت مدنــی: مســوولیت ناشــی از اعمــال پزشــکی ، دعــاوی ناشــی از ســاخت، نگهداشــت یــا مالکیــت ســاختمان، حقــوق 

مصــرف کننــده و تولیــد کننــده.
ــه بــرگ تشــخیص در  ــه بــرگ تشــخیص در مــورد برگشــت هزینــه هــا توســط حــوزه مالیاتــی ، اعتــراض ب مالیات:اعتــراض ب

ــه بــرگ تشــخیص در مــورد نحــوه محاســبه مالیــات حــق واگــذاری امــالک.  مــورد تراکنــش هــای بانکــی و اعتــراض ب
مجتمــع هــای تجــاری و چندمنظــوره: ابطــال مجامــع عمومــی و تصمیمــات آن، مطالبــه اجــور معــوق و اثبــات شــرایط فــورس مــاژور 

) قــوه قاهــره(، مطالبــه شــارژ و خدمــات عمومــی و الــزام بــه تحویــل مــورد معاملــه .
بیمه بازرگانی: اختالف  درمیزان خسارت، داوری دربیمه، خسارت های تقلبی، دعاوی فی مابین بیمه گر و نمایندگان .

پولــی و بانکــی: ابطــال قراردادهــای بانکــی، ابطــال شــروط غیرعادالنــه، اســتراداد ســودهای اخــذ شــده بــه ناحــق، ابطــال عملیــات 
اجرایــی و دســتور مزایــده ، الــزام بانــک بــه فــک رهــن و وثایــق ، الــزام بانــک بــه انجــام تکالیــف قــراردادی و اســناد باالدســتی .

اصنــاف و تعزیــرات حکومتــی: ابطــال پروانــه کســب، ابطــال انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی، الــزام بــه صــدور پروانــه کســب، 
کــم فروشــی و گرانفروشــی، تقلــب و عرضــه خــارج از شــبکه.

اســنادتجاری: مطالبــه وجــه )چــک، ســفته و یــا بــروات(، اســترداد الشــه چــک، تقاضــای صــدور اجراییــه چــک، ابطــال اجراییــه 
چــک و تامیــن خواســته در اســناد تجــاری. 

حقــوق ورزشــی: مطالبــه خســارات ناشــی از فســخ یکجانبــه قــرارداد از ســوی مربــی، باشــگاه یــا بازیکــن، اقامــه دعــوا علیــه 
باشــگاه بــه دلیــل انعقــاد قــرارداد بــا بازیکــن تحــت قــرارداد باشــگاه دیگــر، مطالبــه حقــوق معوقــه مربــی یــا بازیکــن پــس از 

اتمــام قــرارداد و دعــوای مطالبــه حــق آمــوزش و ترانســفر.
انــرژی: مطالبــه خســارت ناشــی از مصــادره یــا ســلب مالکیــت ســرمایه گــذار خارجــی )درحــوزه انــرژی(، جبــران خســارت ناشــی 
از وضــع قوانیــن مالیاتــی جدیــد درطــول اجــرای قــرارداد )ســلب مالکیــت خزنــده(، جبــران ضــرر و زیــان ناشــی از تعرفــه هــای 

گمرکــی بــر میــزان حــق ســواپ دریافتــی.
بورس: مطالبه سود مصوب ، ابطال یا تایید معامالت فضولی در بورس و صالحیت هیات داوری در بورس.

 فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات: کالهبــرداری رایانــه ای، نشــر اکاذیــب، دسترســی غیرمجــاز، تخریــب و اخــالل داده هــا )هــک( 
و ســرقت رایانــه ای.

اطفال و نوجوانان: سرقت ، ضرب و جرح، رانندگی بدون پروانه، اعمال منافی عفت و جرایم مرتبط با مواد مخدر.
دیــوان عدالــت اداری: دعــاوی علیــه آراء صــادره از کمیســیون مــاده 100 شــهرداری هــا، هیــات هــای حــل اختــالف قانــون کار 
رســیدگی فرجامــی بــه آراء هیــات حــل اختــالف مالیاتــی، دعــوای مســتخدم دولــت  علیــه دســتگاه متبــوع خــود در خصــوص 

حقــوق اســتخدامی و ابطــال مصوبــه خــالف قانــون هیــأت وزیــران یــا وزیــر.
 حمــل و نقــل هوایــی: خســارت ناشــی از عــدم انجــام تعهــد در قراردادهــای چارتــری فــی مابیــن خطــوط هوایــی و آزانــس هــای 
مســافرتی ، دادخواســت مطالبــه وجــه و یــا انجــام تعهــد بیــن شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی و صاحــب کاال، شــکایت ناشــی 

از ســوء اســتفاده و هــک کارت هــای بانکــی در خریدهــای بلیــط یــا هتــل از آنالیــن تــراول هــا.
حمــل و نقــل دریایــی: اثبــات مالکیــت بــدون بارنامــه ، مطالبــه حــق توقــف کانتینرهــا و مطالبــه خصــارت وارده بــه محمولــه در 

اثنــای حمــل.
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مدت
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شهریه

