
به نام خدا

کارگاه آموزشى و مهارتى                                                     
                                             

موســسه حقـــوقى دادفران مهر پاو با همکارى موسسه آموزش عالى آزاد عدل ، در راستاى ارتقاء دانش و مهارت هاى حرفه اى 
وکــالى پایـه یــک دادگــسترى ، کـارآمــوزان و فــارغ التحــصـیالن حـــقوقى اقــدام به برگـزارى کـارگاه آمـوزشــى و مهــارتى 

الیحه نویسى به شرح ذیل مى نماید .

اول) ویژگى هاى دوره:
1- فرا رشته اى است.

2- مهارتى و کاربردى است.
3- کارگاهى و تعاملى است.

4- با هدف باز آموزى و ارتقاء مهارت نگارش برگزار مى شود.
5- براى جامعه حقوقى (نه صرفاً وکال) مفید و تأثیرگذار است. 

دوم) مخاطبان دوره: وکالى پایه یک دادگسترى، کارآموزان وکالت، مشاوران وفارغ التحصیالن حقوقى

سوم) مدت دوره: 5 ساعت

چهارم) روش برگزارى: حضورى -آنالین

پنجم) تاریخ برگزارى:
1- سه شنبه 28 تیر 1401          ساعت : 15-18
2- سه شنبه 11 مرداد 1401      ساعت : 15-18

ششم) سرفصل هاى دوره:
1-  تقسیم بندى دفاع به شفاهى و کتبى

2-  نقش ادبیات در الیحه نویسى
3-  عنوان بندى الیحه

4-  حفظ شأن وکیل و امور حرفه اى ناظر به وکالت در نگارش الیحه

هفتم) اهم دستاوردهاى دوره:
1- انسجام در الیحه نویسى

2- توازى بین دفاع کتبى و شفاهى
3- حفظ توازن آرایه هاى ادبى و امور نگارشى با امورماهوى

4- توانمندى در جهت جلب توجه دادگاه به نوشتار
5- پاسدارى در جهت حفظ شأن و جایگاه وکیل
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الیحه نویسى (حضورى-آنالین)



هشتم) مدرس دوره: دکتر على صابرى
- وکیل پایه یک دادگسترى

- دکتراى حقوق خصوصى از دانشگاه تهران

نهم)شهریه دوره:
کارگاه حضورى: پنج میلیون ریال معادل پانصد هزار تومان
کارگاه آنالین: سه میلیون ریال معادل سیصد هزار تومان

دهم) محل برگزارى دوره:
کــارگاه حضــورى:تهــران،خیابان ولنجــک،بلوار دانشجو،میـدان حسام الحکــما،خیــابان عدالــت،جنب مجتمع قضــایى خانواده(2)،

پالك 5، تلفن:28111012(خانم سیارى)
.SkyRoom کارگاه آنالین:سامانه اختصاصى آموزش پاو در فضاى

یازدهم) نحوه ثبت نام:
در صــورت تـمـایــل به شــرکــت در ایـن کـــارگــاه آمـوزشــى و مــهــارتى کــافى اســت نام و نام خــانوادگى و عــدد (7) را بـه

شماره 09351014102 به صورت پیام متنى در واتساپ اعالم فرمایید.

                                                                         

به امید دیدار
                                                                                                

واحد آموزش پاو
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