
دوره آموزشی و مهارتی 

کار حقوقی هم
ویژه  دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق قضایی )ترم 5 و باالتر(

به نام خدا

 نیــروی انســانی آمــوزش دیــده و پــرورش یافتــه یکــی از ارکان مهــم توســعه و ترقــی هــر کشــور اســت کــه بــا پیشــرفت ســریع تکنولوژی، 
اهمیــت آن بیــش از گذشــته نمایــان می شــود. موسســه آمــوزش عالــی آزاد عــدل بــا همــکاری موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو، در 
راســتای کشــف اســتعدادها و توانمندی هــا، ارتقــاء دانــش و مهــارت افزایــی دانشــجویان مقطــع کارشناســی حقــوق قضایــی سراســر کشــور 
)تــرم 5 و باالتــر( و آمــاده ســازی آنهــا بــرای ورود بــه حرفــه وکالــت، ســردفتری یــا دفتریــاری دفترخانــه اســناد رســمی اقــدام بــه برگزاری 

دوره آموزشــی و مهارتــی همــکار حقوقــی بــه شــرح ذیــل می نمایــد:

1 ـ سرفصل های آموزشی
دوره آموزشی و مهارتی همکارحقوقی، در دو ترم برگزار خواهد شد:

تــرم اول: نحــوه بایگانــی، مطالعــه و خالصــه نویســی پرونــده حقوقــی یــا قضایــی، تهیــه گــزارش، تهیــه پیــش نویــس دادخواســت، الیحه 
و شــکواییه، پیگیــری امــور مربوطــه از طریــق ســامانه هــا ، آشــنایی بــا مراجــع قضایــی، شــبه قضایــی،اداری و صالحیــت آنها )20ســاعت(.

ــد و درصــورت  ــی نماین ــا غیرحضــوری شــرکت م ــه حضــوری ی ــران درجلســه مصاحب ــش پذی ــرم اول، دان ــان ت ــس از پای توجــه)1(: پ
ــد. ــد ش ــرم دوم خواهن ــت، وارد ت موفقی

تــرم دوم: آشــنایی بــا اصــول و کلیــات آییــن دادرســی مدنــی و کیفــری ، حقــوق قراردادهــا ، دفترخانــه اســناد رســمی، اســناد تجــاری و 
حقــوق شــرکت هــای تجــاری کاربــردی )60 ســاعت (.

توجــه )2(: در دوره آموزشــی و مهارتــی همــکار حقوقــی، حداقــل مهارت هــا و توانمندی هــای حقوقــی بــا هــدف فعالیــت در دفاتــر وکالــت 
ــا اســتفاده از  ــد ب ــر می توان ــردی تدریــس خواهــد شــد و هــر دانش پذی ــه صــورت کارب ــر اســناد رســمی ب ــا دفات ، موسســات حقوقــی ی
مهارت هــای کســب شــده بــه عنــوان همــکار حقوقــی درهریــک از دفاتــر وکالــت، موسســات حقوقــی یــا دفاتــر اســناد رســمی فعالیــت 

 . ید نما
توجــه)3(: دانش پذیــران و متقاضیــان محتــرم وجهــي بابــت خدمــات آموزشــی بــه عنــوان شــهریه آمــوزش پرداخــت نمي نماینــد لیکــن 
مبلــغ یکصــد هــزار تومــان بابــت ثبــت نــام در طــرح و از مــاه دوم جهــت دسترســي به ســامانه آمــوزش آنالیــن، پشــتیباني فني ومشــاهده 
مجــدد کالس هــای برگــزار شــده)آفالین(، هرمــاه مبلــغ یکصــد هزارتومــان تــا پایــان دوره بــه عنــوان حــق اشــتراک ماهیانــه پرداخــت 

خواهنــد نمــود. الزم بــه ذکــر اســت طــول دوره آموزشــی و مهارتــی حداکثــر 5 مــاه خواهــد بــود.