شهریه

مدرس

مدرس

مدرس

حقوق مدنی پیشرفته

حقوق جزای عمومی و اختصاصی پیشرفته

آیین دادرسی کیفری کاربردی

22 خرداد 1400

24 خرداد 1400

18 خرداد 1400

50 ساعت

40 ساعت

50 ساعت

 دکتر میترا ضرابی

دکتر بابک فرهی

دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

2/000/000تومان

1/600/000تومان

2/000/000تومان

مالکیــت و توابــع آن، وقــف، اعمــال حقوقــی و وقایــع حقوقــی، شــرایط صحــت و آثــار معامــالت، شــروط، ســقوط تعهــدات، اقســام 
مســوولیت مدنــی و مبانــی آن، ضمــان قهــری در قانــون مدنــی ایــران،  عقــود معیــن )بیــع ، اجــاره ، مشــارکت مدنــی،  صلــح، 

ضمــان ، رهــن و وکالــت(، وصیــت )عهــدی، تملیکــی( و آثــار آن، شــفعه و ارث.

تعدد جرم، تخفیف مجازات، اختالس، ارتشاء ، کالهبرداری و جرایم در حکم آن،جعل ، ممانعت از حق، تصرف عمرانی و ...

ــای  ــن ه ــا، جایگزی ــکیالت آنه ــرا و تش ــواع دادس ــرم، ان ــف ج ــه کش ــی، مرحل ــوای خصوص ــری، دع ــی کیف ــن دادرس ــات آیی کلی
ــات شــروع  ــی و جه ــات مقدمات ــده تحقیق ــع و عوامــل ســقوط آن، مرجــع انجــام دهن ــب، موان ــه تعقی ــات شــروع ب ــب،  جه تعقی
بــه آن،قــرار نیابــت قضایــی، قــرار توقــف تحقیقــات و ممنوعیــت تحقیــق در برخــی جرایــم، حقــوق شــاکی و متهــم در مرحلــه 
ــی،  ــات مقدمات ــه تحقیق ــی، خاتم ــارت قضای ــری و نظ ــن کیف ــرار تأمی ــم، ق ــی از مته ــب و بازجوی ــار، جل ــات مقدماتی،احض تحقیق
صالحیــت مقــام قضایــی، صالحیــت ذاتــی مراجــع کیفــری، صالحیــت محلــی و اســتثنائات آن، نحــوه رســیدگی در محاکــم کیفــری، 
طــرق عــادی اعتــراض بــه آراء محاکــم کیفــری، طــرق فــوق العــاده اعتــراض بــه آراء محاکــم کیفــری، ادلــه اثبــات دعــوی، قواعــد 

عمومــی و اجــرای آراء کیفــری.

عنوان دوره آموزشی و مهارتی 
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شهریهمدت مدرس

800/000 تومان دکتر شادی اویارحسین20ساعتمرداد 1400اصول تنظیم قراردادهای داخلی

ــم در  ــکات مه ــراردادی، ن ــره ق ــی، مذاک ــرارداد نویس ــات قـ ــی، ادبی ــرارداد نویس ــات ق ــا، کلی ــی قرارداده ــی حقوق  مبان
تنظیــم قــرارداد هــا، نحــوه نــگارش و تنظیــم بندهــای قرارداد،تأمــل بیشــتر بــر روی بندهــای حقوقــی قــرارداد و 

ــرارداد. ــه ق ــد نمون ــی چن بررس

بخش دوم( معرفی دوره های آموزشی و مهارتی )میان مدت(
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 حقوق شهرداری ها، اراضی و اماک کاربردی 

حقوق کار و تأمین اجتماعی کاربردی

16 تیر 1400

تابستان 1400

30ساعت

40ساعت

دکتر سید محسن بهشتیان

حسین زنجانی

1/200/000تومان

1/600/000تومان

ــاده 77،  ــوارض، کمیســیون م ــاده 100،ع ــی(، ســاخت و ســازهای شــهری ،کمیســیون م طــرح هــای شهرســازی)جامع و تفضیل
ــهرداری ها. ــه ش ــاوی  علی ــی و دع ــک اراض ــات، تمل باغ

آشــنایی بــا: قانــون بیمــه بیــکاری، نحــوه اجــرای مــاده 38 قانــون تامیــن اجتماعــی درخصــوص پیمانــکاران و ضریــب حــق بیمــه 
پیمان،انــواع قراردادهــای کار، نحــوه بازنشســتگی، کمیســیون هــای پزشــکی، نحــوه بازرســی از کارگاههــای مشــمول قانــون و 
اخــذ کدکارگاهــی، منشــا ایجــاد بدهــی بــرای کارفرمایــان، نحــوه اعتــراض بــه میــزان حــق بیمــه در هیــات تشــخیص مطالبــات 
ــالف و تشــخیص اداره کار، نحــوه حضــور و اقــدام در  و تجدیدنظر،دادخواســت نویســی و الیحــه نویســی در مراجــع حــل اخت

دیــوان عدالــت اداری در خصــوص آراء اداره کار و هیــات هــای تشــخیص تامیــن اجتماعــی.

