
 به نام خدا
 

 )مدت میان (کاربردي تخصصی آموزشی هاي دوره
 

  حقوقی التحصیالن فارغ و کارشناسان مدیران، کارآموزان، ، دادگستري یک پایه وکالي ویژه
 

 آموزشی هايبرنامه و اهداف از حقوقی التحصیالن فارغ و کارشناسان مدیران، کارآموزان، دادگستري، یک پایه وکالي افزایی مهارت و دانش ارتقاء
) فناوري و تحقیقات علوم، وزارت از رسمی مجوز با( عدل آزاد عالی آموزش مؤسسه همکاري با مجموعه این .باشدمی پاو مهر دادفران حقوقی مؤسسه

 :نمایدمی ذیل شرح به)آنالین( غیرحضوري صورت به مدت میان تخصصی آموزشی هايدوره برگزاري به اقدام
 شهریه  (تومان) جمع ساعت مدرس محتواي آموزشی دوره کد

هاي فرديمهارت 301 000/350 10 دکتر عبدالرضا سیري   

56 دکتر میترا ضرابی قراردادنویسی  302  1/800/000 

000/700 20 دکتر علیرضا نوبهاري  کلیات حقوق کیفري کاربردي 303  

000/750 20 محمد شمس اشراق جایگاه دفاع  304  

ايهاي دفاع حرفهتکنیک 305 000/875 25 دکتر امیرعباس بزرگمهر   

000/525 15 حسین زنجانی حقوق کار و تأمین اجتماعی کاربردي 306  

000/525 15 دکتر سنجر فخري حقوق مالیاتی کاربردي 307  

هاي تجاري کاربرديحقوق مالکیت معنوي و شرکت 308 000/525 15 فرزانه گوشه   

ها، اراضی و امالك کاربرديحقوق شهرداري 309 000/525 15 دکتر محسن بهشتیان   

000/350 10 رضا ستارزاده هاشمی حقوق اصناف و تعزیرات حکومتی کاربردي 310  

000/535 15 دکتر پروین محمدي حقوق بیمه بازرگانی کاربردي 311  

000/350 10 دکتر محمد بخشی دیوان عدالت اداري 312  

دفاتر اسناد رسمی کاربرديحقوق  313 000/165 5 محمد فرجی   

000/350 10 دکتر عباس احمد پناهی حقوق ثبت امالك کاربردي 314  

000/350 10 محمد شمس اشراق حقوق اجراي اسناد رسمی کاربردي 315  

000/525 15 دکتر امیر عباس بزرگمهر حقوق پولی و بانکی کاربردي 316  

اطالعات و ارتباطات کاربرديحقوق فناوري  317 یئحسن خزا   10 000/350  

000/350 10 دکتر مهدي زارع شیبانی حقوق انرژي کاربردي 318  

علی صابريدکتر الیحه نویسی 319  5 000/165  

عباس عنصري فرددکتر  مدیریت حقوقی مجتمع هاي تجاري و چند منظوره 320  12 000/400  

شکلی و حقوقیدوره آموزشی و مهارتی قواعد  321  
 تنظیم قراردادهاي بین المللی

000/000/1 30 دکتر میترا ضرابی   



 )مدت میان( کاربردي تخصصی آموزشی دورههاي

 1/000/000 30 دکتر میترا ضرابی  دوره آموزشی و مهارتی داوري در حل اختالفات قراردادي  322

05 محمد شمس اشراق آیین دادرسی مدنی کاربردي 323  000/005/1  

432 و رهبري اصول و فنون مذاکره و کلیات مدیریت  01 محمد فرجی   350/000 

 
 توضیحات:

 جلسه برگزاري به نیاز مربوطه استاد تشخیص به که مواردي در مگر گرددمی برگزار) آنالین(غیرحضوري صورت به آموزشی هاي دوره کلیه  -1

 . باشد نیز حضوري

 کوتاه( آموزشی هايوبینار به دسترسی حق فقط پاو ماهیانه مشترکان دیگر، عبارت به .شدبانمی ماهیانه اشتراك مشمول آموزشی هايدوره این  -2
 داشت مگر به تشخیص موسسه. خواهند را )تمد
 اعالم خواهد شد. www.pav.legalتاریخ و ساعت دقیق هر یک از دوره هاي آموزشی در وب سایت   -3
  .فرمایید حاصل تماس 22651657 تلفن شماره با ویا مراجعه www.pav.legal سایت وب به لطفا نام ثبت جهت -4
 
 

 باتشکر                                                                                                                                                            
 مهر پاومؤسسه حقوقی دادفران 

 

http://www.pav.legal/

