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اول( دعاوی عمومی
حقوقــی و ثبتی:اثبــات مالکیــت ملــک ،اثبــات حــق انتفــاع ،اثبــات حــق ارتفــاق، الــزام بــه ایفــای تعهــد، الــزام 
بــه تنظیــم ســند رســمی ،الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی اعیانــی، الــزام بــه اخــذ پایــان کار، الــزام بــه اخــذ 
صــورت مجلــس تفکیکــی، الــزام بــه ثبــت رســمی تقســیم نامــه ،الــزام بــه فــک رهــن ،الــزام بــه ایفــای تعهد 
کتبــی بــر احــداث بنــا ،خلــع ید،الــزام بــه رفــع تصــرف عدوانــی ،الــزام بــه رفــع ممانعــت از حــق ،الــزام بــه 
رفــع مزاحمــت ،قلــع و قمــع بنــای غیــر مجــاز ،مطالبــه وجــه التــزام قــراردادی، مطالبــه ضــرر و زیــان تخلــف 
از انجــام تعهــد ،افــراز ملــک توســط دادگاه ،اعتــراض بــه تصمیــم واحــد ثبتــی در خصــوص افــراز، دســتور 
فــروش ملــک مشــاع ،تاییــد بطــان معاملــه بــه جهــت فضولــی بــودن ،تاییــد بطــان معاملــه بــه دلیــل حجــر 
ــه دلیــل بازداشــت  ــه دلیــل نامشــروع بــودن جهــت، تاییــد بطــان فــروش ملــک ب ــه ب تاییــد بطــان معامل
بــودن، تاییــد بطــان قــرارداد بــه جهــت شــرط خیــار، تاییــد فســخ قــرارداد بــه جهــت خیــار عیــب ،تاییــد 
فســخ قــرارداد بــه جهــت غبــن فاحــش ،تاییــد فســخ قــرارداد بــه جهــت تدلیــس، تاییــد فســخ قــرارداد بــه 
جهــت خیــار تبعــض صفقــه ، تاییــد فســخ معاملــه بــه قصــد فــرار از دیــن، تاییــد انفســاخ قــرارداد ،تاییــد 
ــی  ــق زراع ــه و نس ــای ریش ــه به ــی، مطالب ــند رهن ــال س ــال ،ابط ــمی انتق ــند رس ــال س ــه ،ابط ــوع از هب رج
اعتــراض ثالــث نســبت بــه توقیــف ملــک، اعتــراض ثالــث نســبت بــه حکــم، توقیــف عملیــات اجرایــی ثبــت 
و ابطــال اجراییــه ثبتــی، ابطــال رای داوری ، تاییــد و اثبــات وقــوع بیع،الــزام بــه تحویــل ملــک ،اســترداد 
ــر  ــار تاخی ــه جهــت خی ــه و اســترداد ملــک ،تاییــد فســخ قــرارداد ب ــه تخلی ــدار ب ــزام خری ــه ،ال ثمــن معامل
ثمــن، تاییــد فســخ قــرارداد بــه جهــت کســری یــا مــازاد مســاحت، مطالبــه وجــه بابــت ارش ملــک معیــوب 
، مطالبــه ثمــن قــرارداد، مطالبــه وجــه بابــت مــا بــه التفــاوت کســری یــا مــازاد مســاحت ،الــزام بــه تنظیــم 
ســند پیــش فــروش ملــک ،الــزام بــه اخــذ بیمــه نامــه، موضوع)مــاده 9 قانــون پیــش فــروش ســاختمان(، 
تاییــد فســخ قــرارداد پیــش فــروش بــه دلیــل کســری مســاحت ،تاییــد بطــان قــرارداد پیــش فــروش بــه 
دلیــل فســخ قــرارداد مشــارکت در ســاخت ،تاییــد فســخ قــرارداد پیــش فــروش بــه علــت عــدم پرداخــت 
اقســاط بهــا یــا عــوض قــراردادی ، مطالبــه مابــه التفــاوت کســری مســاحت، مطالبــه مــا بــه التفــاوت مــازاد 
مســاحت، مطالبــه خســارات قانونــی تاخیــر در ایفــای تعهــدات قــرارداد پیــش فروش،الــزام بــه تنظیــم ســند 
رســمی وکالــت کاری ،الــزام ســازنده بــه اخــذ بیمــه هــای توافــق شــده در قــرارداد ، الــزام ســازنده بــه اخــذ 
پروانــه تخریــب و نوســازی ،الــزام مالــک بــه ارایــه اصــل ســند مالکیــت ،الــزام بــه پرداخــت بدهــی هــای 



