
 به نام خدا

 (کوتاه مدت)آموزشی تخصصی بینارهای فهرست و

 حقوقی و فارغ التحصیالن کارشناسان، ، کارآموزان، مدیرانی پایه یک دادگستریویژه وکال
 

های آموزشی از اهداف و برنامه حقوقیو فارغ التحصیالن کارشناسان  ، مدیران،، کارآموزاندادگستریی پایه یک ارتقاء دانش و مهارت افزایی وکال

 (فناوری باشد. این مجموعه با همکاری مؤسسه آموزش عالی آزاد عدل )با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات ومؤسسه حقوقی دادفران مهر پاو می

 نماید: اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت به شرح ذیل می

 

 کد عنوان کارگاه آموزشی مدرس حوزه تخصصی ساعات شهریه

 111 آشنایی با قراردادهای هوشمند دکتر میترا ضرابی قراردادها 4 000/100

 BOT 112آشنایی با نسل جدید قراردادهای  دکتر میترا ضرابی قراردادها 2 000/06

 113 اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری دکتر میترا ضرابی قراردادها 5 000/125

 114 های قراردادیبینی و کنترل ریسکپیش دکتر میترا ضرابی قراردادها 4 000/100

 115 داوری در قراردادها دکتر میترا ضرابی قراردادها 3 000/75

 116 نکات کلیدی تنظیم قراردادها دکتر نگار عقیقی قراردادها 4 000/100

 EPC 117قراردادهای  دکتر نگار عقیقی قراردادها 4 000/100

 118 عوارض قانونی قراردادها دکتر نگار عقیقی قراردادها 4 000/100

 119 تشریح مبانی پیمان مالدکتر حسین تقی قراردادها 4 000/100

 120 فسخ و خاتمه پیمان مالدکتر حسین تقی قراردادها 4 000/100

 121 دعاوی بیع محمد شمس اشراق دعاوی عمومی 8 000/200

 122 دعاوی اجاره محمد شمس اشراق عمومیدعاوی  5 000/125

 125 اسناد تجاریدعاوی  محمد شمس اشراق عمومی دعاوی 4 000/100

 126 یدعاوی خانوادگ محمد شمس اشراق عمومی دعاوی 4 000/100

 128 دعاوی چک محمد شمس اشراق عمومی دعاوی 2 000/60

 129 دعاوی طاری دکتر علی صابری عمومی دعاوی 4 000/100

 130 کاربرد سند در مقام دعوی و دفاع دکتر حسن فضلی دعاوی عمومی 4 000/100

 131 های دادگاه عمومی حقوقیطرق اعتراض به تصمیم دکتر حسن فضلی دعاوی عمومی 4 000/100



 (کوتاه مدت)آموزشی تخصصی بینارهای فهرست و

 

 132 قلمرو نظارت دادگاه بر داوری داخلی دکتر حسن فضلی دعاوی عمومی 4 000/100

 133 اعاده دادرسی در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران دکتر حسن فضلی دعاوی عمومی 4 000/100

 134 واخواهی و اعتراض ثالث در رویه قضایی دکتر حسن فضلی دعاوی عمومی 4 000/100

 135 ایرادات در دعاوی حقوقی دکتر حسن فضلی دعاوی عمومی 6 000/150

 136 دادنامه در دعاوی مدنیجهات نقض  دکتر حسن فضلی دعاوی عمومی 4 000/100

 137 آئین دادرسی کاربردی در اقامه دعوی و دفاع دکتر حسن فضلی دعاوی عمومی 4 000/100

 138 داوری داخلی میترا ضرابیدکتر  داوری 5 000/125

توکلیدکتر محمدمهدی داوری 4 000/100  139 اجرای رأی داوری 

 140 داورابطال رأی  دکتر حسن فضلی داوری 8 000/200

 141 حقوق متهم در آئین دادرسی کیفری نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 142 دفاع مؤثر از متهم نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 6 000/150

 143 صالحیت مراجع کیفری نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 144 مراجع قضاییطرق اعتراض به آراء  نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 145 ادله اثبات دعوای کیفری نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 146 اجرای احکام کیفری نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 147 به ما سبق نشدن عطف اصل نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 3 000/75

 148 محاکم و قوانین جزایی ایرانقلمرو صالحیت  نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 149 شروع به جرم و مجازات آن نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 150 شرکت و معاونت در جرم و قواعد آن نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 6 000/150