عنوان دوره آموزشی و مهارتی 
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شهریهمدت مدرس

1/200/000توماندکتر سنجر فخری30 ساعت12 تیر 1400حقوق مالیات کاربردی

ــه  ــار اظهارنام ــر ارث و آث ــات ب ــات مالی ــات، کلی ــات، اشــخاص غیرمشــمول مالی ــی، اشــخاص مشــمول مالی ــات حقــوق مالیات کلی
مالیــات بــرارث، مالیــات اجــاره امــالک، مالیــات نقــل و انتقــال امــالک و حــق واگــذاری، مالیــات بردرآمــد مشــاغل، مشــمولین، 
الزامــات مربــوط بــه نگهــداری مــدارک و دفاتــر، اظهارنامــه مالیــات بــر مشــاغل و آثــار آن ، نــرخ هــای مالیــات بــر درآمــد مشــاغل، 
نــرخ هــای محاســبه مالیــات مشــاغل، مقــررات تبصــره مــاده 100ق.م.م و اشــخاص مشــمول و نحــوه اســتفاده، مقــررات حاکــم 
ــی،  ــات مالیات ــی، نحــوه اســتفاده از تخفیف ــرخ مالیات ــی، مشــمولین، ن ــد اشــخاص حقوق ــر درآم ــات ب ــی وکال، مالی ــر تمبرمالیات ب
وظایــف مالیاتــی مدیــران تصفیــه در شــرکتهای در حــال انحــالل ، مالیــات بــر درآمــد اتفاقــی، معافیــت هــای مالیاتــی، مقــررات 
حاکــم بــر هزینــه هــای قابــل قبــول مالیاتــی، نحــوه تشــخیص هزینــه هــای قابــل قبــول، مصادیــق هزینــه هــای قابــل قبــول  
ــواد 169و  ــوع م ــورد موض ــان درم ــف مودی ــات، تکالی ــا برمالی ــار آنه ــی و آث ــای مالیات ــان ه ــرور زم ــات، م ــر مالی ــا ب ــار آنه و آث
ــی،  ــان در تســلیم اظهارنامــه مالیات ــه هــای فروشــگاهی، برخــی از وظایــف مودی ــه پایان ــوط ب 169مکــرر ق. م.م، مقــررات مرب
مقــررات حاکــم بــر تشــویقات و جرایــم مالیاتــی، نحــوه رســیدگی بــه تراکنــش هــای بانکــی، ســازمان تشــخیص مالیاتــی و نحــوه 
ــر ابــالغ اوراق مالیاتــی، مراجــع عــادی و فــوق العــاده حــل اختــالف مالیاتــی و نحــوه عملکــرد  عملکــرد آنهــا ، مقــررات حاکــم ب

مقــررات حاکــم بــر اجــرای احــکام مالیاتــی.
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شهریهمدت مدرس

1/200/000 تومان فرشید پورکاویان30 ساعت14 تیر 1400 حقــوق بیمــه بازرگانی کاربردی

تعریــف حقوقــی بیمــه، تفــاوت بیمــه بازرگانــی بــا تامیــن اجتماعــی، اصــول حاکــم بــر قراردادهــای بیمــه، مــوارد منــع پرداخــت 
خســارت، ضمانــت اجراهــای بیمــه گــر و بیمــه گــذاردر قوانیــن و مقــررات بیمــه، روش هــای حــل اختــالف در قــرارداد بیمــه، 

داوری در بیمــه، رویــه قضایــی درخصــوص قراردادهــای بیمــه، مــرور زمــان در بیمــه، دعــاوی مهــم در بیمــه بازرگانــی.

ی
ش

وز
آم

ل 
ص

رف
س

شروععنوان دوره آموزشی و مهارتی  کد
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شهریهمدت مدرس

1/000/000 تومانمحمد شمس اشراق20 ساعتتابستان 1400پرسش و پاسخ حقوقی )بدون محدودیت( 

نحــوه نگــرش بــه مســتندات پرونــده، توضیحــات مــوکل، مدافعــات طــرف مقابــل و نــگاه دســتگاه قضاوتــی در مجمــوع نحــوه 
طــرح دعــاوی صحیــح کــه منتــج بــه نتایــج مبتنــی بــر احقــاق حــق مــوکل گــردد وجــه تمایــز بیــن وکالســت و موجبــات برتــری آنهــا 
در دادرســی را فراهــم مــی نمایــد و ایــن مهــم در نــگاه عملــی بــه دعــاوی میســر مــی گــردد. بــه همیــن منظــور دوره پرســش و 
پاســخ  حقوقــی مبتنــی بــر موضوعــات حقیقــی بســتری را آمــاده مــی نمایــد کــه دانشــپذیران در یــک فضــای چالشــی، موضوعــات 
ــارت  ــاء دانــش و افزایــش مه ــات ارتق ــوان نمــوده و موجب ــردی را در فضــای شــبیه ســازی شــده عن ــه کارب ــال ب و مســایل مبت

خویــش را فراهــم نماینــد.
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شهریهمدت مدرس

500/000 توماندکتر میترا ضرابی12 ساعتتابستان 1400قراردادهای هوشمند

مفهوم  قرارداد هوشمند و اصطالحات آن، شرایط صحت قراردادهوشمند، ضمانت اجراهای قرارداد هوشمند بدون دخالت 
عامل انسانی، چالش های حقوقی قرارداد هوشمند در نظام حقوقی ایران.
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شهریهمدت مدرس

