
ــا هــدف ارتقــاء دانــش و  ــا همــکاری موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو، ب موسســه آمــوزش عالــی آزاد عــدل ب

مهــارت فــارغ التحصیــان حقوقــی و تربیــت و پــرورش نیــروی انســانی حرفــه ای و متخصــص، هفتمیــن دوره جامــع 

آموزشــی » کارشــناس امــور حقوقــی « را بــه شــرح ذیــل برگــزار می نمایــد:

 اول ( شرکت کنندگان دوره :فارغ التحصیان مقطع کارشناسی حقوق 

دوم( شروع دوره: تیــر  1401

سوم( مدت دوره: 200 ساعت کاس آموزشی

چهارم( سرفصل های آموزشی

و  مخاطــب  بــا  موثــر  ارتبــاط  حقوقــی،  مذاکــره  و  نــگارش  مهارت هــای  )5 ســاعت(:  حرفــه ای  مهار ت هــای  1ـ 

می باشــد. کاس  ایــن  در  بحــث  مــورد  موضوعــات  از  رفتارحرفــه ای 

2ـ مهارت هــای فــردی) 10 ســاعت(: در ایــن کاس آموزشــی مباحثــی چــون تصمیم گیــری، تفکــر علمــی، برنامه ریــزی، 
رفتــار لغــات )کارکــرد صحیــح واژگان(و ... تدریــس می گــردد.

3 ـ تنظیــم قراردادهــای داخلــی )40 ســاعت(: آشــنایی بــا انــواع قراردادهــا، تنظیــم قراردادهــا، ضمانــت 

اجراء،مســوولیت قــراردادی و تهیــه و تنظیــم مهمتریــن نمونه هــای کاربــردی در حــوزه قراردادهــای داخلــی از 

ســرفصل های آموزشــی ایــن کاس می باشــد.

4- کلیــات حقــوق کیفــری کاربــردی)20 ســاعت(: ســر فصل هــای آموزشــی ایــن  کاس عبارتســت از: تشــریح 

ــران،  ــواع مجــازات در نظــام کیفــری ای ــم، تشــریح ان ــه جرای ــد رســیدگی ب مراحــل آییــن دادرســی کیفــری و فراین

انــواع دادگاه هــای کیفــری و صاحیــت آنهــا، کیفیــات مســاعد در قانــون مجــازات اســامی بــرای دفــاع از متهــم، بررســی 

و تشــریح جرایــم مبتــا بــه شــامل کاهبــرداری، خیانــت در امانــت، اختــاس، جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول و ... 

5 ـ الیحــه نویســی ) 5 ســاعت(: واژه ســازی و واژه گزینــی، بخش بنــدی نوشــته های حقوقــی، ترکیــب نوشــته ها و 

فشرده ســازی از موضوعــات مــورد بحــث در ایــن کاس می باشــد.

ــه  ــری، آئین نام ــای کارگ ــواع قرارداده ــن کاس ان ــاعت(: در ای ــردی ) 15 س ــی کارب ــن اجتماع ــوق کار و تأمی 6ـ حق

حفاظــت فنــی، آئین نامــه انضباطــی کار و مراجعــی چــون هیــأت تشــخیص و حــل اختــاف قانــون کار، نحــوه محاســبه

حــق بیمــه پیمانــکاری )مــاده 38 (، نقــل و انتقــال کارگاه )مــاده 37 (، نحــوه انجــام بازرســی و حسابرســی)مواد 40 و 

47 قانــون تأمیــن اجتماعــی( تدریــس می گــردد.

7 - حقــوق مالیاتــی کاربــردی ) 15 ســاعت(: موضوعــات مــورد بحــث در ایــن کاس عبارتســت از: کلیــات راجــع بــه 

حقــوق مالیاتــی، مشــمولین و غیرمشــمولین مالیــات، اظهارنامــه مالیاتــی اشــخاص حقوقــی، گــروه هــای اول، دوم و 

ســوم، آئیــن دادرســی مالیاتــی، نحــوه تشــخیص مالیــات و اعتــراض بــه آن، ســازمان تشــخیص و حــل اختــاف عــادی

هفتمین دوره جامع آموزشی و مهارتی
ــارشناس امــور حقوقـی کـ

به نام خدا
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و فوق العاده و باب های مختلف مالیات)مشــاغل، اشــخاص حقوقی، مالیات بر اماک، تمبر وکا و ...(.