ملــک ،الــزام بــه تجمیــع امــاک موضــوع مشــارکت الــزام مالــک بــه تخلیــه و تحویــل ملــک ، مطالبــه وجــه بابــت ســهم مالــک 
از هزینــه تخلفــات ســاختمانی ،تاییــد فســخ قــرارداد بــه جهــت فــوت، از کار افتادگــی و ورشکســتگی ،تعدیــل قــرارداد 
مشــارکت در ســاخت ،الــزام بــه تحویــل مــورد اجــاره بــه مســتاجر،الزام موجــر بــه انجــام تعمیــرات اساســی عیــن مســتاجره 
،الــزام مســتاجر بــه رفــع ممانعــت جهــت تعمیــر ملــک ،دســتور تخلیــه ،حکــم تخلیــه بــه دلیــل اتمــام مــدت قــرارداد ،مطالبــه 
ســرقفلی ،مطالبــه اجــور معوقــه )اجــاره بهــا(، مطالبــه اجــرت المثــل ،الــزام موجــر بــه پرداخــت و اســترداد ودیعــه، الــزام 
بــه تنظیــم ســند صلــح حــق کســب و پیشــه و تجــارت، تحویــز انتقــال منافــع ،الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی اجــاره ، تعدیــل 
اجــاره بهــا ،تخلیــه بــه جهــت انتقــال بــه غیــر ،تخلیــه بــه جهــت تعــدی و تفریــط ،تخلیــه بــه جهــت تغییــر شــغل، تخلیــه بــه 
جهــت عــدم پرداخــت اجــاره بهــا ،تخلیــه بــه جهــت تخریــب و نوســازی،  تخلیــه بــه جهــت نیــاز شــخصی ،تخلیــه بــه جهــت نیــاز 
بــه ســکونت ،تاییــد بطــان قــرارداد اجــاره بــه دلیــل ازبیــن رفتــن عیــن و یــا منافــع ملــک ، اثبــات حیلــه و تقلــب، مطالبــات 
ناشــی از پیمانــکاری دولتــی، وجــه التــزام، تاییــد انفســاخ و ابطــال وجــه التــزام ، اعتــراض ثالــث اجرایــی، خلــع یــد، ابطــال 
مبایعــه نامــه ، اســترداد ســند، اثبــات مالکیــت ، اســترداد مــال منقــول، الــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو ، الــزام بــه تنظیــم 
ســند رســمی انتقــال امتیــاز تلفــن، تحویــل اصــول اســناد، رفــع اثــراز امــوال توقیفــی ، الــزام بــه فــک پــاک، 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 ، اعــام بطــان عقــد ، تقســیم ترکــه ، مهــر وموم 
ترکــه ، تحریــر ترکــه، تنفیــذ وصیــت نامــه عــادی، اعــام انفســاخ و بطــان عقــد ناشــی از اخــذ بــه شــفعه، افــراز، تقســیم، 

اخــذ ســند مالکیــت از طریــق هیــات تکلیــف و اخــذ ســند از مجــرای امــاک جــاری و....
قراردادهــا: تاییــد قــرارداد عــادی توســط دادگاه، اعــام انفســاخ عقــد، ابطــال وجــه التــزام ســنگین ، مطالبــه خســارات 
قــراردادی اعــم از تعییــن شــده و نشــده ، رد معاملــه فضولــی، فســخ قــرارداد بــه علــت تخلــف از شــرط، بطــان معاملــه 
بــه دلیــل عــدم رعایــت تشــریفات، معامــات معــارض، اشــتباه در برنــد تجــاری مــــورد معاملــه، مطالبــه وجــه تضمیــن انجــام 

تعهــد ، بطــان شــروط ناقــض اصــل تناظــر در قــرارداد.
کیفــری: توهیــن و افتــراء، نشــر اکاذیــب، اختــاس، ارتشــاء، کاهبــردای، جرایــم شــبیه و جرایــم در حکــم کاهبــرداری ، 
خیانــت درامانــت ، تصــرف غیرقانونــی، ســرقت ، تخریــب عمــدی ، تصــرف عدوانــی، مزاحمــت و ممانعــت ازحــق ، تصــرف 
غیرقانونــی، جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول، پولشــویی، صــدور چــک پرداخــت نشــدنی، جرایــم علیــه حقــوق خانوادگــی ، 

جرایــم علیــه میــراث فرهنگــی ، محاربــه ، افســاد فــی االرض و بغــی، جرایــم رایانــه ای ، تصــادف رانندگــی و...
داوری: داوری در خصوصــی ســازی، درخواســت تعییــن داور، درخواســت ابــاغ رای داور، درخواســت اجــرای رای داور، 

درخواســت ابطــال رای داور، دعــوای صــدور حکــم بــر زوال داوری.