500/000 تومان دکتر میترا ضرابی12 ساعتتابستان 1400 صفر تا صد قراردادهای پیمانکاری

تعاریــف و کلیــات، طرفیــن معاملــه، عــوض و معــوض ، تعهــدات کارفرمــا و پیمانــکار، شــروط اقتــداری در قراردادپیمانــکاری، 
ضمانــت اجراهــای قراردادپیمانــکاری و حــل و فصــل اختالفــات قــراردادی.
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شهریهمدت مدرس

پرکاربردترین اصطاحات در تنظیم 
500/000 تومان10 ساعتتابستان 1400قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی

ــواع پرداخــت هــا، شــروط اساســی و فرعــی،  ــه، ان ــار، شــرایط صحــت قراردادهــا، مــورد معامل ــواع قراردادهــا از نظــر اعتب ان
ــات. ــل اختالف ــل و فص ــم و ح ــون حاک ــراردادی، قان ــای ق ــت اجراه ــراردادی، ضمان ــن ق تضامی

 دکتر میترا ضرابی
 

عنوان دوره آموزشی و مهارتی 

ی
ش

وز
آم

ل 
ص

رف
س

شروع کد

22

شهریهمدت مدرس

500/000 توماندکتر  راحله  سیدمرتضی حسینی10 ساعتشهریور 1400 قراردادهای توزیع، تامین و خرید و فروش

تعیین مفهوم و جایگاه، کاربرد این نوع قراردادها، بررسی شرایط و مفاد قراردادها.

عنوان دوره آموزشی و مهارتی 

ی
ش

وز
آم

ل 
ص

رف
س

شروع کد

24

شهریهمدت مدرس

2/000/000تومانعلیرضا نوبهاری طهرانی50 ساعتپاییز 1400حقوق جزای اختصاصی کاربردی

ــم  ــبیه و در حک ــم ش ــرداری، جرای ــد آن،کالهب ــه و قواع ــد آن ، دی ــاص و قواع ــت، قص ــوی جنای ــادی و معن ــر م ــدود، عنص ح
کالهبــرداری، خیانــت در امانــت و جرایــم شــبیه آن، ســرقت، تخریــب عمــدی، صــدور چــک پرداخــت نشــدنی، جعــل و جرایــم 

ــم موضــوع قوانیــن خــاص. ــرات و جرای ــاب تعزی ــم اختصــاری کت ــا ســکه، رشــوه، جرای ــط ب ــا مســکوکات،جرایم مرتب ــط ب مرتب

عنوان دوره آموزشی و مهارتی 

ی
ش

وز
آم

ل 
ص

رف
س

شروع کد

23

شهریهمدت مدرس

1/200/000توماندکتر بابک فرهی30ساعتپاییز 1400آیین دادرسی کیفری پیشرفته

قرارهای تامین کیفری، صالحیت کیفری،تحقیقات مقدماتی و اعتراض )واخواهی، تجدید نظر و اعاده  دادرسی(
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ی
ش

وز
آم

ل 
ص

رف
س

شروععنوان دوره آموزشی و مهارتی  کد

26

شهریهمدت مدرس

 قانــون بیمه اجباری مســوولیت مدنی 
800/000 توماندکتر پیمان عبدغیور20 ساعتزمستان 1400دارندگان وســایل نقلیه موتوری

ارکان بیمه مسوولیت، حق مستقیم زیاندیده بر بیمه گر ، نحوه طرح دعوا در دعاوی بیمه مسوولیت، بیمه اجباری مسوولیت و 
خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه. 

عنوان دوره آموزشی و مهارتی 

ی
ش

وز
آم

ل 
ص

رف
س

شروع کد

27

شهریهمدت مدرس

400/000 توماندکتر پیمان عبدغیور10 ساعتزمستان 1400 شروط و فورس ماژور در قراردادها

شروط باطل، شروط باطل و مبطل، شروط صحیح، فورس ماژور و آثار آن.

عنوان دوره آموزشی و مهارتی 

ی
ش

وز
آم

ل 
ص

رف
س

شروع کد

25

شهریهمدت مدرس

1/200/000توماندکتر پیمان عبد غیور30ساعتزمستان 1400داوری بین المللی  در دعاوی بازرگانی

مقــررات عمومــی، موافقتنامــه داوری، ترکیــب هیــأت داوری، صالحیــت داور، نحــوه رســیدگی، ختــم رســیدگی وصــدور رأی، 
اعتــراض بــه رأی و اجــرای رأی.

توضیحات :
ــا هــدف ارتقــای دانــش و مهــارت افزایــی اعضــای محتــرم  1- دوره هــای آموزشــی و مهارتــی )بلنــد مــدت - میــان مــدت( ب

ــردد. ــزار می گ ــی برگ ــه حقوق جامع
2- کــد هــای )9 و 6-1( عــالوه بــر ثبــت نــام آزاد، مشــمول قــرارداد بورســیه آموزشــی هــم مــی شــوند. لطفــا جهــت 
 اطالعــات بیشــتر در خصــوص نحــوه برگــزاری، اســتفاده از بورســیه آموزشــی و ... بــه وبســایت www.pav.legal یــا

 www.moshaverino.net مراجعه فرمایید.