ــث  ــی مباح ــت صنعت ــوزه مالکی ــاعت(: در ح ــردی)15 س ــاری کارب ــای تج ــرکت ه ــوی و ش ــت معن ــوق مالکی 8 - حق

ــی و در حــوزه شــرکت هــای تجــاری مباحــث  ــدأ جغرافیای ــام تجــاری، اســم شــرکت و مب ــراع، ن ــی، اخت طــرح صنعت

ــد. ــد ش ــس خواه ــرکت تدری ــه ش ــه گان ــدت و ارکان س ــوع، م ــرکت، موض ــم ش ــنامه ،اس اساس

9 - حقــوق شــهرداری ها، اراضــی و امــاک کاربــــردی) 15 ســاعت(: شــورای عالــی شهرســازی و معماری)طــرح 

جامع(،کمیســیون مــاده 5)طــرح تفصیلــی(، کمیســیون مــاده 100 و تخلفــات ســاختمانی، کمیســیون مــاده 77 و 

عــوارض و همچنیــن انــواع و اقســام امــوال متعلــق بــه شــهرداری ها، مــوارد تملــک رایــگان شــهرداری ها، 

نحــوه تملــک اراضــی جهــت اجــرای طــر ح هــای عمومــی و باغــات شــهری از جملــه موضوعاتــی اســت کــه درایــن 

ــد. ــد ش ــس خواه کاس تدری

ــدور  ــای ص ــی راهکاره ــن کاس آموزش ــاعت(: در ای ــردی) 10 س ــی کارب ــرات حکومت ــاف و تعزی ــوق اصن 10ـ حق

ــوز، نحــوه رســیدگی  ــده مج ــا نهادهــای صادرکنن ــی، آشــنایی ب ــی و حقوق ــرای اشــخاص حقیق مجــوز کســب و کار ب

بــه شــکایات از واحدهــای صنفــی و بنــگاه هــای خدماتــی و فصــل جرایــم و مجــازات هــای منــدرج در قانــون نظــام 

ــرات حکومتــی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. صنفــی و تعزی

ــی  ــن دادرس ــف و آیی ــرح وظای ــا، ش ــت ه ــاختار، صاحی ــا س ــنایی ب ــاعت(: آش ــت اداری) 10 س ــوان عدال 11ـ دی

ــد. ــد ش ــس خواه ــن کاس تدری ــت اداری در ای ــوان عدال دی

12ـ حقــوق دفاتــر اســناد رســمی کاربــردی )5 ســاعت(: آشــنایی بــا ســاختار و تشــکیات دفاتــر اســناد رســمی، اصــول 

و کلیــات تنظیــم اســناد و مهمتریــن اســناد تنظیمــی در دفاتــر اســناد رســمی در ایــن کاس تدریــس خواهــد شــد.

13ـ مدیریــت حقوقــی مجتمــع هــای تجــاری و چنــد منظــوره ) 12 ســاعت(: هویــت ارایــه خدمــات، جایگاه پیشــگیری، 

ــگاه واحــد  ــت، جای ــگاه ســازمانی و مدیری ــد منظــوره، جای ــواع مجتمــع هــای تجــاری و چن برندســازی پیشــگیری، ان

حقوقــی، شــرح خدمــات حقوقــی، ســاختار مدیریــت حقوقــی، شــرح وظایــف اعضــای واحــد حقوقــی، انــواع قــرارداد و 

اصــول تنظیــم آن در مجتمــع هــا، اصــول مذاکــره و حــل اختــاف، آییــن نامه هــا و اساســنامه هــا و ... از موضوعاتــی

اســت که در این کاس تدریس خواهد شد.

14ـــاصول و کلیــات مدیریــت  )10 ســاعت(:  هــر آنچــه کــه  یــک فــرد در ماموریت مهم شــغلی و حرفــه  ای خــود باید مورد 

توجــه قــرار دهــد ، در ایــن کاس تدریس خواهد شــد.

15_مشــاوره حرفــه ای ) 20 ســاعت(: عناویــن مــورد بحــث در ایــن کاس عبارتســت از جعبه ســیاه مشــاوره)ارتباط 

مشــاور و مشــاورپذیر(، فــن بیــان و مهــارت هــای ارتباطی)پرســش و شــنیدن مؤثــر(.

