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اولین دوره جامع آموزشی و مهارتی

دعـاوی تخصصـی

موسســه آمــوزش عالــی آزاد عــدل بــا همــکاری موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو ،بــا هــدف ارتقــای دانــش و
مهــارت فارغالتحصیــان حقوقــی و تربیــت و پــرورش نیــروی انســانی حرفــهای و متخصــص ،اولیــن دوره جامــع
آموزشــی و مهارتــی دعــاوی تخصصــی را بــه شــرح ذیــل برگــزار مینمایــد:
اول) شرکتکنندگان دوره :وکالی پایه یک دادگستری ،کارآموزان وکالت ،مدیران و کارشناسان حقوقی شاغل
دوم) شروع دوره :زمستان 1400
سوم) مدت و محتوای دوره آموزشی:
خانــواده :دعــوای طــاق توافقــی ،مطالبــه مهریــه و حقــوق مالــی زوجــه  ،الــزام بــه تمکیــن  ،طــاق
یــک طرفــه بــر 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  148قانــون 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  50قانــون تامیــن
اجتماعــی .
شــهرداری هــا ،اراضــی و امــاک :الــزام بــه صــدور پروانــه ســاخت  ،ابطــال پروانــه ســاخت ،الــزام
بــه صــدور پایانــکار  ،ابطــال پایانــکار  ،ابطــال رای کمیســیون مــاده  ،77ابطــال رای کمیســیون مــاده
 ، 100ابطــال رای مــاده  ،12ابطــال 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 اظهارنامــه تجــاری ،ابطــال عالمــت تجــاری و اخــذ دســتور موقــت ،ابطــال نام
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.
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.
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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 .
بیمــه بازرگانــی :اختــاف درمیــزان خســارت ،داوری دربیمــه ،خســارت هــای تقلبــی ،دعــاوی فــی مابیــن بیمــه گــر
و نماینــدگان .
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 اخــال داده
هــا (هــک) و ســرقت رایانــه ای.
اطفــال و نوجوانــان :ســرقت  ،ضــرب و جــرح ،رانندگــی بــدون پروانــه ،اعمــال منافــی عفــت و جرایــم مرتبــط بــا
مــواد مخــدر.
دیــوان عدالــت اداری :دعــاوی علیــه آراء صــادره از کمیســیون مــاده  100شــهرداری هــا ،هیــات هــای حــل
اختــاف قانــون کار رســیدگی فرجامــی بــه آراء هیــات حــل اختــاف مالیاتــی ،دعــوای مســتخدم دولــت علیــه
دســتگاه متبــوع خــود در خصــوص حقــوق اســتخدامی و ابطــال مصوبــه خــاف 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.

چهــارم) نحــوه برگــزاری دوره :کالسهــای آموزشــی بــه صــورت غیــر حضــوری (آنالیــن) توســط «مؤسســه آمــوزش
عالــی آزاد عــدل» از طریــق ســامانه اختصاصــی «مشــاورینو» برگــزار مــی گــردد.
پنجم) روز و ساعت برگزاری دوره:
روزهای یکشنبه و سهشنبه

ساعت15-21 :

ششم) شهریه دوره:
شــهریه دوره بــرای متقاضیــان اســتفاده از بورســیه آموزشــی  ،تعهــد بــه یکــی از مــوارد ذیــل بــه انتخــاب
دانشــپذیر میباشــد:
 -1تعهــد بــه  530ســاعت ارائــه خدمــات حقوقــی (از مرحلــه مطالعــه پرونــده تــا قبــل از حضــور در مراجــع قضایــی،
شــبه قضایــی و اداری) طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی.
 -2یــا تعهــد بــه حضــور در حداکثــر پنــج دعــوی (مالــی یــا غیــر مالــی) ظــرف  36مــاه (در مراجــع قضایــی ،شــبه
قضایــی و اداری بــدون پرداخــت هزینــه هــای دادرســی و مالیاتــی کــه بــر عهــده موسســه میباشــد) طبــق قــرارداد
بورســیه آموزشــی.

توجــه ( :)1دانشــپذیران بورســیه آموزشــی  ،دو هفتــه پــس از آغــاز دوره آموزشــی و مهارتــی همــراه بــا
تکمیــل فــرم ثبــت نــام ،مبلــغ پنــج میلیــون ریــال معــادل پانصــد هــزار تومــان بابــت عضویــت در طــرح بورســیه
آموزشــی و تشــکیل پروفایــل شــخصی جهــت دسترســی ،مشــاهده و اســتماع مجــدد دوره هــای آموزشــی و کارآموزی
عملــی و همچنیــن بابــت اســتفاده از وبینارهــای آموزشــی تخصصــی ( 760ســاعت در ســال ) و دوره هــای آموزشــی
و مهارتــی ( 500ســاعت در ســال ) از مــاه دوم دوره آموزشــی  ،ماهیانــه مبلــغ  200هــزار تومــان بــه عنــوان حــق
اشــتراک ماهیانــه پرداخــت خواهنــد نمــود.
توجــه ( :)2اگــر اعضــای دور ه جامــع آموزشــی و مهارتــی « مدیریــت امورحقوقــی » بخواهنــد در یکــی از دوره هــای
«دعــاوی عمومــی و تخصصــی» « ،عمومــی دعــاوی» یــا « دعــاوی تخصصــی » هــم شــرکت نماینــد ،تعهــد بــه خدمــت دوره
دوم آنهــا « ،نصــف» خواهــد بــود.
توجـــه ( :)3همچنیــن 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.

هفتم) مدارک مورد نیاز:
 .1کپی شناسنامه +کپی کارت ملی  +دو قطعه عکس رنگی 3×4
.2کپی پروانه وکالت یا کارآموزی
 .3نامه اشتغال به فعالیت به عنوان مدیر یا کارشناس حقوقی
.4فیش نقدی به مبلغ پانصد هزارتومان (برای مشموالن بورسیه آموزشی)
هشتم) توضیحات:
.1دوره آموزشــی «غیــر حضــوری» ،توســط اســاتید بــه صــورت آنالیــن تدریــس شــده و بــه تدریــج در پروفایــل
شــخصی دانشــپذیران نیــز قــرار خواهــد گرفــت.
.2در صورتیکــه «دانشــپذیر» از قــرارداد «بورســیه آموزشــی» اســتفاده میکنــد ،بــه تشــخیص مدیــر بخــش
«مدیریــت امورحقوقــی موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو » پــس از گذرانــدن کارآمــوزی عملــی (تــا 100ســاعت) ،وارد
مرحلــه « ارائــه خدمــات حقوقــی یــا وکالتــی » خواهــد شــد.
.3دانشــپذیران متقاضــی اســتفاده از بورســیه آموزشــی و عالقمنــدان بــه همــکاری  ،لطفــا در ابتــدا « راهنمــای
تکمیلــی » و « آشــنایی بــا نحــوه فعالیــت و همــکاری» را در وب ســایت مطالعــه فرماینــد.
.4جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفـن  021-28111012تمـاس حاصـل فرمایید.

موفق باشید
واحد آموزش