3- کدهای )27-10( برای مشترکان ماهیانه، رایگان است. 
ــه  ــه معارف ــا در جلس ــی( حتم ــیه آموزش ــی )آزاد - بورس ــی و مهارت ــای آموزش ــتفاده از دوره ه ــه اس ــل ب ــورت تمای 4- در ص
هفتگــی، شــرکت فرماییــد. بدیهــی اســت بــا ثبــت نــام در هــر یــک از کدهــای فــوق الذکــر از شــما جهــت شــرکت در جلســه 

معارفــه آنالیــن ، دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.
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 بخش سوم ( معرفی وبینارهای آموزشی تخصصی )کوتاه مدت(

توجه 1 : استفاده از وبینارهای آموزشی تخصصی کوتاه مدت )کدهای 196-31( برای مشترکان ماهیانه، رایگان است.

توجه 2 : وبینارهای آموزشی تخصصی برگزار شده قبلی به صورت آفالین و وبینارهای آتی هم به صورت آنالین و هم به صورت آفالین 

در پروفایل شخصی اعضاء قابل دسترسی خواهد بود.

توجه 3: برای اطالع از نحوه اشتراک ماهیانه لطفا به صفحه 20 کاتالوگ یا وب سایت www.pav.legalمراجعه فرمایید.

آشنایی با قراردادهای هوشمند

BOT آشنایی با نسل جدید قراردادهای

اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری

پیش بینی و کنترل ریسک های قراردادی

داوری در قراردادها

نکات کلیدی تنظیم قراردادها

EPC قراردادهای

عوارض قانونی قراردادها

تشریح مبانی پیمان

فسخ و خاتمه پیمان

دعاوی بیع

دعاوی اجاره

دعاوی اسناد تجاری

دعاوي خانوادگی

دعاوی چک

دعاوی طاری

کاربرد سند در مقام دعوی و دفاع

طرق اعتراض به تصمیم های دادگاه عمومی حقوقی

قلمرو نظارت دادگاه بر داوری داخلی

اعاده دادرسی در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران

4دکتر میترا ضرابی 31140/000

2دکتر میترا ضرابی 3280/000

5دکتر میترا ضرابی 33175/000

4دکتر میترا ضرابی 34140/000

3دکتر میترا ضرابی 35105/000

4دکتر نگار عقیقی 36140/000

4دکتر نگار عقیقی 37140/000

4دکتر نگار عقیقی 38140/000

6دکتر نگار عقیقی 39210/000

2دکتر نگار عقیقی 4080/000

8محمد شمس اشراق 41280/000

5محمد شمس اشراق 42175/000

4محمد شمس اشراق 43140/000

4محمد شمس اشراق 44140/000

2محمد شمس اشراق 4580/000

4دکتر علی صابری 46140/000

4دکتر حسن فضلی 47140/000

4دکتر حسن فضلی 48140/000

4دکتر حسن فضلی 49140/000

4دکتر حسن فضلی 50140/000

عنوان وبینارهای آموزشی تخصصی شهریهساعتمدرسکد
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واخواهی و اعتراض ثالث در رویه قضایی

ایرادات در دعاوی حقوقی

4دکتر حسن فضلی 51140/000

6دکتر حسن فضلی 52210/000

جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی

آئین دادرسی کاربردی در اقامه دعوی و دفاع

داوری داخلی

اجرای رأی داوری

ابطال رأی داور

حقوق متهم در آئین دادرسی کیفری

دفاع مؤثر از متهم

صالحیت مراجع کیفری

طرق اعتراض به آراء مراجع قضایی

ادله اثبات دعوای کیفری

اجرای احکام کیفری

اصل عطف به ما سبق نشدن

قلمرو صالحیت محاکم و قوانین جزایی ایران

شروع به جرم و مجازات آن

شرکت و معاونت در جرم و قواعد آن

سردستگی گروه مجرمانه، تعدد و تکرار جرم و قواعد حاکم بر آنها

عنصر معنوی جرائم عمدی و قواعد آن

مسوولیت کیفری و اصول حاکم بر آن

مسوولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی و قواعد حاکم بر آنها

نهادهای ارفاقی و مساعد به حال مرتکب در قانون مجازات اسالمی

4دکتر حسن فضلی 53140/000

2دکتر حسن فضلی 5480/000

5دکتر میترا ضرابی 55175/000

4دکتر حسن فضلی 56140/000

3دکتر حسن فضلی 57105/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 58140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 59140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 60140/000

6دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 61210/000

2دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 6280/000

8دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 63280/000

5دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 64175/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 65140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 66140/000

2دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 6780/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 68140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 69140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 70140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 71140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 72140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 73140/000

6دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 74210/000



14

موانع مسوولیت کیفری 

جرایم و مجازات اطفال و نوجوانان

6دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 75210/000

3دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 76105/000

جعل و استفاده از سند مجعول

کالهبرداری

خیانت در امانت

اختالس

سرقت

جرم صدور چک پرداخت نشدنی

رشوه

جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی

انواع جنایات از حیث عنصر معنوی

آئین اعتراض به اجرای مفاد اسناد رسمی

آشنایی با آئین دادرسی مالیاتی

مقررات مربوط به ثبت نام در سامانه مالیاتی و پایانه فروشگاهی

نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک

معافیت های مالیاتی

احکام مالیاتی در بودجه

بررسی آراء قضایی در مالکیت معنوی 

جرائم نقض مالکیت صنعتی 

قراردادهای نقل و انتقال عالمت تجاری 

قوانین و مقررات راجع به اصناف

قوانین و مقررات راجع به تعزیرات حکومتی 

مسوولیت مدنی و دادخواهی گروهی 

آشنایی با قراردادهای باالدستی 

2دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 7780/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 78140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 79140/000

2دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 8080/000

2دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 8180/000

2دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 8280/000

2دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 8380/000

3دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 84105/000

4دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 85140/000

6دکتر حسن فضلی 86210/000

4دکتر سنجر فخری 87140/000

2دکتر سنجر فخری 8880/000

2دکتر سنجر فخری 8980/000

2دکتر سنجر فخری 9080/000

4دکتر سنجر فخری 91140/000

4فرزانه گوشه 92140/000

4فرزانه گوشه 93140/000

4فرزانه گوشه 94140/000

4دکتر رضا ستارزاده هاشمی 95140/000

4دکتر رضا ستارزاده هاشمی 96140/000

4دکتر علی صابری 97140/000

4دکتر داود زارع 98140/000
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آشنایی با قراردادهای پایین دستی 

کلیات حقوق ارتباطات و فناوری اطالعات 

مدیریت حقوقی مجتمع های تجاری و چند منظوره 

ماده 37 قانون تأمین اجتماعی 

نحوه اعتراض کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی

قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38

بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی 

ــه  ــوه ارائ ــه و نح ــق بیم ــای ح ــی ه ــاد بده ــاء ایج ــا منش ــنایی ب آش

اعتــراض، تنظیــم الیحــه و چگونگــی  حضــور در هیــأت هــای بــدوی 

ــات ــد نظــر تشــخیص مطالب و تجدی

آشنایی با آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، آیین نامه انضباط 

کار و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور 

نحوه تنظیم دادخواست و الیحه در مراجع تشخیص و حل اختالف و 

آشنایی با آیین دادرسی کار

ــی شــامل  ــن اجتماع ــون ســازمان تأمی ــدت در قان ــاه م ــدات کوت تعه

ــارداری ــام بیمــاری و کمــک ب غرامــت دســتمزد ای

شــرایط از کارافتادگــی اعــم از کلــی ، جزئــی و غرامــت نقــص عضــو و 

فــوت در قانــون تأمیــن اجتماعــی  

چگونگــی بازرســی از کارگاههــای مشــمول قانــون کار و تأمیــن 

ــان ــی کارفرمای ــر قانون ــی از دفات ــام حسابرس ــوه انج ــی و نح اجتماع

ــاغل  ــاری، مش ــدگان اختی ــه بیمه ش ــوط ب ــررات مرب ــا مق ــنایی ب آش

ــی ــدگان و توافق آزاد، رانن

نحــوه انجــام معاینــات بــدو اســتخدام و دوره ای کارگــران در قانــون 

کار و تأمیــن اجتماعــی 

4دکتر داود زارع 99140/000

4حسن خزائی 100140/000

4دکتر عباس عنصری فرد 101140/000

4حسین زنجانی 102140/000

4حسین زنجانی 103140/000

4حسین زنجانی 104140/000

3حسین زنجانی 105105/000

1حسین زنجانی106

107

40/000

108

109

2حسین زنجانی

110

80/000

111

80/000 2حسین زنجانی

112

113

140/000 4حسین زنجانی

4140/000حسین زنجانی

80/000 2حسین زنجانی

3105/000حسین زنجانی

280/000حسین زنجانی
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دعاوی علیه شهرداری ها