 151 حاکم بر آنهاسردستگی گروه مجرمانه، تعدد و تکرار جرم و قواعد  نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 12 000/300

 152 نآو قواعد  یعمد مئجرا یعنصر معنو ینوبهار رضایدکتر عل کیفری 2 000/60

 153 آنو اصول حاکم بر  یفریک تیولئمس ینوبهار رضایدکتر عل کیفری 1 000/30
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 154 یو مجازات اشخاص حقوق یفریک تیولئمس ینوبهار رضایدکتر عل کیفری 2 000/60

 155 حبس مجازات کاهش ینوبهار رضایدکتر عل کیفری 5 000/125

 156 قواعد حاکم بر آنهاو  یو تبع یلی، تکمیاصل یمجازات ها ینوبهار رضایدکتر عل کیفری 8 000/200

 157 در قانون مجازات اسالمی نهادهای ارفاقی و مساعد به حال مرتکب نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 12 000/030

 158  یفریک تیموانع مسئول نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 6 000/150

 159 جرایم و مجازات اطفال و نوجوانان دکتر علیرضا نوبهاری کیفری 3 000/75

 160 مجعول سند از استفاده و جعل دکتر علیرضا نوبهاری کیفری 4 000/100

 161 کالهبرداری نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 162 خیانت در امانت نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 163 اختالس نوبهاری علیرضا دکتر کیفری 4 000/100

 164 آئین اعتراض به اجرای مفاد اسناد رسمی دکتر حسن فضلی ثبت اسناد و امالک 6 000/150

 165 آشنایی با آئین دادرسی مالیاتی دکتر سنجر فخری مالیات 4 000/100

 166 مقررات مربوط به ثبت نام در سامانه مالیاتی و پایانه فروشگاهی سنجر فخریدکتر  مالیات 2 000/60

 167 نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک دکتر سنجر فخری مالیات 2 000/60

 168 معافیت های مالیاتی دکتر سنجر فخری مالیات 2 000/60

 169 1399بودجه سال احکام مالیاتی در  دکتر سنجر فخری مالیات 4 000/100

 170 بررسی آراء قضایی در مالکیت معنوی  فرزانه گوشه مالکیت معنوی 4 000/100

 171 جرائم نقض مالکیت صنعتی  فرزانه گوشه مالکیت معنوی 4 000/100

 172 قراردادهای نقل و انتقال عالمت تجاری  فرزانه گوشه مالکیت معنوی 4 000/100

 173 قوانین و مقررات راجع به اصناف ستارزاده هاشمیرضا  اصناف 4 000/100

 174 قوانین و مقررات راجع به تعزیرات حکومتی  رضا ستارزاده هاشمی حکومتی تعزیرات 4 000/100

 175 مسئولیت مدنی و دادخواهی گروهی  دکتر علی صابری مسئولیت مدنی 4 000/100
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 176 آشنایی با قراردادهای باالدستی  دکتر داود زارع انرژی 4 000/100

 177 آشنایی با قراردادهای پایین دستی  دکتر داود زارع انرژی 4 000/100

 178 کلیات حقوق ارتباطات و فناوری اطالعات  حسن خزائی طالعاتافناوری 4 000/100

 179  و چند منظوره های تجاریمدیریت حقوقی مجتمع دکتر عباس عنصری فرد امور حقوقی 4 000/100

 180 قانون تأمین اجتماعی  37ماده  حسین زنجانی اجتماعیتأمین 4 000/100

 181 ین اجتماعیمأدر قانون ت کارفرمایاننحوه اعتراض  حسین زنجانی اجتماعیتأمین 4 000/100

 182 38قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 4 000/100

 183 بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 3 000/75

آشنایی با منشاء ایجاد بدهی های حق بیمه و نحوه ارائه اعتراض،  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 1 000/30

تنظیم الیحه و چگونگی  حضور در هیأت های بدوی و تجدید نظر 

 تشخیص مطالبات

184 

آشنایی با آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، آیین نامه  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 2 000/60

 انضباط کار و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور 

185 

نحوه تنظیم دادخواست و الیحه در مراجع تشخیص و حل اختالف  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 2 000/60

 و آشنایی با آیین دادرسی کار

186 

تعهدات کوتاه مدت در قانون سازمان تأمین اجتماعی شامل  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 4 000/100

 غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری

187 

شرایط از کارافتادگی اعم از کلی ، جزئی و غرامت نقص عضو و  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 4 000/100

 فوت در قانون تأمین اجتماعی  

188 

چگونگی بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار و تأمین  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 2 000/60

 اجتماعی و نحوه انجام حسابرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان

189 

شدگان اختیاری، مشاغل آزاد، آشنایی با مقررات مربوط به بیمه حسین زنجانی اجتماعیتأمین  3 000/75

 رانندگان و توافقی

190 

نحوه انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای کارگران در قانون کار  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 2 000/60

 و تأمین اجتماعی 

191 



 (کوتاه مدت)آموزشی تخصصی بینارهای فهرست و

 

مسئولیت های حقوقی و کیفری کارفرمایان در قانون کار و تأمین  حسین زنجانی تأمین اجتماعی 2 000/60

 اجتماعی 

192 

های دیوان عدالت اداری در آشنایی با مجموعه آراء دادنامه حسین زنجانی تأمین اجتماعی 2 000/60

 خصوص قانون و مقررات سازمان تأمین اجتماعی 

193 

 194 دعاوی علیه شهرداری ها دکتر سید محسن بهشتیان شهرداری ها 4 000/100

 195 5طرح های شهرسازی و کمیسیون ماده  دکتر سید محسن بهشتیان شهرداری ها 4 000/100

 196 100ساخت و سازهای شهری و کمیسیون ماده  دکترسید محسن بهشتیان شهرداری ها 4 000/100

 197 77عوارض و کمیسیون ماده  دکترسید محسن بهشتیان شهرداری ها 2 000/60

 198 7باغات شهری و کمیسیون ماده  دکترسید محسن بهشتیان شهرداری ها 4 000/100

 199 آشنایی با حقوق گردشگری  مهدی نیکو هوایی ونقلحمل 4 000/100

 200 آشنایی با حقوق خطوط هوایی مهدی نیکو هوایی ونقلحمل 4 000/100

 201 تفاسیر ابهامات روابط و حقوق مالی زوجین دکتر نازنین کیانی فرد خانواده 2 000/60

 202 بررسی نظام فرزند خواندگی دکتر نازنین کیانی فرد خانواده 2 000/60

 203 آسیب شناسی انجام طالق توافقی دکتر نازنین کیانی فرد خانواده 1 000/30

 204 های ایشان آشنایی با وکالی کمک خانواده و مهارت دکتر نازنین کیانی فرد خانواده 1 000/30

 205 بررسی مشکالت و مسایل مربوط به حضانت، والیت و دیدار فرزند دکترنازنین کیانی فرد خانواده 1 000/30

 206 های خانوادگیکنندگان پروندههای مشاوران و مذاکرهمهارت دکتر نازنین کیانی فرد خانواده 2 000/60

 207 راهکارهای جدیدو تغییرات حقوق خانواده و ارائه  هاکاستینواقص، دکتر نازنین کیانی فرد خانواده 3 000/75

رویه جاری  تحلیل جایگاه وتفسیر مصلحت در قوانین خانواده و دکتر نازنین کیانی فرد خانواده 1 000/30

 دادگاه

208 

 209 مجموعه اسناد مهم حقوق خانواده   یبررس دکتر نازنین کیانی فرد خانواده 1 30/000

 210 و قضاییحقوقی هایها درلوایح ودرخواستکاربرد صحیح کلیدواژه دکتر محمد بخشی مهارت 6 000/150

 211 تفکر علمی دکتر عبدالرضا سیری مهارت 4 000/100



 (کوتاه مدت)آموزشی تخصصی بینارهای فهرست و

 

 212 مهارت تصمیم گیری دکتر عبدالرضا سیری مهارت 3 000/75

 213 رفتار حرفه ای دکتر عبدالرضا سیری مهارت 4 000/100

 214 آشنایی با دعاوی پزشکی و مراجع رسیدگی به آنها فرعلیرضا میالنیدکتر  پزشکی 4 000/100

