
به نام خدا

کارگاه آموزشى و مهارتى                                                     
تنظیم قراردادها(حضورى-آنالین)                            
                                             

موسسه حقوقى دادفران مهر پاو با همکارى موسسه آموزش عالى آزاد عدل ، در راستاى ارتقاء دانش و مهارت هاى حرفه اى وکالى 
پایه یک دادگسترى ، کارآموزان و فارغ التحصیالن حقوقى اقدام به برگزارى کارگاه آموزشى و مهارتى تنظیم قراردادها به شرح 

ذیل مى نماید .

بخش اول) کارگاه قرارداد عمومى
اول) سرفصل هاى دوره 

1-کلیات و اصول حاکم بر قراردادها
2-مفاد اصلى و فرعى قراردادها

یک.مفاد اصلى
موضوع قرارداد، عوض، مدت و شروط

دو.مفاد فرعى
تضامین قراردادى، ضمانت اجراى نقض قرارداد ، فورس ماژور ، قانون حاکم ، حل و فصل اختالفات و تعلیق قرارداد

3-خاتمه قرارداد
4-مسایل شکلى در خصوص تنظیم قراردادها

دوم)  مدت 15 ساعت

سوم) اساتید دوره :
 خانم ها دکتر میترا ضرابى ، دکتر راحله سید مرتضى حسینى و دکتر نگار عقیقى

چهارم) زمان : روز هاى پنجشنبه و جمعه (21-20 مرداد 1401)      ساعت : 10-19 

بخش دوم ) قراردادهاى تخصصى 
اول ) انواع قراردادها 

یک . قراردادهاى راجع به امالك (بیع و مشارکت مدنى)
مدرس : خانم دکتر میترا ضرابى 

مدت : 5 ساعت 

دو . قراردادهاى راجع به خرید و فروش (داخلى و بین المللى) 
مدرس : خانم دکتر راحله سید مرتضى حسینى

مدت : 4 ساعت
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EPC سه . قرارداد
مدرس : خانم دکتر نگار عقیقى  

مدت : 3 ساعت

BOT چهار . قرارداد
مدرس : آقاى دکتر داود زارع شیبانى

مدت : 3 ساعت 

دوم ) زمان : روزهاى پنجشنبه و جمعه (4-3 شهریور 1401)      ساعت : 10-19

بخش سوم) سایر موارد 
اول) شهریه کارگاه 

یک . کارگاه حضورى : سى میلیون ریال معادل سه میلیون تومان 
دو . کارگاه آنالین : پانزده میلیون ریال معادل یک میلیون و  پانصد هزار تومان 

توجه (1) : از آنجایى که مباحث در کارگاه هاى قرارداد عمومى و تخصصى مرتبط با یکدیگر است لذا امکان ثبت نام یکى از کارگاه
 ها به صورت مستقل وجود ندارد.

دوم ) نحوه پیش ثبت نام 

در صورت تمایل به شرکت در کارگاه تنظیم قراردادها ، کافیست حداکثر تا تاریخ 1401/04/31 نام و نام خانوادگى و عدد (32) 
اعالم  واتساپ  در  متنى  پیام  به صورت  به شماره 09351014102  را  آنالین  کارگاه  (33) جهت  عدد  و  کارگاه حضورى  جهت 

فرمایید.

سوم ) نحوه برگزارى                                                                               
کارگاه هاى حضورى در شهر تهران و کارگاه هاى آنالین در سامانه آموزش پاو در فضاى SKY ROOM  برگزار خواهد شد.                
پایان مهر1401در پروفایل اختصاصى شرکت کنندگان (حضورى- آنالین)قابل  تا  توجه(2): کل ساعات کارگاه هاى برگزار شده 

دسترسى و مشاهده مجدد خواهد بود.
توجه(3): پس از پیش ثبت نام اولیه، در یک جلسه معارفه آنالین به سواالت متقاضیان محترم پاسخ داده خواهد شد . لذا پس 
از پیش ثبت نام،گروه واتساپ کارگاه تنظیم قراردادها ایجاد و فرایند اطالع رسانى صرفا از طریق همین گروه به انجام خواهد 

رسید.

به امید دیدار                                                                         
                                                                                                

واحد آموزش پاو

2