طرح های شهرسازی و کمیسیون ماده 5

ساخت و سازهای شهری و کمیسیون ماده 100

عوارض و کمیسیون ماده 77

باغات شهری و کمیسیون ماده 7

آشنایی با حقوق گردشگری 

آشنایی با حقوق خطوط هوایی

تفاسیر ابهامات روابط و حقوق مالی زوجین

بررسی نظام فرزند خواندگی

آسیب شناسی انجام طالق توافقی

آشنایی با وکالی کمک خانواده و مهارت های ایشان 

بررسی مشکالت و مسایل مربوط به حضانت، والیت و دیدار فرزند

مهارت های مشاوران و مذاکره کنندگان پرونده های خانوادگی

نواقص،کاستی ها و تغییرات حقوق خانواده و ارائه  راهکارهای جدید

تحلیل جایگاه وتفسیر مصلحت در قوانین خانواده و رویه جاری دادگاه

بررسی مجموعه اسناد مهم حقوق خانواده  

کاربرد صحیح کلیدواژه ها درلوایح ودرخواست های حقوقی  و قضایی

تفکر علمی

مهارت تصمیم گیری

رفتار حرفه ای

4دکتر سید محسن بهشتیان 116140/000

4دکتر سید محسن بهشتیان 117140/000

4دکترسید محسن بهشتیان 118140/000

2دکترسید محسن بهشتیان 11980/000

4دکترسید محسن بهشتیان 120140/000

4مهدی نیکو 121140/000

4مهدی نیکو 122140/000

2دکتر نازنین کیانی فرد 12380/000

2دکتر نازنین کیانی فرد 12480/000

1دکتر نازنین کیانی فرد 12540/000

1دکتر نازنین کیانی فرد 12640/000

1دکترنازنین کیانی فرد 12740/000

2دکتر نازنین کیانی فرد 12880/000

3دکتر نازنین کیانی فرد 129105/000

1دکتر نازنین کیانی فرد 13040/000

1دکتر نازنین کیانی فرد 13140/000

6دکتر محمد بخشی 132150/000

4دکتر عبدالرضا سیری 133140/000

3دکتر عبدالرضا سیری 134105/000

4دکتر عبدالرضا سیری 135140/000

مســوولیت هــای حقوقــی و کیفــری کارفرمایــان در قانــون کار و 

ــی  ــن اجتماع تأمی

آشــنایی بــا مجموعــه آراء دادنامه هــای دیــوان عدالــت اداری در 

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــررات س ــون و مق ــوص قان خص

114

115

280/000حسین زنجانی

280/000حسین زنجانی
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آشنایی با دعاوی پزشکی و مراجع رسیدگی به آنها

رفتار لغات

واژه شناسی

درباره ترجمه متنی و شفاهی

اصطالحات پر کاربرد در قراردادهاي بین المللی

joint venture بررسی حقوقی

آشنایی با شروط کلیدی قراردادها

آشنایی با اسناد پیش قراردادی

تکنیک راهبردی در مذاکرات قراردادی

حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای الحاقی

قلمروی قراردادهای محرمانگی

فرآیند حل و فصل اختالفات

بررسی امکان تعدیل وجه التزام با تکیه بر رویه قضایی

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل با نگاهی به رویه قضایی

شروط  محدودکننده  و ساقط  کننده مسوولیت در قراردادها   با تاکید  بر رویه  قضایی

نحوه تغییر کاربری اراضی

نحــوه تقســیم و افــراز اراضــی بــا توجــه بــه قانــون افزایــش بهــره وری 

بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی

نحوه احراز اراضی ملی و غیر ملی و محیط زیست

قانــون افزایــش بهــره وری بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی و عملکــرد 

کمیســیون مــاده 56 از قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگلهــا و مراتــع 

ــت و  ــون حفاظ ــده 56 از قان ــاده واح ــیون م ــرد کمیس ــوه عملک نح

بهره بــرداری از جنــگل هــا و مراتــع

تشخیص اراضی از ملی و غیر ملی

4دکتر علیرضا میالنی فر 136140/000

4دکتر عبدالرضا سیری 137140/000

4دکتر عبدالرضا سیری 138140/000

4دکتر عبدالرضا سیری 139140/000

3دکتر میترا ضرابی 140105/000

2دکتر میترا ضرابی 14180/000

4دکتر نگار عقیقی 142140/000

3دکتر نگار عقیقی 143105/000

2دکتر نگار عقیقی 14480/000

1دکتر نگار عقیقی 14540/000

1دکتر نگار عقیقی 14640/000

2دکتر نگار عقیقی 14780/000

2دکتر پیمان عبدغیور 14880/000

2دکتر پیمان عبدغیور 14980/000

13دکتر پیمان عبدغیور 150455/000

6دکتر مجید ناقدی برادران 151210/000

2دکتر مجید ناقدی برادران 15280/000

3دکتر مجید ناقدی برادران 153105/000

2دکتر مجید ناقدی برادران 15480/000

3دکتر مجید ناقدی برادران 155105/000

2دکتر مجید ناقدی برادران 15680/000
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مستثنیات اراضی

آیین دادرسی مدنی کاربردی

آیین تنظیم قراردادهای داخلی

آیین دادرسی مدنی کاربردی

آیین دادرسی کیفری کاربردی

دعاوی مهم مالی و غیر مالی

آیین تنظیم اسناد رسمی

متون حقوقی: قراردادها

تأمین خواسته و دستور موقت

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

اصطالحات حقوقی مشابه

مسوولیت قراردادی و شروط کاهش دهنده و تشدیدکننده

بررسی آخرین تحوالت قانون صدور چک

دعاوی مطالبه و جبران خسارات وارده به کاال در تجارت بین الملل

نکات کاربردی در شروط قراردادها ) باید و نبایدها(

بررسی آراء وحدت رویه اخیرالصدور در قراردادهای بانکی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای وکال و کارآموزان

طالق توافقی برای اتباع ایرانی خارج از کشور

شکایت از صنوف و نحوه رسیدگی به آن

معامله فضولی در قوانین موضوعه

قراردادهای لیسانس

جرایم علیه اموال

2دکتر مجید ناقدی برادران 15780/000

50محمد شمس اشراق 1581/500/000

15دکتر شادی اویارحسین 159525/000

15دکتر حسن فضلی 160525/000

15دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی 161525/000

8محمد شمس اشراق 162280/000

5محمد فرجی 163175/000

5دکتر فرناز زمان خانی 164175/000

4دکتر مهدی شکری 165140/000

4دکتر بابک فرهی 166140/000

2دکتر پیمان عبدغیور 16780/000

2دکتر پیمان عبد غیور 16880/000

3دکتر فرید کمیجانی 169105/000

2دکتر غالمرضا رفیعی 17080/000

3دکترمیترا ضرابی 171105/000

2محد شمس اشراق 17280/000

2دکتر سنجر فخری 17380/000

2دکتر نازنین کیانی فرد 17480/000

3دکتر رضا ستارزاده هاشمی 175105/000

3دکتر پیمان عبد غیور 176105/000

3دکتر شادی اویار حسین  177105/000

6دکتر علیرضا نوبهاری 178210/000

179

180

چالش های حقوقی صنعت گردشگری آنالین

وکالت تخصصی اطفال و نوجوانان

مهدی نیکو

دکتر عباس عنصری فرد

2

3

80/000

105/000
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دعاوی تجاری) شرکت ها(

