
ــا هــدف ارتقــای دانــش و  ــاو، ب ــا همــکاری موسســه حقوقــی دادفــران  مهــر پ ــی آزاد عــدل ب موسســه آمــوزش عال

مهــارت فارغ التحصیــان حقوقــی و تربیــت و پــرورش نیــروی انســانی حرفــه ای و متخصــص، ششــمین دوره جامــع 

آموزشــی و مهارتــی دعــاوی عمومــی را بــه شــرح ذیــل برگــزار می نمایــد:

اول( شرکت کنندگان دوره: وکای پایه یک دادگستری، کارآموزان وکالت، مدیران و کارشناسان حقوقی شاغل

دوم( شروع دوره: تیر1401

سوم( مدت و محتوای دوره آموزشی: 

ششمین دوره جامع آموزشی  و مهارتی

دعـاوی عمـومی

به نام خــدا

200 ساعت

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 

تاییــد بطــان معاملــه بــه دلیــل نامشــروع بــودن جهــت، تاییــد بطــان فــروش ملــک بــه دلیــل بازداشــت 

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 

ــه جهــت خیــار تاخیــر  ــه تخلیــه و اســترداد ملــک ،تاییــد فســخ قــرارداد ب ــزام خریــدار ب 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 

ــم  ــه تنظی ــزام ب ــرارداد پیــش فروش،ال ــدات ق ــای تعه ــر در ایف ــی تاخی ــه خســارات قانون ــاحت، مطالب مس



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 

ــه تخلیــه و تحویــل ملــک ، مطالبــه وجــه بابــت ســهم مالــک از هزینــه تخلفــات  ــزام مالــک ب امــاک موضــوع مشــارکت ال

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 ومــوم ترکــه ، تحریــر ترکــه، تنفیــذ وصیــت نامــه عــادی، اعــام انفســاخ و بطــان عقــد ناشــی از اخــذ بــه شــفعه، افراز، 

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.



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

ثبــت نــام، مبلــغ پنــج میلیــون ریــال معــادل پانصــد هــزار تومــان ) غیرقابــل اســترداد ( بابــت عضویــت در طــرح 
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 های 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، 

تعهــد بــه خدمــت دوره  دوم  آنهــا »نصــف« خواهــد شــد.

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

عمومــی« یــا » دعــاوی تخصصــی« بخواهنــد در  دوره جامــع آموزشــی و مهارتــی » مدیریــت امــور حقوقــی« هــم شــرکت 

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

 توجــه )5(: قــرارداد بورســیه آموزشــی، پــس از برگــزاری چهــار هفتــه از دوره آموزشــی و مهارتــی منعقــد خواهــد شــد.

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: 15-21

ششم( شهریه دوره:

ــاب  ــه انتخ ــل ب ــوارد ذی ــی از م ــه یک ــد ب ــی ، تعه ــیه آموزش ــتفاده از بورس ــان اس ــرای متقاضی ــهریه دوره ب   ش

ــد:      ــپذیر می باش دانش

ــع  ــور در مراج ــل از حض ــا قب ــده ت ــه پرون ــه مطالع ــی )از مرحل ــات حقوق ــه خدم ــاعت ارائ ــه 420 س ــد ب 1- تعه

ــی. ــیه آموزش ــرارداد بورس ــق ق ــی و اداری( طب ــبه قضای ــی، ش قضای

2- یــا تعهــد بــه حضــور در  حداکثــر چهــار دعــوی غیــر مالــی ظــرف 36 مــاه )در مراجــع قضایــی، شــبه قضایــی 

ــرارداد  ــق ق ــد( طب ــه می باش ــده موسس ــر عه ــه ب ــی ک ــی و مالیات ــای دادرس ــه ه ــت هزین ــدون پرداخ و اداری ب

بورســیه آموزشــی.



هفتم( مدارک مورد نیاز:

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 دانشــپذ یران 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 عملــی )تــا100 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                                                                            