 215 رفتار لغات یریدکتر عبدالرضا س یسیزبان انگل 4 100/000

 216 یواژه شناس یریدکتر عبدالرضا س زبان انگلیسی 4 000/100

 217 یو شفاه یدرباره ترجمه متن یریدکتر عبدالرضا س انگلیسی زبان 4 000/100

 218 یالملل نیاصطالحات پر کاربرد در قراردادهای ب یضراب ترایدکتر م قراردادها 3 000/75

 joint venture 219بررسی حقوقی  دکتر میترا ضرابی قراردادها 2 000/60

 220 شروط کلیدی قراردادها آشنایی با دکتر نگار عقیقی قراردادها 4 000/100

 221 آشنایی با اسناد پیش قراردادی دکتر نگار عقیقی قراردادها 3 000/75

 222 تکنیک راهبردی در مذاکرات قراردادی دکتر نگار عقیقی قراردادها 2 000/60

 223 حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای الحاقی دکتر نگار عقیقی قراردادها 1 000/30

 224 قلمرو قراردادهای محرمانگی دکتر نگار عقیقی قراردادها 1 000/30

 225 فرآیند حل و فصل اختالفات دکتر نگار عقیقی قراردادها 2 000/60

 226 بررسی امکان تعدیل وجه التزام با تکیه بر رویه قضایی دکتر پیمان عبدغیور قراردادها 2 00060/

  نگاهی با موکل مصلحت رعایت عدم اجرای ضمانت دکتر پیمان عبدغیور قراردادها 2 60/000

 قضایی رویه به

227 

   در قراردادها لیتومسئو کننده شروط محدودکننده و ساقط دکتر پیمان عبدغیور قراردادها 13 000/325

 با تاکید بر رویه قضایی

228 
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دکتر مجید ناقدی  اراضی و امالک 6 150/000

 برادران

 251 کاربری اراضینحوه تغییر 

دکتر مجید ناقدی  اراضی و امالک 2 60/000

 برادران

وری بخش نحوه تقسیم و افراز اراضی با توجه به قانون افزایش بهره

 کشاورزی و منابع طبیعی

252 

دکتر مجید ناقدی  اراضی و امالک 3 75/000

 برادران

 253 نحوه احراز اراضی ملی و غیر ملی و محیط زیست

دکتر مجید ناقدی  اراضی و امالک 2 60/000

 برادران

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عملکرد قانون افزایش بهره

برداری از جنگلها و از قانون حفاظت و بهره 56کمیسیون ماده 

 مراتع 

254 

دکتر مجید ناقدی  اراضی و امالک 3 75/000

 برادران

حفاظت و از قانون  56نحوه عملکرد کمیسیون ماده واحده 

 برداری از جنگلها و مراتعبهره

255 

دکتر مجید ناقدی  اراضی و امالک 2 60/000

 برادران

 256 تشخیص اراضی از ملی و غیر ملی

دکتر مجید ناقدی  اراضی و امالک 2 000/60

 برادران

 257 مستثنیات اراضی
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 توضیحات:

 گردد.نام و به صورت آنالین برگزار میدرس ثبتوبینارهای آموزشی به صورت تک -1

 هزار تومان محاسبه شده است. 25شهریه هر وبینار آموزشی به ازای هر ساعت  -2

 پذیران تا پایان همان ماه قرار خواهد گرفت.در پروفایل شخصی دانش آفالین پس از برگزاری هر وبینار، فیلم آن به صورت -3

 های اجتماعی پاو اعالم خواهد شد.برگزاری وبینارهای آموزشی متعاقباً در وبسایت و شبکهتاریخ و ساعت دقیق زمان -4

 مراجعه فرمایید. www.pav.legalسایت وبینار، به وبنام ثبتلطفاً جهت پیش-5

 نمایند.در وبینارهای آموزشی شرکت می رایگان هستند به صورت( 101-110)همکاران پاو و اعضایی که دارای کد عضویت-6

 دسترسی خواهید داشت. به صورت رایگانبه کلیه وبینارهای آموزشی همان ماه تومان  000/300با پرداخت ماهیانه -7

 وبینار آموزشی برگزار خواهد شد. ساعت 500و در پایان یکسال  ساعت 40حداقل در هر ماه -8

 عناوین وبینارهای آموزشی متعاقبا اعالم خواهد شد.فهرست برنامه ها و ادامه -9

در سامانه آموزش پاو ذخیره و حسب مورد تخفیفات متعلقه  20/3/1399نام دانشپذیران از تاریخ جهت تعلق تخفیفات حداکثری، سابقه ثبت-10

 باشد:اعمال خواهد شد. تخفیفات به شرح ذیل می

 

 
 

 باتشکر                                                                                                                                         

 واحد آموزش                                                                                                                                         

 مؤسسه حقوقی دادفران مهر پاو                                                                                                                                      

http://www.pav.legal/