آراء وحدت رویه حقوقی

آراء وحدت رویه کیفری

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

صالحیت هیأت داوری بورس

تفاوت هیأت داوری با داوری اختیاری

نحوه تجدید نظر و اعاده دادرسی از رای هیأت داوری

نفقه، مهریه و ضمانت اجرای عدم پرداخت

شرایط مطالبه اجرت المثل، نحله و تنصیف اموال

شروط ضمن عقد نکاح

مسوولیت مدنی دارندگان و رانندگان وسیله نقلیه موتوری

مسوولیت مدنی قضات

مسوولیت مدنی پزشکان

شروط ضمن عقد

خیارات

اقاله در حقوق موضوعه

3دکتر فرید کمیجانی 181105/000

4دکتر پیمان عبدغیور 182140/000

4دکتر علیرضا نوبهاری 183140/000

10دکتر محمد بخشی 184350/000

2دکتر حسن فدایی 18580/000

2دکتر حسن فدایی 18680/000

1دکتر حسن فدایی 18740/000

2دکتر حسن فدایی 18880/000

2دکتر حسن فدایی 18980/000

2دکتر حسن فدایی 19080/000

2دکتر پیمان عبد غیور 19180/000

2دکتر پیمان عبد غیور 19280/000

2دکتر پیمان عبد غیور 19380/000

2دکتر پیمان عبد غیور 19480/000

4دکتر پیمان عبد غیور 195140/000

2دکتر پیمان عبد غیور 19680/000

توضیحات:
1- ادامه عناوین وبینارهای آموزشی تخصصی، متعاقبا اعالم خواهد شد.

www. Moshaverino.net  2- وبینارهای آموزشی تخصصی به صورت تکدرس نیز قابل درخواست می باشد. لطفا به وب سایت
یا www. Pav.legal مراجعه فرمایید.

3- کلیــه وبینارهــای آموزشــی تخصصــی آنالیــن و آفالیــن ظــرف مــدت اشــتراک ماهیانــه در پروفایــل شــخصی اعضــاء قابــل 
دسترســی خواهــد بــود.

4- برنامه هفتگی وبینارهای آموزشــی تخصصی در وب ســایت www.pav.legal و www.moshaverino.net و اینســتاگرام
pav.legal@اطالع رســانی خواهد شــد.
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سمنان)شاهرود(دفتر مرکزی 021-8898627709122734006

سمنان)دامغان(شهرستان های تهران) اسالمشهر( 0910554525009373642040

فارس) شیراز(شهرستان های تهران) ورامین( 021-36256500071-32303315

فارس)فسا(آذربایجان شرقی)تبریز( 0914304690309364231908

فارس)جهرم(آذربایجان شرقی)بناب( 0914919848809177911662

فارس) داراب(آذربایجان شرقی)مراغه( 0914919848809210747165  

قزوین)قزوین(آذربایجان شرقی)اهر( 041-4423301809192880853

قزوین )تاکستان(آذربایجان شرقی)مرند( 041-42221854028- 35241817

کردستان)سنندج(آذربایجان شرقی)هادی شهر( 041-42040300087-33292068

کردستان)کامیاران(آذربایجان غربی) میاندوآب( 0903452122209186629163

کرمانشاه) کرمانشاه(آذربایجان غربی)ارومیه( 0912439578209181321656

کرمانشاه) صحنه(اردبیل)پارس آباد مغان( 0914157607809183371990

کرماناردبیل)اردبیل( 0914304690303432436580

کهکیلویه و بویر احمد)یاسوج(البرز 0912923848009179429232

گلستان) گرگان(اصفهان) اصفهان( 031-3626674209112693496

گلستان )گنبد(اصفهان ) شاهین شهر( 031-42251089116687173

گیالن) رشت(ایالم)ایالم( 084-3336591909190946801

گیالن )تالش(بوشهر 09173718761013-44220031

گیالن ) الهیجان(چهارمحال و بختیاری) شهرکرد( 0913282302809941007548

لرستان) خرم آباد(چهارمحال و بختیاری)لردگان( 09138880600 09168664154

لرستان )کوهدشت(خراسان رضوی )مشهد( 051-38477650066-32640040

مازندران )بابل(خراسان رضوی )سبزوار( 0933421923609385005189
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خراسان شمالی )بجنورد(

خوزستان)اهواز(

خوزستان)دزفول(

زنجان )زنجان(

09126008433

09378390464

09378390464

024-33035455

مازندران )تنکابن(

مرکزی)اراک(

همدان

یزد

09368391034

09355807185

09121832464

09132748240

49

50
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53

فهرست دفاتر جذب در سراسر کشور

09123422913زنجان )ابهر(
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