دوم( دعاوی تخصصی 
ــر  ــه ب ــک طرف ــاق ی ــن ، ط ــه تمکی ــزام ب ــه ، ال ــی زوج ــوق مال ــه و حق ــه مهری ــی، مطالب ــاق توافق ــوای ط ــواده: دع خان

ــه. ــروحرج زوج ــای عس مبن
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 
بــه پذیــرش برقــراری بیمــه بیــکاری بــه اســتناد قانــون بیمــه بیــکاری و اعتــراض بــه توقیــف امــوال غیرمنقــول و منقــول 

کارفرمایــان بدهــکار بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی در اجــرای مــاده 50 قانــون تامیــن اجتماعــی .
شــهرداری هــا، اراضــی و امــاک: الــزام بــه صــدور پروانــه ســاخت ، ابطــال پروانــه ســاخت، الــزام بــه صــدور پایانــکار 
ــال  ــاده 12، ابط ــال رای م ــاده 100 ، ابط ــال رای کمیســیون م ــاده 77، ابط ــال رای کمیســیون م ــکار ، ابط ــال پایان ، ابط

رای بــاغ، مطالبــه بهــای ملــک و مطالبــه خســارت .
شــرکت هــای تجــاری و موسســات غیــر تجــاری: ابطــال صورتجلســه افزایــش ســرمایه، ابطــال صورتجلســه مجمــع عمومــی، 
ابطــال صورتجلســه هیــات مدیــره، الــزام بــه انتقــال ســهام شــرکت، انحــال شــرکت، صــدور حکــم ورشکســتگی، مطالبــه 

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

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

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

مــورد تراکنــش هــای بانکــی و اعتــراض بــه بــرگ تشــخیص در مــورد نحــوه محاســبه مالیــات حــق واگــذاری امــاک. 
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: اختاف  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.
ــا ســلب مالکیــت ســرمایه گــذار خارجــی )درحــوزه انــرژی(، جبــران خســارت  انــرژی: مطالبــه خســارت ناشــی از مصــادره ی
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.



چهــارم( نحــوه برگــزاری دوره: کاس هــای آموزشــی بــه صــورت غیــر حضــوری )آنایــن( توســط »مؤسســه آمــوزش 

عالــی آزاد عــدل« از طریــق ســامانه اختصاصــی »مشــاورینو« برگــزار مــی گــردد.

پنجم( روز و ساعت برگزاری دوره: روزهای یکشنبه و سه شنبه                ساعت:20 ـ 16

ششم( شهریه دوره:

ــه انتخــاب  ــل ب ــه یکــی از مــوارد ذی ــان اســتفاده از بورســیه آموزشــی ، تعهــد ب ــرای متقاضی    شــهریه دوره ب

ــد:      ــپذیر می باش دانش

1- تعهــد بــه 650 ســاعت ارائــه خدمــات حقوقــی )از مرحلــه مطالعــه پرونــده تــا قبــل از حضــور در مراجــع قضایــی، 

شــبه قضایــی و اداری( طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی.

2-یــا تعهــد بــه حضــور در حداکثــر  شــش دعــوی غیــر مالی ظــرف 36 مــاه) در مراجــع قضایی، شــبه قضایــی و اداری بدون 

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

توجــه )1(: دانشــپذیران بورســیه آموزشــی، قبــل از آغــاز دوره آموزشــی و مهارتــی همــراه بــا تکمیــل فــرم 

ــال معــادل پانصــد هــزار تومــان) غیرقابــل اســترداد ( بابــت عضویــت در طــرح  ــغ پنــج میلیــون ری ــام، مبل ثبــت ن
بورســیه آموزشــی و تشــکیل پروفایــل شــخصی جهــت دسترســی، مشــاهده و اســتماع  مجــدد دوره هــای آموزشــی و 

کارآمــوزی عملــی  پرداخــت مــی نماینــد.

