
به نام خدا

کارگاه آموزشى و مهارتى
فن بیان (حضورى)

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 مشاوران حـــقوقى اقــدام به برگـزارى کـارگاه آمـوزشــى و مــهــارتى فن بیان

به شرح ذیل مى نماید .        

اول) ویژگى هاى دوره:

1- کالم دانشپذیر را شیوا،رسا و قدرتمند مى کند.
2- باعث افزایش اعتماد به نفس دانشپذیر مى شود.

3- دانشپذیر یاد مى گیرد چگونه در شرایط پر تنش نظر خود را به مخاطب منتقل نموده و نتیجه مطلوب بگیرد.
4- به صورت کارگاهى و تعاملى، برگزار مى گردد.

5- روش برگزارى کارگاه،کامال خالقانه است.
6- دانشپذیر با نقاط ضعف سخنرانى خود، آشنا مى شود.

7-با برطرف کردن نقاط ضعف دانشپذیر،بیان او به تدریج تاثیرگذار خواهد بود.

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

سوم) مدت دوره:30 ساعت
 

چهارم) روش برگزارى: حضورى

پنجم) تاریخ برگزارى:

1-شنبه 16 مهرماه 1401 ساعت 20 - 15
2-شنبه 23 مهرماه 1401 ساعت 20 - 15
3-شنبه 30 مهرماه 1401 ساعت 20 - 15
4-شنبه 7 آبان ماه 1401 ساعت 20 - 15

5-شنبه 14 آبان ماه 1401 ساعت 20 - 15
6-شنبه 21 آبان ماه 1401 ساعت 20 - 15

ششم) سرفصل هاى دوره:
1-تقویت صدا و کالم

2-اثرگذارى کالم
3-مدیریت استرس و اعتماد به نفس

4-سخنرانى جذاب
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5-کنترل حجم صدا
6-فن بیان موثر هنگام صحبت

7-شناسایى مغالطات در کالم
8-سخنرانى پر قدرت و تأثیرگذار در جمع

 هفتم) شهریه دوره : چهل میلیون ریال معادل چهار میلیون تومان

هشتم) مدرس دوره: دکتر رضا ایازى

- کوچ صاحیت دار در سطح (pcc) از فدراسیون بین المللى کوچینگ
- دکتراى حقوق بین الملل

- مدرس مهارت مذاکره در دانشگاه مدیریت و کسب و کار دانشگاه تهران
- داراى مدرك DBR برندینگ از آکادمى برند ایران 

- دانش آموخته دوره کارشناس حرفه اى استراتژى زیر نظر دکتر مجتبى لشگر بلوکى
- مترجم کتاب دست کارى ذهن و مذاکره خودآگاه 

نهم) محل برگزارى دوره:
5 پالك  خانواده(2)،  قضــایى  مجتـع  جنب  عــدالت،  خیابــان  الحکما،  حســام  میدان  دانشــجو،  بلوار  ولنجــک،  تهران،خیابــان 

تلفن:28111012(خانم سیارى)

دهم) نحوه ثبت نام:
شماره  به  را   (37) عدد  و  خانوادگى  نام  و  نام  است  کافى  مهارتى  و  آموزشى  کارگاه  این  در  شرکت  به  تمایل  صورت  در 

09351014102 به صورت پیام متنى در واتساپ اعالم یا به وبسایت pav.legal مراجعه فرمایید .
                                                                                                  

                                                                                                 
به امید دیدار

                                                                                                
واحد آموزش پاو
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