16ـ کارآموزی عملی) تا200 ســاعت ویژه بورســیه آموزشی(

ــخیص  ــه تش ــد و ب ــی باش ــاعت م ــوع 200 س ــی در مجم ــور حقوق ــناس ام ــی کارش ــع آموزش ــه )1(: دوره جام توج

مدیــر بخــش »مدیریــت امــور حقوقــی موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو «، هــر دانشــپذیر عضــو طــرح بورســیه 

آموزشــی الزم اســت تــا 200 ســاعت دوره کارآمــوزی عملــی را نیــز بگذرانــد.

ــا دروس جدیــد  ــه ســایر دروس ی ــد ب ــه تشــخیص موسســه ســاعات تعریــف شــده اضافــی مــی توان توجــه) 2(: ب
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ــه عبــارت دیگــر رعایــت 200 ســاعت آمــوزش، الزامــی اســت. ــد. ب مــورد نیــاز اختصــاص یاب

پنجــم( نحوه برگــزاری دوره: کارگاه هــای آموزشــی بــه صــورت غیــر حضــوری )مجــازی( توســط »مؤسســه آموزش 

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

ششــم( روز و ساعت برگزاری دوره: روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 19 - 9

توجــه)3(: ســاعات برگــزاری کاس هــا در روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه حــد فاصــل ســاعت 9 تــا 19 مــی باشــد و 

بــه طورمیانگیــن روزانــه 6 تــا 7 ســاعت کاس برگــزار خواهــد شــد.

هفتم( شــهریه دوره: شهریه دوره در قالب اســتفاده از »بورسیه آموزشی« به شرح ذیل می باشد:                     

  تعهــد بــه 400 ســاعت ارائــه خدمــات اداری، پژوهشــی و حقوقــی )مشــاوره، تنظیــم، اصــاح یــا تاییــد قراردادهــا و...( 

طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی.

توجــه )4(: دانشــپذیران بورســیه آموزشــی ، قبــل از آغــاز دوره آموزشــی و مهارتــی همــراه بــا تکمیل فرم ثبت نــام ، مبلغ 

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 نمایند.

ــی و  ــای آموزش ــال ( و دوره ه ــاعت در س ــی )760 س ــی تخصص ــای آموزش ــتفاده از وبیناره ــت اس ــن باب ــه )5(:همچنی توج

ــتراک  ــق اش ــوان ح ــه عن ــان ب ــزار توم ــغ  50 ه ــه مبل ــی ، ماهیان ــاه دوم دوره آموزش ــال ( از م ــاعت در س ــی )500 س مهارت

ــود.  ــد نم ــت خواهن ــه پرداخ ماهیان

توجه )6(: قرارداد بورســیه آموزشــی، پس از برگزاری چهار هفته از دوره آموزشــی و مهارتی منعقد خواهد شــد.

توجــه )7(: متقاضیــان شــرکت در دوره جامــع آموزشــی و مهارتــی کارشــناس امــور حقوقــی  بــه صورت آزاد )غیر بورســیه آموزشــی( 

می تواننــد بــا پرداخــت  100 ملیــون ریــال ) ظــرف یکســال( نســبت بــه ثبــت نــام آزاد اقــدام نمایند.

هشتم( مدارک مورد نیاز:

   کپی شناســنامه +کپی کارت ملی + دو قطعه عکس رنگی 4×3  

   کپی آخرین مدرک تحصیلی )حداقل لیســانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اســامی(

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

نهم( 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     دوره آموزش

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــز ق ــپذیران نی ــخصی دانش ش

   در صورتیکــه »دانشــپذیر« از قــرارداد »بورســیه آموزشــی« اســتفاده می کنــد، بــه تشخـــیص مدیــــر بخــش » مدیریت 

امورحقوقــی موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو « پــس از گذرانــدن کارآمــوزی عملــی )تــا 200  ســاعت(، وارد مرحلــه 

»ارائــه خدمــات حقوقــی« خواهــد شــد.

عاقمندان جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 28111012 - 021 تماس حاصل فرمایند.

به امید دیدار

 واحد آموزش
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