2- نحوه برگزاری 
از طریق سامانه جامع مشاورینو، به دو روش ارائه خواهد شد:

یــک. روش آنالیــن: کالســها، جلســات مشــاوره و مصاحبــه، طبــق برنامــه واحــد آمــوزش در روز و ســاعت مقــرر  بــه صــورت آنالیــن 
برگــزار خواهــد شــد. 

دو. روش آفالیــن: 48 ســاعت پــس از برگــزاری هرجلســه کالس ، فیلــم ضبــط شــده همــان جلســه در پروفایــل شــخصي دانــش پذیــر  
قــرار خواهــد گرفــت و تــا پایــان دوره آموزشــی و مهارتــی همــکار حقوقــی قابــل دســترس خواهــد بــود .



توجــه)4(: طبــق فــرم ثبــت نــام هریــک از دانــش پذیــران می تواننــد پــس از پایــان دوره آموزشــي و مهارتــی همکارحقوقــی و تاییــد مدیــر 
بخــش یــا دپارتمــان مربوطــه بــه عنــوان همــکار نســبت بــه ارائــه خدمــات اداری، پژوهشــی و حقوقــي بــراي مؤسســه، اقــدام نماینــد. الزم 

بــه ذکــر اســت، همــکاری دانش پذیــران کامــال اختیــاری و پــس از تاییــد مدیــر مربوطــه  و احــراز توانایــی آنهاخواهــد بــود.

3 ـ  پيش ثبت نام
از تاریخ 1400/3/16 لغایت 1400/4/15در وب سایت www.pav.legal و www.moshaverino.net خواهد بود.

توجــه)5(: پــس از پیــش ثبــت نــام، جلســه مصاحبــه غیرحضــوری بــا هــدف آشــنایی بــا متقاضیــان برگــزار خواهــد شــد و درصــورت 
موفقیــت، از آنهــا بــرای ثبــت نــام دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.

4 ـ مدارک مورد نياز )زمان ثبت نام قطعی(
یک. دو قطعه عکس 4*3                 

دو. کپي کارت ملي و کپی شناسنامه         
سه. گواهي اشتغال به تحصیل )ترم 5 وباالتر در مقطع کارشناسی حقوق قضایی(  

چهار. فیش نقدی به مبلغ یکصد هزار تومان

توجـه )6(: هر دانش پذیر می تواند در هر زمان از دوره آموزشی و مهارتی همکار حقوقی، انصراف دهد.
ــه ای  ــا فضــای اشــتغال حرف ــرای حمایــت و پشــتیبانی علمــی و افزایــش مهــارت دانشــجویان و ارتبــاط آنهــا ب ــن دوره ب توجــه )7(: ای
ــری و ... از  ــاط، انعطــاف پذی ــد، نظــم و انضب ــری، تعه ــزه یادگی ــودن، اشــتیاق و انگی ــد ب ــذا هدفمن ــف شــده اســت. ل و تخصصــی تعری

ــد.  ــرد می باش ــر ف ــم ه ــاخص های مه ــا و ش ویژگی ه
ــا برنامــه هــای آموزشــی و مهارتــی،  توجــه )8(: درصــورت فقــدان یــا عــدم رعایــت هریــک از شــاخص هــای فــوق و عــدم همراهــی ب

ــا موسســه و فراینــد آمــوزش قطــع خواهدشــد. ارتبــاط دانــش پذیرب
توجه )9(: پس از پایان موفقیت آمیز دوره آموزشی و مهارتی همکارحقوقی، دانشپذیر:

ــا  ــردفتری ی ــت، س ــون وکال ــی آزم ــیه آموزش ــه بورس ــت باشــد، وارد مرحل ــون وکال ــه شــرکت درآزم ــد ب ــک. اگــر عالقمن ی
ــمی خواهــد شــد. ــناد رس ــه اس ــاری دفترخان دفتری

دو. اگــر عالقمنــد بــه اشــتغال حرفــه ای باشــد، وارد دوره هــای آموزشــی و مهارتــی تخصصــی مرتبــط )دســتیار وکیــل،  
ــه اســناد رســمی، قراردادهــا و... ( خواهــد شــد. مدیریــت امــور حقوقی،مدیریــت دفترخان

موفق باشيد
واحد آموزش