 توجــه )2(:همچنیــن بابــت اســتفاده از وبینارهــای آموزشــی تخصصــی )760 ســاعت در ســال ( و دوره هــای آموزشــی 

و مهارتــی )500 ســاعت در ســال ( از مــاه دوم دوره آموزشــی ، ماهیانــه مبلــغ  200 هــزار تومــان بــه عنــوان حــق 

اشــتراک ماهیانــه پرداخــت خواهنــد نمــود. 

ــد در یکــی از دوره هــای  ــت امورحقوقــی « بخواهن ــی » مدیری ــع آموزشــی و مهارت ــر اعضــای دوره  جام توجــه )3(: اگ

»وکالــت حرفــه ای«، »دعــاوی عمومــی و تخصصــی«، » عمومــی دعــاوی« یــا » دعــاوی تخصصــی « هــم شــرکت نماینــد، 

بورس: مطالبه سود مصوب ، ابطال یا تایید معامات فضولی در بورس و صاحیت هیات داوری در بورس.
 فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات: کاهبــرداری رایانــه ای، نشــر اکاذیــب، دسترســی غیرمجــاز، تخریــب و اخــال 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 اختــاف قانــون 
ــود در  ــوع خ ــتگاه متب ــه دس ــت  علی ــتخدم دول ــوای مس ــی، دع ــاف مالیات ــل اخت ــات ح ــه آراء هی ــی ب ــیدگی فرجام کار رس

ــا وزیــر. ــه خــاف قانــون هیــأت وزیــران ی خصــوص حقــوق اســتخدامی و ابطــال مصوب
 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 آنایــن تــراول هــا.
حمــل و نقــل دریایــی: اثبــات مالکیــت بــدون بارنامــه ، مطالبــه حــق توقــف کانتینرهــا و مطالبــه خصــارت وارده بــه محمولــه 

در اثنــای حمــل.



تعهــد بــه خدمــت دوره دوم آنهــا، » نصــف« خواهــد بــود.

توجـــه )4(: همچنیــن اگریکــی از اعضــای دوره هــای جامــع آموزشــی و مهارتــی » دعــاوی عمومــی و تخصصــی« ،» دعــاوی 

ــم   ــی«  ه ــور حقوق ــت ام ــی » مدیری ــی و مهارت ــع آموزش ــد در  دوره جام ــی« بخواهن ــاوی تخصص ــا » دع ــی« ی عموم

شــرکت نماینــد تعهــد خدمــت دوره دوم آنهــا نیــز، » نصــف« خواهــد بــود.

توجه )5(: قرارداد بورسیه آموزشی، پس از برگزاری چهار هفته از دوره آموزشی و مهارتی منعقد خواهد شد.

هفتم( مدارک مورد نیاز:

توجــه)6(: متقاضیــان شــرکت در دوره جامــع آموزشــی و مهارتــی دعــاوی عمومی و تخصصــی  به صورت آزاد )غیر بورســیه 

آموزشــی( می تواننــد بــا پرداخــت  360 ملیــون ریــال ) ظرف یکســال( نســبت بــه ثبت نــام آزاد اقــدام نمایند.

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

2.کپی پروانه وکالت یا کارآموزی 

3. نامه اشتغال به فعالیت به عنوان مدیر یا کارشناس حقوقی

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

هشتم( توضیحات:

ــل  ــج در پروفای ــه تدری ــده و ب ــس ش ــن تدری ــورت آنای ــه ص ــاتید ب ــط اس ــوری«، توس ــر حض ــی »غی 1.دوره آموزش

ــرار خواهــد گرفــت. ــز ق شــخصی دانشــپذیران نی

2.در صورتیکــه »دانشــپذیر« از قــرارداد »بورســیه آموزشــی« اســتفاده می کنــد، بــه تشــخیص مدیــر بخــش 

»مدیریــت امورحقوقــی موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو « پــس از گذرانــدن کارآمــوزی عملی )تــا 200 ســاعت(، وارد 

مرحلــه » ارائــه خدمــات حقوقــی یــا وکالتــی « خواهــد شــد.

ــای  ــدا » راهنم ــا در ابت ــکاری ، لطف ــه هم ــدان ب ــی و عاقمن ــیه آموزش ــتفاده از بورس ــی اس ــپذیران متقاض 3.دانش

ــد. ــه فرماین ــایت مطالع ــکاری« را در وب س ــت و هم ــوه فعالی ــا نح ــنایی ب ــی « و » آش تکمیل

4.جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید با شماره تلفـن 28111012-021 تمـاس حاصـل فرمایید.
 موفق باشید                                                                                                                                                                                       

واحد آموزش                                                                            


