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عنوان کارگاه هاي آموزشی و مهارتی( رایگان)

طرح عیدانه پاو (2)

� ���� � �� ��و� �ان  ی داد و ه  ؤ

طرح عیدانه پاو(1)پیرو استقبال گســترده وکالي پایه یک دادگســتري ، کارآموزان ، مدیران، کارشناسان و فارغ التحصــیالن حقوقی  از  که در

 فروردین 1400به صورت آنالین برگزار گردید، طرح عیدانه پاو(2) به مناسبت اعیاد سعید فطر، قربان و غدیر به جامعه حقوقی ایران تقدیم می گردد.

 مدرسعنوان کارگاه آموزشی           
تاریخ

ساعت

دکتر غالمرضا رفیعی

دکتر میترا ضرابی

حسین زنجانی

دکتر نازنین کیانی فرد

دکتر شادي اویار حسین 

 دکتر رضا ستارزاده هاشمی

دکتر علیرضا نوبهاري

دکتر پیمان عبدغیور

دکتر مهدي شکري

دکتر فرید کمیجانی

2

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

دکتر علی صابري

دکتر عباس عنصري فرد

دکتر سنجر فخري

دکتر سید محسن بهشتیان

دکتر نگار عقیقی

فرزانه گوشه

محمد شمس اشراق

۱

۲

۳

۴

۵

۶

22 و 17،19 مرداد1400

18 و 25 شهریور 1400

1400/6/10

ساعت: 18/30-20/30

3
1400/6/3

4
1400/6/13

2
1400/6/9

2
1400/3/22

3
1400/5/18

4
1400/6/4

ساعت:13 ـ 9

2
1400/5/23

4
1400/7/8

4

2
1400/5/25

1400/5/20
3

2
1400/5/11

6

3
1400/6/23

3
1400/6/16

2
1400/6/11

2مهدي نیکوچالش هاي حقوقی صنعت گردشگري آنالین۱۸
شهریور 1400

ساعت:17 ـ 15

ساعت:23 ـ 21

ساعت:20 ـ 17

ساعت:22 ـ 20

ساعت:21 ـ 19

ساعت:20 ـ 17

ساعت: 17-20

ساعت: 14-17

ساعت: 18-20

ساعت 22ـ20

ساعت: 19 -16

22 ـ20

ساعت: ـ

ساعت: 19-22

ساعت: 18-20

ساعت: ـ

مدت

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

مسوولیت حقوقی و کیفري کارفرمایان در قانون کار و تامین اجتماعی

نکات کاربردي در شروط قراردادها ( باید و نبایدها)

آشنایی با اسناد پیش قراردادي

تنظیم اظهارنامه مالیاتی براي وکال و کارآموزان

دعاوي علیه شهرداري ها

دعاوي طاري

جرایم نقض مالکیت صنعتی

طالق توافقی براي اتباع ایرانی خارج از کشور

قراردادهاي لیسانس

شکایت از صنوف و نحوه رسیدگی به آن

جرایم علیه اموال

معامله فضولی در قوانین موضوعه

تامین خواسته و دستور موقت

دعاوي تجاري( شرک تها)

وکالت تخصصی اطفال و نوجوانان

بررسی آراء وحدت رویه اخیرالصدور در قراردادهاي بانکی

دکتر مجید ناقدي برادران ۱۹2
1400/6/25

ساعت: 18-20
 تغییر کاربري اراضی کشاورزي و باغات 



 

توضیحات:

(آنالین)1- طرح عیدانه پاو (2) به صورت غیرحضوري  برگزار خواهد شد.

رایگان2- طرح کامال  م یباشد.

3- اعضاي جامعه حقوقی (وکالي پایه یک دادگستري، کارآموزان، مدیران، کارشناسان و فارغ التحصیالن حقوقی) م یتوانند در این طرح

 ملی شرکت نمایند.

4- هیچ محدودیتی در انتخاب کارگاههاي آموزشی وجود ندارد.

5moshaverino.net- ثبت نام در طرح عیدانه پاو (2)  در سایت   و  امکانپذیر خواهد بود. pav.legal

6- براي هر فرد ، یک پروفایل شخصی اختصاص داده می شود کـه عالوه بر مشاهده آنالین، تا پایان آذر 1400می تواند به صورت آفالین

از کارگا ههاي برگزار شده به صورت رایگان استفاده نماید.

7- اعضاي طرح عیدانه پاو (1) نیازي به ثبت نام مجدد ندارند و اعتبار پروفایل داوطلبی آنها تا پایان آذر1400 تمدید خواهد شد.

8- تاریخ و ساعت دقیق کارگاه هاي باقیمانده شهریور ماه متعاقبا اعالم خواهد شد .

� ���� � �� ��و� �ان  ی داد و ه  ؤ

    موفق باشید

   واحد آموزش
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