
 به نام خدا 

  (میان مدتهای آموزشی تخصصی کاربردی )دوره

 

 
 ی حقوق  الن یکارشناسان و فارغ التحص ران،یکارآموزان، مد ، یدادگستر کی هیپا یوکال ویژه 

 1399تیر ماه شروع : 
 

 

های آموزشی حقوقی از اهداف و برنامهو فارغ التحصیالن کارشناسان  ، مدیران،، کارآموزان ی پایه یک دادگستریارتقاء دانش و مهارت افزایی وکال

 باشد.میان مدت و بلند مدت واحد آموزش مؤسسه حقوقی دادفران مهر پاو میکوتاه مدت، 

اقدام به برگزاری دوره های آموزشی  (این مجموعه با همکاری مؤسسه آموزش عالی آزاد عدل )با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 : نمایده شرح ذیل میمدت به صورت غیرحضوری )آنالین( بمیان تخصصی 

 محتوای دوره:اول( 

 

 )تومان( شهریه  جمع ساعت مدرس محتوای آموزشی دوره کد

 000/350 10 دکتر عبدالرضا سیری های فردیمهارت 301

 000/875 25 دکتر میترا ضرابی قراردادنویسی اصول و کلیات  302

 000/350 10 ی ردکتر علیرضا نوبها (1)وق کیفری کاربردیقکلیات ح 303

 000/750 20 محمد شمس اشراق جایگاه دفاع  304

 000/350 10 دکتر امیرعباس بزرگمهر (1ای )های دفاع حرفهتکنیک 305

 000/525 15 حسین زنجانی حقوق کار و تأمین اجتماعی کاربردی 306

 000/525 15 دکتر سنجر فخری حقوق مالیاتی کاربردی 307

 000/525 15 فرزانه گوشه تجاری کاربردیهای حقوق مالکیت معنوی و شرکت 308

 000/525 15 محسن بهشتیاندکتر  ها، اراضی و امالک کاربردیحقوق شهرداری 309

 000/350 10 رضا ستارزاده هاشمی حقوق اصناف و تعزیرات حکومتی کاربردی 310

 000/535 15 دکتر پروین محمدی حقوق بیمه بازرگانی کاربردی 311

 000/350 10 دکتر محمد بخشی عدالت اداریدیوان  312

 000/350 10 دکتر علیرضا نوبهاری  (2حقوق کیفری کاربردی ) 313

 000/350 10 دکتر عباس احمد پناهی حقوق ثبت امالک کاربردی 314

 000/350 10 محمد شمس اشراق حقوق اجرای اسناد رسمی کاربردی 315

 000/525 15 دکتر امیر عباس بزرگمهر حقوق پولی و بانکی کاربردی 316

 000/350 10 یئ حسن خزا حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات کاربردی 317

 000/350 10 دکتر مهدی زارع شیبانی حقوق انرژی کاربردی 318

 000/525 15 دکتر امیر عباس بزرگمهر (2ای )های دفاع حرفهتکنیک 319

 بورسجنبه های حقوقی فعالیت در  320

 

 

 000/400 12 دکتر وحید واشقانی



  (میان مدتهای آموزشی تخصصی کاربردی )دوره

 

 دوره آموزشی و مهارتی قواعد شکلی و حقوقی  321

 تنظیم قراردادهای داخلی

 1/ 000/400 40 دکتر میترا ضرابی 

 دوره آموزشی و مهارتی قواعد شکلی و حقوقی 322

 تنظیم قراردادهای بین المللی 

 1/ 000/000 30 دکتر میترا ضرابی 

 دوره آموزشی و مهارتی داوری در حل اختالفات قراردادی  323

 ) صفر تا صد(

 1/ 000/000 30 دکتر میترا ضرابی

 

 

 

 1399تیر ماه    شروع دوره:  دوم(

 طبق برنامه واحد آموزش.   9-19 ساعت: و جمعه شنبهپنجروزهای    سوم( زمان برگزاری دوره :

 تماس حاصل فرمایید.   22651657 مراجعه ویا با شماره تلفن  www.pav.legal به وب سایت    اًلطف   ثبت نام  جهت  نحوه ثبت نام:( چهارم

 (نحوه برگزاری: ششم

حضوری    به تشخیص استاد مربوطه نیاز به برگزاری جلسه  که  مگر در مواردی  گرددبرگزار می   غیرحضوری )آنالین(های آموزشی به صورت  کلیه دوره -1

 باشد. 

دسترسی داشته  به دوره      آفالینبه صورت  نیز    روز(7یک هفته ) به مدت    تواندهر دانش پذیر می   آموزشی،  دوره  جلسه  ساعت پس از برگزاری هر  72 -2

 باشد. 

 برگزار خواهد شد.   1399های آموزشی تخصصی به ترتیب تا پایان سال  کلیه دوره -3

را    (  های آموزشی) کوتاه مدتباشد. به عبارت دیگر، مشترکان ماهیانه پاو فقط حق دسترسی به دورهنمیهای آموزشی مشمول اشتراک ماهیانه  این دوره -4

 خواهند داشت. 

 

 ( تخفیفات ویژه : مهفت

 میزان تخفیف شمول تخفیف کد تخفیف میزان تخفیف شمول تخفیف کد تخفیف

  %5/17 دورهکد    8با ثبت نام   26 %5 دوره  کد  3با ثبت نام   21

 %20 دوره  کد  9با ثبت نام   27 %   5/7 دورهکد    4با ثبت نام   22

 %5/22 دوره  کد  10با ثبت نام   28 %10 دوره  کد  5با ثبت نام   23

 %25 دوره  کد  11باثبت نام  29  %5/12 دوره  کد  6با ثبت نام   24

 %30 دوره و بیشتر  کد 12با ثبت نام   30 %15 دوره  کد  7با ثبت نام   25

 

در سامانه آموزش موسسه حقوقی پاو ) بابت ثبت نام   1399/ 4/ 1توجه: جهت تعلق تخفیفات حداکثری، سابقه ثبت نام دانشپذیران از تاریخ   

 میان مدت ( ثبت و حسب مورد اعمال تخفیف خواهد شد.   ی آموزشی تخصصی کاربردیدوره ها

 

 به امید دیدار                                                                                                                

 ان مهر پاو واحد آموزش مؤسسه حقوقی دافر                                                                                                         

http://www.pav.legal/

