
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 پایه یــک دادگــسترى ، کارآمــوزان و فــارغ التحــصیالن حـــقوقى اقــدام به برگـزارى کـارگاه آمـوزشــى و مــهــارتى 

وکیل حرفه اى  به شرح ذیل مى نماید .

اول) ویژگى هاى دوره:
1- بررسى، هم افزایى و تعالى مهارت هاى وکیل در دادگاه

2- ارزیابى نحوه حضور و استدالل وکیل در دادگاه
3- تأکید بر توانمندسازى و غناى وکیل در زندگى شخصى

4- ایجاد توازن در زندگى حرفه اى و شخصى وکیل

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

سوم) مدت دوره: 12 ساعت

چهارم) روش برگزارى: حضورى -آنالین

پنجم) تاریخ برگزارى:
1- پنجشنبه 6 مرداد 1401        ساعت  : 17:30 - 10:30
2- پنجشنبه 13 مرداد 1401     ساعت  : 17:30 - 10:30

ششم) سرفصل هاى دوره:
1-  قواعد عمومى فن بیان

2-  قواعد اختصاصى فن بیان در دادگاه 
3-  فن تحلیل مسائل حقوقى

4-  مدیریت استرس در دادگاه
5-  مدیریت موفقیت در زندگى شغلى و شخصى وکیل

هفتم) اهم دستاوردهاى دوره:
1- تسلط بر فن بیان عمومى

2- تسلط بر فن بیان در دادگاه
3- افزایش اعتماد به نفس و آرامش در زندگى حرفه اى

4- شادکامى در زندگى شغلى و شخصى
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وکیل حرفه اى (حضورى-آنالین)



هشتم) مدرس دوره: دکتر امیر عباس بزرگمهر
- عضو هیأت علمى دانشگاه
- وکیل پایه یک دادگسترى

- مؤلف 7  کتاب حقوقى
- دکتراى حقوق خصوصى از دانشگاه تهران

- کارشناس ارشد روانشناسى

نهم)شهریه دوره:
کارگاه حضورى:پانزده میلیون ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان

کارگاه آنالین:هفت میلیون و پانصد هزار ریال معادل هفتصد و پنجاه 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 (5) را بـه

شماره 09351014102 به صورت پیام متنى در واتساپ اعالم فرمایید.

                                                                         

به امید دیدار
                                                                                                

واحد آموزش پاو

2


